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IŠ SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS POSEIMINIŲ POSĖDŽIŲ

Per Pusantros Dienos Aptarta Seimo 
Nutarimai ir Kiti Svarbus Reikalai

Išrinktos Įvairios Komisijos, Kurias Sudaro 
Pildomosios Tarybos Nariai

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantiniam Seimui 
užsibaigus ketvirtadieni, penktadienį ir šeštadienį tame pat 
Roosevelt viešbutyje posėdžiavo Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos nariai, kad apsvarsčius ir išsprendus seimo jai paliktus ir 
kitus svarbiuosius reikalus bei pasiskirsčius įvairiomis komisi- 
mis, kurias sudaro Pildomosios Tarybos nariai.

Posėdžiuose dalyvavo visi Pildomosios Tarybos nariai: pre
zidentas Povilas P. Dargis, vice prezidentas Stasys Gegužis, 
sekretorius dr. Matas J. Vinikas, iždininkė Nora Gugienė, iždo 
globėjai Eufrozina Mikužiutė ir adv. Steponas Briedis, dakta
ras kvotėjas dr. Steponas Biežis, taipgi dalyvavo Švietimo Ko
misijos narys A. Kalvaitis ir Tėvynės redaktorius M. L. Vasil.

Pirmiausia perskaityta ir priimta dienotvarkė. Po to 
eita prie įvairių komisijų, kurias sudaro Pildomosios Tarybos 
nariai, rinkimo. Iškėlus Tautos Reikalų Komisijos rinkimą, po 
apkalbėjimo Tautos Reikalų Komisijon išrinkti: prezidentas P. 
P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė.

Susivienijimo Vajaus Komisija sudaryta iš P. P. Dargio, 
S. Gegužio, dr. M. J. Viniko ir dr. S. Biežio. Apkalbėjus va
jaus darbus, nutarta ir įpareigoti P. P. Dargis, dr. M. J. Vi
nikas vajaus darbus dirbti visos komisijos vardu, kad vajaus 
darbai eitų sklandžiai ir naujų narių verbavimas ncsusitruk- 
dytų.

Investmentų Komisija sudaryta, kaip ir praeityje būdavo, 
iš dr. M. J. Viniko ir Noros Gugienės. Rytinėse valstijose 
esančių nuosavybių prižiūrėtoju išrinktas dr. M. J. Vinikas. 
Emigrantų Komisijon išrinkti tie patys, kurie buvo iki seimui: 
P. P. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir adv. Briedis. Literatūros 
reikalams spręsti išrinkti tie patys asmens, kurie iki šiol buvo 
Literatūros Kontesto Komisijoje: E. Mikužiutė, N. Gugienė ir 
dr. S. Biežis.

Sekretorius dr. M. J. Vinikas pasiūlė išdirbti planus nau
joms Term apdraudoms. Šį sekretoriaus pasiūlymą išsamiai 
apsvarsčius, nutarta pavesti Vajaus Komisijai visą reikalą iš
tirti ir, jei jis pasirodys praktiškas, vykinti gyveniman. Taip
gi sekretorius pranešė, kad gautas kvietimas dalyvauti Natio
nal Conference on’ Citizenship konferencijoj, kuri įvyks rugsė
jo mėnesio 16-20 dienomis Washingtone. Apsvarsčius daly
vavimą konferencijoj klausimą, jis pavestas išspręsti Tautos 
Reikalų Komisijai. Taipgi vienbalsiai užgirtas Susivienijimo 
Deimantinės sukakties proga delegatų ir svečių pavaišinimas 
pirmos seimo dienos vakare, tame pat Roosevelt viešbutyje, ku
riame vyko seimo posėdžiai.

Užgirti ir kiti Pildomosios Tarybos narių darbai bei pa
darytos išlaidos, kaip tai oficialių svečių pavaišinimas ir ki
tos seimo metu susidariusios išlaidos nutarta apmokėti.

Išsamiai apsvarsčius Susivienijimo spaustuvės ir organo 
Tėvynės spausdinimo sumordernizavimą, tuo reikalu rūpintis 
išrinkta komisija, kuriai pavesta ištirti, kaip butų geriau ir 
organizacijai naudingiau spausdinti Tėvynę.

Apkalbėjus morgičių pratesimo klausimą, tuo reikalu rū
pintis įpareigotas sekretorius dr. M. J. Vinikas ir iždininkė 
Nora Gugienė. Naujų morgičių davimas sulaikytas iki sekan
čio Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

Priėjus prie Susivienijimo Deimantinės Sukakties Seimo 
padarytų nutarimų, vienbalsiai įpareigotas sekretorius dr. M. 
J. Vinikas juos įgyvendinti.

Nuodugniai apsvarsčius Morgičių ir Moksleivių Fondo 
Komisijos sudarymą, abiejų minimų komisijų sudarymas pa
liktas sekančiam Pildomosios Tarybos suvažiavimui.

Iškeltas klausimas Susivienijimo Centro tarnautojams 
pensijas mokėti. Šiuo klausimu plačiai kalbėjo sekretorius 
dr. M. J. Vinikas. Jis tarp kitko priminė, kad Susivienijimo 
50-tas seimas pavedė Pildomojai Tarybai paruošti planą ir iš
spręsti centro tarnautojams pensijų mokėjimą. Po išsamaus 
apsvarstymo, centro tarnautojams mokėjimo pensijų reikalu 
rūpintis pavesta prezidentui P. P. Dargiui ir sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui, kad jie ištirtų galimibes pensijų mokėjimo.

Plačiai buvo apkalbėtas jaunuolių klausimas, kaip tai Lie
tuvių Skautų Brolijos, Toronto Lietuvių Sporto “Vytis”. Taip
gi išsamiai apkalbėtas stipendijų davimas studijuojančiam 
jaunimui, siekiančius aukštojo mokslo. Tuo reikalu visų Pil
domosios Tarybos narių pareikštos prielankios nuomonės.

Suvažiavimui einant prie pabaigos, iždininkė Nora Gugie
nė pateikė raštišką finansį raportą, kuris vienbalsiai priimtas 
ir visi iždininkės atlikti darbai užgirti.

Apsvarstyta ir išspręsta visa eilė kitų čia nesuminėtų 
reikalų, kurie tilps suvažiavimo protole, todėl čia suminėjome 
tik svarbiausius nutarimus, kurie, musų manymu, yra įdomus 
ir nariai jais interesuojasi.

Kaip Susivienijimo Deimantinis Seimas, taip ir Pildomo
sios Tarybos poseiminiai posėdžiai praėjo broliškoje nuotaiko
je, visi iškeltieji klausimai buvo svarstomi rimtai, nes visiems 
Pildomosios Tarybos nariams rupi organizacijos reikalai, kad 
ji daugėtų nariais, taipgi Tarybos nariai pageidauja, kad visų 
kuopų pareigūnai ir visi nariai gyventų broliškoje nuotaikoje, 
vieni kitus gerbtų ir bendrai dirbtų ugdymui savo organizaci
jos, Lietuvos išlaisvinimui ir visiems lietuviams naudą nešan
čius darbus.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba Pasakyta 
i ALIAS 10 Metų Suvažiavimo Proga Lietuvių 

Jaunimo Centre, Chicagoje, š. m. Rugsėjo 3 d.

Garbė ir malonumas atsi
lankyti į Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos dešimtmečio Suvažiavimą. 
Prieš porą metų aplinkybės 
sukliudė man atsilankyti į jū
sų Sąjungos suvažiavimą man 
gretimoje Baltimorėje. Džiau- 
giuosiu galįs tai padaryti bent 
šiandien ir jūsų Sąjungą revi- 
zituoti tolimesnėj Chicagoj.

Jūsų veikla Nepriklausomoj 
Lietuvoj žinoma. Mes grožėjo
mės rūmais, namais, tiltais, 
keliais, susisiekimo priemonė
mis, kylančia pramone, žodžiu, 
laimėjimais jūsų ir kitų spe
cialybių srityse. Antai, buvęs 
prezidentas Herbert Hoovcr 
Kersteno kongresinėj Komisi
joj galėjo su pagrindu tvirtin
ti, kad pažanga Lietuvoj, ir 
bendrai Baltijos kraštuose, 
buvusi palyginamai didesnė, 
negu bet kurioj kitoj valsty
bėj. Ne be pagrindo rusai Lie
tuvą Mažaja Amerika praminė 
ir taip ją tebevadina.

Aš džiaugiuosi, kad likimo 
atplėšti nuo gimtojo kamieno, 
lietuviai inžinieriai ir architek
tai, “didžioj kryžkelėj nepa
klydo” ir nenuėjo kas savu 
keliu, bet suprato, kad vienas 
vyras — ne talka ir kad vie
nybėje — galybė, tą vienybę 
svetur įgyvendino.

Jus neapsiribojote siaura, 
profesine veikla. Jus ir Lie
tuvos iš akių neišleidote. An
tai, pagaminote ir Lietuvos 
Pasiuntinybės Brazilijoje sta
tybos projektą. Jūsų darbų 
Lietuvos garbei esama ir kitų 
pavyzdžių. Tai kalba už jūsų 
meilę Lietuvai.

Šio Suvažiavimo, ir jūsų Są
jungos dešimtmečio proga 
ypatingai, sveikinu šį Suvažia
vimą, linkiu jam sėkmės ir dė
koju už meilę Lietuvai bei lie
tuvių tautai. Jūsų veikla liu
dija, kad

Ar šviečia mums saulė, 
ar oras aptemęs,

Tu musų brangiausia 
prabočių šalis,

Ar laiminga, ar varguose, 
visados tu miela,

Atminimais taip gausinga 
ir brangi, kaip siela.

MAIRONIS

Laimingas sutapimas, kad 
dešimtmečio Suvažiavimui pa
sirinkote Chicagą. Čia ne tik 
Amerikos lietuvių sostinė. Čia 
iškilmingai bylojama ir apie 
pavergtą žmogų, nes Illinois— 
Linkolno valstija. Jis kalbėda
mas apie JAV Nepriklausomy
bės aktą išsireiškė, kad jis 
“suteikia laisvę ne tik šio kra
što žmonėms, bet viltį visam 
pasauliui, visiems laikams”. 
Tad, Linkolnas iš Illinojaus 
šviečia viltimi ir Lietuvai.

Jūsų suvažiavimas vyksta 
ne tik Žalgirio lemtingų kau
tynių bei Valstybės Departa
mento garsiojo 1940 m. parei
škimo, kuriuo pasmerkta So
vietų smurtas, sukakčių me
tais. Šiemet taip pat ir 40 me

tų nuo Lietuvos-Sovietų Tai
kos sutarties, kuri buvo pasi
rašyta “visiems amžiams”, 
bet, dėja, už 20 metų buvo 
Sovietų sutrypta ir Lietuva 
okupuota.

Tos okupacijos pasėkoje 
“mirė Lietuvos laisvės kūnas, 
bet dvasia gyva”. Štai keletas 
pastarųjų mėnesių bei savaičių 
suglaustų faktų Lietuvos dva
sinei bei teisinei gyvybei pat
virtinti. (

Artėjant viršūnių konferen
cijai Paryžiuje, Valstybės Sek
retorius, Christian A. Herter 
priėmė Baltijos valstybių at
stovus. Mes buvome užtikrin
ti, kad musų valstybėms pla
nuojamoj konferencijoj jokio 
pavojaus negręsia.

Pastaruoju metu įvyko per
mainos dviejose Lietuvos pa
siuntinybėse : Washingtone ir 
Paryžiuje. Tų dviejų permainų 
įgyvendinimas teigiamas ir 
reikšmingas dabartiniu metu 
reiškinys.

Prieš trejetą savaičių Pre
zidentas Eisenhoweris pareiš
kė, kad nežinąs pasaulyje tau
tos, kuri sava valia, laisvų rin
kimų keliu, pasisakytų už var
go retežius vietoj laisvių.

Rugpiučio mėn. 24 d. Val
stybės Sekretorius Herter, A- 
merikos užsienių reikalų mi
nisterių konferencijoj, San 
Jose, pareiškė, kad kur Rytų 
Europoje Komunistų partija, 
Sovietų ginkluotų pajėgų pa
galba, įsiveržė į valdžią ir ko
munistų rėžimas įsigalėjo, to
kia valstybė nustojo politinės 
asmenybės ir veikimo laisvės 
demokratijoje. Kitais žodžiais 
tarant, ne lietuvių tautos va
lia, bet Sovietų kariuomenė 
nusvėrė Lietuvos dabartinį li
kimą. Kremliaus iškamša, ta
riamasis liaudies seimas Kau
ne, 1940 m. liepos mėn. 22 d. 
savo deklaracijoj tai patvirti
no. Joje juodu ant balto para
šyta, kad Lietuvos “liaudis, 
galingosios Raudonosios Ar
mijos padedama... įsteigė savo 
valstybėje sovietų valdžią”.

Pagaliau rugpiučio mėn. 23 
d. Valstybės Departamentas 
atsakydamas į Lietuvos At
stovo memorandumą iš š. m. 
liepos mėn. 28 d. pakartotinai 
pareiškė, kad JAV žmonės ir 
Vyriausybė tebėra giliai susi- 
rupinus Lietuvos likimu ir lau
kia tos dienos, kada Lietuvos 
žmonės vėl galės vykdyti savo 
nacionalines teises ir pasirink
ti pagal savo valią politinę, 
ekonominę bei kultūrinę san
tvarką.

Tad, Lietuva tebegyva ir 
dvasia ir teise. Ji gyva pa
vergtoj Lietuvoj, ji gyva Wa- 
shingtone ir eilėj kitų sosti
nių, ji tebegyva ir lietuvio sve
tur širdyje.

Ir kol Michigano ežero pa
krantėje vyks tokie, kaip šis, 
suvažiavimai ir juose skambės 
Lietuvos rauda ir Birutės kal

ba, bukite tikri, ateis diena, 
kad Lietuvos bus išauštanti 
metai. O iki tai įvyks

IJetuvi, kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurių širdin Įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva! 

KAZYS BRADUNAS.

JAV Atsakė į Lietuvos 
Atstovo J. Rajecko 

Memorandumą

Kaip jau spaudoje buvo pa
skelbta, Lietuvos Atstovas J. 
A. V., kartu su Latvijos ir Es
tijos Atstovais, š. m. liepos 28 
dieną buvo įteikęs Valstybės 
Departamentui memorandumą 
ryšium su dvidešimts metų 
sukaktimi JAV viešo pareiški
mo, kad JAV nepripažins Lie
tuvos okupacijos ir priversti
no įjungimo į Sovietų Sąjun
gą

Šiomis dienomis JAV Val
stybės Departamentas patvir
tino memorandumo gavimą ir 
pakartotinai pareiškė, kad J. 
A. Valstybių žmonės ir Vy
riausybė tebėra giliai susiru- 
nę Lietuvos likimu ir laukia 
tos dienos, kada Lietuvos žmo
nės vėl galės vykdyti savo na
cionalines teises ir pasirinkti 
pagal savo valią politinę, eko
nominę bei kultūrinę santvar
ką.

Kubos Vadas Castro 
Traukia Kairėn

Kuboje įvykinto perversmo 
vadas ir dabartinis ministeris 
pirmininkas, Fidel Castro, ku
ris tuoj po pavykusio perver
smo lankėsi Amerikoje, dabar 
jis visokiais budais niekina 
Ameriką ir traukia kairėn, 
pradėjo bičiuliuotis su Raudo
nąja Kinija. Jis kalbėdamas 
gausiai susirinkusiai kubiečių 
miniai, reiškė neapykantą A- 
merikai, pareikšdamas, kad 
jis nutraukia diplomatinius 
santykius su Formoza ir ben
dradarbiaus su konmunistine 
Kinija, o tautinė Kinija parei
škė, kad ji nutraukia santy
kius su Castro vadovaujama 
Kuba.

Castro susibičiuliavimas su 
raudonąja Kinija yra didelis 
smūgis Amerikai, kuri nepri
pažįsta raudonosios Kinijos ir 
priešinasi jos priėmimui į 
Jungtines Tautas, taipgi ir ki
tos Lotynų Amerikos valsty
bės nepripažįsta komunistinės 
Kinijos. Spauda rašo, kad rau
donosios Kinijos ministeris 
pirmininkas Chou En-lai jau 
pakvietė Sovietų Sąjungos mi- 
nisterį pirmininką atvykti į 
Havaną, tačiau dar nenusta
tyta laikas ir data kada Niki
ta Chruščevas atvyks į Hava
ną.

Šiemet Lietuvoje 
Lietinga Vasara

Iš Lietuvos rašo, kad šie
met ten labai prasta vasara, 
beveik kiekvieną dieną lyja, 
todėl padėtis labai liūdna, nes 
dar beveik visi rugiai stovi 
ant lauko, vieni nukirsti, pa
juodę ir susmukę stovi rikėse, 
kiti dar nekirsti pusta. Bulvės 
taip pat pusta žemėje, pūdy
mai dar nearti, nes iš priežas
ties lietaus niekas negali lau
kų darbus dirbti. Taipgi ir va- 
sarojas pusta ant lauko, o jau 
rugpiučio 23 diena. Kasdien 
laukiam geresnio ir patogesnio 
laukų darbui oro, ibet negalim 
sulaukti.

KODĖL SVARBUS MUMS KULTŪRI
NIS DARBAS, KURĮ ATLIEKA MUSU 

KUOPOS IR VEIKĖJAI
Sustiprinkim Kuopų Veikimą 

Lietuvių Visuomenėje
Artinasi visuomeninis darbymetis. Pasibaigus vasaros ato

slūgiui visos organizacijos sustiprins savo veiklą. Neabejotinai 
ir Susivienijimo kuopose bus jaučiamas tam tikras pagyvėji
mas.

Patyrę musų veikėjai, reikia manyti, jau rengiasi besiar
tinančiam darbymečiui. Svarbieji musų fraternalinės organi
zacijos darbai, žinoma, neturi būti užmiršti, nes jie savaime 
yra praktiškai naudingi ir svarbus ne tik atskiriems asmenims, 
bet ir visai lietuviškai visuomenei.

Tačiau šiuo kartu norėtųsi priminti tuos kulturinius dar
bus, kuriuos musų kuopos ir veikėjai atlieka ir gali dar plates
niu mastu atlikti.

Sumahųs musų veikėjai gerai supranta, kad dažnai esti 
paranku prisidėti prie jau išjudinto kitų organizacijų kultūrinio 
bei visuomeninio veikimo. Bet tuo pat metu nereikia užmiršti, 
kad musų veikėjai visada privalėtų priminti, jog jie dalyvauja 
bet kuriame kitų organizuotame danbe kaipo Susivienijimo vei
kėjai, kad tuo budu galėtų sustiprinti savo organizacijos pres- 
tyžą plačiojoje visuomenėje.

Remkime ir organizuokime lietuviška^ mokyklas

Gyvas reikalas musų priaugančią kartą mokyti lietuvių 
kalbos, supažindinti ją su Lietuvos istorija ir aplamai lituanis
tiniu požiūriu tvirčiau išauklėti.

Teko nugirsti, kad pavyzdžiui Pittstone c a gimusios ir au- 
gusios motinos pareiškė pageidavimą, kad jų vaikai butų pra
mokyti lietuviškai. Tai sveika ir verta pasėkimo iniciatyva. Ar 
neatsiras ir kitur sąmoningų motinų, kurios panorėtų savo 
vaikučius išmokyti lietuviškai? Ši graži, sena kalba, kuria 
kalbėjo musų tėvai, protėviai, kuri ilgainiui išsitobulino ir pa
siekė kitų kultūrinių kalbų lygio, yra verta, kad musų žmonės, 
nors ir priversti kasdieniame gyvenime vartoti šios šalies kal
bą, lietuvių kalbą perduotų jaunimui, kuris save neabejotinai 
praturtins pasimokinus lietuvių kalbos.

Jeigu, kaip minėta, Pittstono motinos pačios savo noru pa
prašė musų veikėjos — vietinės kuopos sekretorės, kad butų 
įsteigta šeštadieninė lietuviška mokyklėlė, tai tenka manyti, 
jog kitose vietose, jeigu musų veikėjai parodys sumanumo ir 
iniciatyvos — tikrai atsiras noiinčių savo vaikus mokyti lietu
viškai.

Žinoma, kad musų veikėjai nepraleis progos paraginti sa
vo narius, kad jie leistų savo vaikus į jau veikiančias daugely
je vietų lietuviškas mokyklas.

Sustiprindami visuomeninį veikimą kuopose 
padėsim Susivienijimui

Čia tik nurodomas vienas pavyzdžių, kaip musų kuopos ga
lėtų pasireikšti lietuviškoje kultūrinėje veikloje. Bet yra daug 
sričių, kur taip pat sėkmingai musų veikėjai galėtų parodyti 
savo sumanumą.

Šisai kultūrinis darbas pats t per save vertingas ir 
svarbus. Bet atsiminkime, jog kultūrinėje veikloje musų kuo
pos pasireikšdamos tuo pačiu metu atneš daug naudos ir mu
sų organizacijai. Pirmiausia veikli kuopa atsiduria dėmesio 
centre vietinėje kolonijoje. Šiuo keliu einant bus taip pat sus
tiprintas geras musų organizacijos vardas. O to viso aiški pa
seka, tai sėkmingesnis darbas tiesioginėje musų veikloje. Tuo 
budu mes sulauksime didesnės pažangos, mes geriau palaikysi
me savo esamus narius, o taip pat musų naujų narių prirašymo 
vajai bus sekmingesni.

Rašykit savo organui apie savo sumanymus 
kultūrinėje srityje

Po vasaros nauja energija musų veikėjai turėtų imtis dar
bo ir pasistengti jį išplėsti. Artimiausiuos susirinkimuos kuo
pos veikėjai turėtų iškelti čia minimą reikalą, plačiau apie ak
tualius sumanymus pasitarti ir sudaryti planus busimiems pa
rengimams ir numatomiems darbams.

Lygiai svarbu, kad kuopos apie savo vertingus sumanymus 
pasirūpintų per savo organą pranešti visiems SLA veikėjams, 
kad jie, reikalui esant, galėtų pasinaudoti geru pavyzdžiu. Nu
slėptas nuo viešumos, nors ir geras bei sėkmingas darbas ne 
duos pilnai pageidaujamų rezultatų.

Musų veikėjai įsisąmoninę kultūrinės veiklos svarbą atliks 
gražų patarnavimą savo organizacijai. Visiems, kas šio dar
bo imsis linkėtina geriausio pasisekimo ir reikalingos ištver
mės, kad mes visi galėtume tuo pasidžiaugti.

Taigi iš šių kelių eilučių, pa
imtų iš gauto laiško, galima 
spręsti, kad ten gyvenantiems 
žmonėms šiemet bus prasti 
metai, ypač tiems, kurie gy
vena kolūkiuose.

Pirma universiteto rekto
rius, paskui tik profesorius.— 
Vilniaus universiteto rekto
rius J. Kubilius tik dabar ga 
vo profesoriaus titulą.
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PASIŽVALGIUS

Kongresas baigė savo 
posėdžius

Jungtinių Amerikos Valsty
bių 86-tas Kongresas baigė 

’ posėdžius ir jo nariai išvaži
nėjo į namus, kad galėtų da
lyvauti rinkiminėjo kampani
joje. Kongresas paliko daug 
nebaigtų reikalų, kuriuos pri
sieis svarstyti ir baigti nau
jam 87-tam kongresui, kuris 
susirinks 1961 metų pradžio
je. Šiame Kongrese demokra
tų partija turėjo didelę dau
gumą savo žmonių, bet lap
kričio mėnesj rinkimai gali 
pakeisti vienos ar kitos parti
jos žmonių skaičių kongrese.

Prieš pat Kongreso posėdžių 
užbaigimą senatas priėmė bi- 
lių, pagal kuri pensininkai, 
gautantieji pensijas iš Sočiai 
Security, galės uždirbti $1,500 
į metus. Iki šiol buvo leidžia
ma pensininkams uždirbti tik 
$1,200 į metus. Taipgi Sena
tas priėmė bilių, kad tiems se
neliams, kurie būtinai reika
lingi medikalės pagalbos, ji 
butų teikiama iš federalinio ir 
valstijos iždo.

Chruščevas atvyks 
rugsėjo 19 dieną

VVashngtonas gavo oficialų 
pranešimą iš Sovietų Sąjungos 
ambasadoriaus, kad Sov. Są
jungos minlsteris pirmininkas 
Nikita Chruščevas atvyks į 
Ameriką rugsėjo mėn. 19 die
ną dalyvauti Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdžiuose, kurie 
prasidės rugsėjo 20 dieną. Su 
juo kartu atvyks užsienio rei
kalų ministeris Gromyko ir 
keletas kitų. Šį kartą Chrušče
vas su visais savo palydovais 
atplauks laivu Baltina, kuris 
turi 429 pėdas ilgio ir 60 pė- 
pė pločio. )

Spauda rašo, kad Chrušče
vas ragina ir kitų komunisti
nių kraštų vadus dalyvauti 
Jungtinių Tautų Asamblėjoje, 
kurioje, sakoma, bus keliamas 
nusiginklavimo klausimas, tai 
Chruščevui svarbu turėti dau
giau pritarėjų, už tai jis ir ra, 
gina komunistines valstybes 
siųsti vadus į Asamblėjos po
sėdžius, kad kartu su savo 
draugais galėtų daugiau pa- 
trukšmauti.O—*;•—O
Viačeslav Molotovas 
Chruščevo pastumdėlis
Buvusį m.nisterį pirmininką ir 

užsienio reika’ų ministerį Via
česlav Molotovą Nikita Chruš
čevas stumdo iš vienos vietos 
į kitą. Po susekto sąmokslo 
prieš Chruščevą, Molotovas 
buvo pasiųstas į Mongoliją, 
dabar pranešama, kad jis pa
siųstas į Vieną naujoms parei
goms. Tokis dažnas Molotovo 
stumdymas iš vienos vietos į 
kitą duoda suprasti, jog 
Chruščevas nepasitiki Moloto
vu ir nenori jį ilgai laikyti

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Dešimta 

Apskritis Ruošia Gegužinę-Pikniką

Susivienijimo dešimtos apskrities ruošiama gegužinė-pik- 
nikas įvyks RUGSĖJO MEN. 18 DIENĄ, 2 valandą po pietų, 
Pierce Wood Parke, prie Pierce Blvd., Racine, Wisconsin.

Maloniai kviečiami visi vietiniai lietuviai ir kaimynai iš 
Milvvaukee, Kenosha ir VVaugano į šią gegužinę.

Įdomu ir džiugu suėjus bendrai pabuvoti keletą valandų 
kartu ir jaukioje nuotaikoje praleisti sekmadienio popietį.

Dėl visų dalyvių turėsime užtektinai vaišių ir kitokių ska
numynų.

Iki malonaus pasimatymo gegužinėje-piknike.
Kviečia Rengėjai.

Sėkmingas Buvo Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje 7-tos Apskrities Piknikas

Susivienijimo 7»tos apskri
ties paskutinis šiais metais 
piknikas įvyko sekmadienį, 
rugpiučio mėnesio 28 dieną, 
Rocky Glen Parke.

Pasitaikė labai graži ir šil
ta diena, labai tinkanti pikni
kams, tai suvažiavo gausus 
būrys žmonių iš arti ir toli
mesnių miestelių linksmai lai
ką praleisti sekmadienio po
pietyje su savo pažįstamais ir 
pasidaryti naujų pažinčių.

Buvo malonu sutikti Pildo
mosios Tarybos narį iždo glo
bėją adv. S. Bredį ir kt. Su 
visais buvo malonu pasimaty
ti ir nuoširdžiai pasikalbėti.

Iš Binghamtono buvo atvy
kę SLA darbuotojai ponas ir 
ponia P. B. Balchikoniai su 
sunum, Jonas Kavaliauskas, 
Antanas Lėpa, Kazys Staniu
lis ir kt. Buvo atvykusių sve
čių net iš Waterbury, Conn., o 
ką jau bekalbėti apie vietinius 
ir musų apylinkėje gyvenan
čius, kurių buvo gana daug.

Apskrities pirmininkas Ado
mas Miliauskas, nuoširdžiai 
dėkoja visiems už atsilanky
mą ir padarymą pikniką sėk
mingu. Taipgi jis dėkoja ren
gimo komisijai už pagaminimą 
skanių užkandžių, kaip tai: 
pp. Paul Urban, Kathryn Ka,- 
marunas, Ona Miliauskas, Ju- 
lia Maceina, Mary Kupris, 
Viktoria Lumbis, Agota Tun- 
kevičienė, Anna Zelonis.

Didelė padėka priklauso už 
šaltą alų Al. Tuncavage, Ge
orge Avanauskas, Daniel Ze
lonis, Paul Urbam

Dalyvių tarpe buvo ir jau
nuolių darbuotojų, kurie dirbo 
prie prizų: Jon Kovaliauskas, 
korespondentai Antanas Am
brazaitis ir Nellie T. Bayoras.

Taigi dar kartą visiems ir 
už viską nuoširdžiai dėkojam.

Apskrities pirmininkas
Adomas Miliauskas,

Apskrities sekretorė
Nellie T. Bayoras.

S.L.A. Kuopų Veikla
Cleveland, Ohio

SUKRUSKIM E!

Rudeniui beartėjant, jau 
metas rinktis pastogėse, me
tas visiems pasilsėjusiems na
riams pasirodyti visuotiniame 
kuopos susirinkime ir metas 
kiekvienam prisidėti prie di
desnių darbų.

Visuotinis SLA 136 kuopos 
susirinkimas yra kviečiamas 
rugsėjo 22 dieną 7 valandą 
vakare Lietuvių salėje. Šis su
sirinkimas įvyks ne sekmadie
nį, bet paprastos darbo dienos 
vakarą, kadangi šitaip suside
da aplinkybės. Užtad tikimės 
ir labai laukiame tų, kurie jau 
seniai bebuvo atsilankę, lygiai 
kaip ir tų, kas niekados sek
madieniais negali atvykti.

Valdyba yra dirbusi visą 
vasarą. Tad dabar drąsiai pra
šo talkon visus pagelbėti ar
timiausiuose darbuose.

Svarbesnių susirinkimo dar
bų tvarkoje numatoma šito
kie dalykai:

1) pranešimas apie Deiman
tinį SLA Seimą,

2) informasijos apie SLA 
prezidento p. P. Dargio su po
nia priėmimą Clevelande, kur, 
be įvairių kitų organizacijų, 
dalyvavo ir musų kuopos val
dyba, ypatingai gražiai pasi
reiškus aktyviam musų nariui 
ponui A. Dailidei,

3) musų rengiamas pramo
ginio čiurlioniečių okteto kon
certas spalio 15 dieną ir kt.

Tasai koncertas-vakaras ga
li pavykti tiktai ta sąlyga, jei
gu prie rengiamųjų darbų pri
sidės visi kuopos broliai ir se
sės pagal savo išgales, turimą 
laiką ir, svarbiausia, gerus no
rus.

Kam rupi musų pasiseki
mas, meninis ir materialus, 
tie tikrai šito susirinkimo ne
praleis ir įsijungs į malonią 
veiklą.

Vladas Braziulis.

Aliquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėnesio 25 die
ną, 2 valandą po pietų pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliąuippa, Pa.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės prašomi pribūti į susi
rinkimą ir aptarti SLA 247 
kuopos reikalus.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Chicago, lllinois

Iš SLA 134-tos Motery 
Kuopos Veiklos

tortais, gražiomis dainomis, 
muzika ir malonia nuotaika.

Narė.

Baltimore, M<1.

Mirė SLA Veikėjo Petro 
Jaro žmona

Š. m. rugsėjo mėn. 1 dieną 
mirė Katrina Jarienė, ilgeme- 
čio SLA veikėjo ir gero tau
tiečio, Petro P. Jaro žmona. 
Paliko dideliame nuliudime 
mylimą vyrą Petrą, sūnų Vy
tautą su šeima, seserį Agnieš
ką su vyru, ir daug giminių 
ir draugų.

Praeitais metais sukako 50
metų nuo Petro ir Katrinos 
Jarų apsivedimo. Jiedu, kaipo 
geri lietuviai, noriai daly
vaudavo visuose lietuviškuose
darbuose ir parengimuos^.

Katrinos Jarienės kūnas bu
vo palaidotas Loudon Park 
kapinėse. Velionė buvo Balti- 
morės Lietuvių Moterų Pilie
čių Klubo narė, tai to Klubo 
pirmininkė, ponia Julė Raste
nienė, prie kapo sekamai pra
bilo:

“Katrina Jariene! Iškeliauji 
į amžidybę, su savimi nešda
ma gyvenimo patyrimus ir at
sakomybes, palikdama didelia
me nuliudime savo mylimą 
vyrą Petrą, sūnų Vytautą su 
šeima, seserį Agnę su vyru, ir 
daug giminių ir draugų. Tavo 
gyvenimo kelionė baigėsi ir 
paliko gyvuosiuose gražią, ne
užmirštamą atmintį. Palikai ir 
mus čia ašarotais veidais, prie 
tavo kapo stovinčius ir linkin
čius tau amžiną ramybę!”

Man stovint prie kapo ver
žiasi iš krutinės žodžiai:

Vainikai ir puokštės...
Daugybė žiedų...

Mes stovim prie kapo,
Rasa ant veidų...

Vargai ir nelaimės,
Pikti kaimynai,

Išblaškė lietuvius
Klajot amžinai...

Šio margo pasaulio
Visuose kampuose,

IJetuviai beilsis
Šaltuose kapuose...

Toli nuo tėvynės,
Už jurų gelmės,

Katriną Jarienę
Laidojame mes...

Šiai žemei keliaujant
Praamžių keliais,

Gal vėl čia lietuvis
Kada nors praeis...

Gal jam, kaip ir mums čia, 
Širdis sujudės...

Ir jis ant šio kapo
Gėlytę padės...

J. S. Galutis.

vienoje vietoje, kad jis nesu- 
s pažintų su vietiniais gyven
tais ir nepradėtų organizuoti 
sąmokslą prieš Chruščevą. At
rodo, kad diktatorius buvu
siam diktatoriui nepasitiki.

SLA 134-tos moterų kuopos 
poatostoginis gausus narėmis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 1 
dieną, Hollywood svetainėje.

Mirusiai ilgametei kuopos 
narei Nellie Quincen, tylos mi
nutėje susikaupimu išreikšta 
pagarba.

Aptarta sergančių narių : 
Akvilės Jodžiunas ir Della 
Yuod ir kitų reikalai.

Užgirtas valdybos praneši
mas aukojamų 10 dolerių 
sportininkų reikalams.

Išklausyta Jubiliejinio sei
mo delegačių E. Čižauskienės, 
K. Austin ir K. Katkevičienės 
įdomus seimo darbų praneši
mai, kurie priimti gausiais ap
lodismentais.

Džiugu buvo kuopon priimti 
šias malonias kandidates: Ve
roniką Tomaško ir Ireną Pro
tas, kurios tikimės bus pažila 
ne tik musų kuopoj, bet ir vi
sam Susivienijimui.

Baigus susirinkimą vyko 
gryžusių seimo delegačių pri
ėmimas ir narių gimtadienių 
minėjimas su skania kavute,

New Haven, Conn.

SLA 142 Kuopos Protokolų 
Sekretorius Patenkintas 
Nauja Gyvenimo Vieta 

ir Darbu

Viršminėtos kuopos proto
kolų sekretorius Zinonas Mer
kevičius (naujakuris) pradėjo 
eiti Katalikiškoj Mergaičių 
Akademijoj užvaizdos parei
gas. Tose pareigose buvo nuo 
1949 metų p. Juozas Gruodis, 
dr. Juozo Kazicko švogeris. 
Ponam Gruodžiam apleidus 
musų miestą tą vietą užėmė 
musų Z. Merkevičius, kuris su 
žmona Monika ir dviem nedi
delėm dukrelėm liepos pabai
goje persikėlė į jiem paskirtą 
butą, 17 Linkoln Street. Iš jų 
girdėjome, kad jie nauja gy
venimo vieta ir darbu yra pa
tenkinti. Jais patenkintas yra 
ir Akademijos personalas.

Abudu pp. Merkevičiai yra 
SLA nariai, o p. Merkevičienė 
ir Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos narė. Tad šių kuopų 
narės suruošė jiem jų naujam 
bute netikėtą pobūvį, taip sa
kant “apšildė” butą. Tai buvo

I
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Į Sveikatos Skyrius
c šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei-. g
? katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 3 

SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M.
> D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D. g
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Mineralai ir Vitaminai

(Tęsinys)

N1A CIN AS arba NIA OI NAMI- 
DAS yra vitaminas pellagrai gvdvti. 
Niacinas skiedžiasi vandeny, bet no rie- 
balininos skysčiuos, yra atsparus karš
čiui ir oksidacijai. Pas kai kuriuos as
menis nurijus niaciną pasireiškia nema
lonus odos paraudimas, jaučiamas degi
nimas ir niežėjimas; niacinarnidas šitų 
reiškinių neduoda. Niacinas lengvai su
geriamas iš plonųjų žarnų. Niacinas 
atidedamas į atsargą musų kūne tik ma
žam kieny, todėl jis turi būt kasdien pa
pildomas. Niacino stoka stiprioj for
moj yra priežastim susirgimo PELLA- 
GRA. Šitos ligos reiškiniai yra proti
niai, nerviniai, odos, gleivinių plėvelių ir 
skilvio-žarnu. Baltymas, kuriame v ra 
triftofanas, apsaugoja nuo niacino tru
kumo, nes triftonanas yra niacinamido 
pirmtakas ar provitaminas. Tuo aiškina
mas faktas, kad imant tą patį kiekį .nia
cino, apsauga .nuo pellagros užtikrinta, 
jei maistas turi baltymu, kuriame yra♦/ * * 7 *7

liepos 24-tos dienos vakare, 
jų bičiulės viena po kitai pra
dėjo su ryšuliais rinktis ir ne
trukus apkrovė įvairiais val
giais stalą.

SLA vietinės kuopos pirmi
ninkas Jonas Pikelis atvežė 
savo žmonos iškeptą ir nepa
prastai gražiai išdabintą didelį 
tortą, ant kurio buvo užrašy
ta: “Linkim Laimės Naujuos 
Namuos”.

Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos pirmininkė M. Joku- 
baitė į susirinkusias prakalbė
jo anglų ir lietuvių kalbomis 
dėl to, kad musų sueigoje bu
vo viena svetimtautė ir įteikė 
nuo visų dovaną — du šiltus 
blankietus. Abudu Merkevi
čiai ir jos mamytė džiaugėsi 
praktiška dovana ir reiškė sa
vo dėkingumą.

Šiek tiek buvo nepasitenki
nimo iš vienos dalyvės nau
jakurės pusės, kad dėl vie
nos svetimtautės prisilaikyda- 
mos paprasto mandagumo vie
šai kalbėjome angliškai. Čia 
tai jau savo p a t r i o t i z- 
mu nieko nepadarysi — sve
timtaučius svečius lietuviškai 
neišmokysi. Užsidarę lietuvy
bės lukšte toli nenueisime. Jei
gu ta dalyvė būdama Lietuvo
je butų patekus pas svetim
taučius nemokančius jų kal
bos, o šie savo patrijotiniais 
sumetimais butų ignoravę val
stybinę kalbą, kaip ji tada bu
tų jautusi? Dėl neapgalvojimo 
pasielgta taip, kaip patiems 
panašus elgęsis labai nepatik
tų. Patartina ateityje laikytis 
kantrybės ir nevykusiais užsi
puolimais neišduoti savęs.

J. Dičkienė.

Rockford, lllinois

SLA 77 Kuopa Pirmauja

Užkviesti sveteliai scenos 
mėgėjai iš Kenosha, Wis. Po
nia Yarienė, įgudusi režisiorė, 
turi surinkus gabiausius artis- 
tus-lošėjus, kurie atvyks į 
Rockfordą suvaidinti veika
lą “Pinigėliai”, Čiurlionio. Vai
dinimas įvyks šių metų spalio 
mėnesio 2 dieną, sekmadienį, 
2:30 valandą po pietų, Lietu
vių Klubo salėje.

Susivienijimo 77 kuopos na
riai ir visi lietuviai laukite at
važiuojant su “Pinigėliais”. 
Tai trečią kartą ponia Yarie
nė linksmint ir juokins musų 
pibliką. Lietuviai mėgsta te

triftofanas, t. y. kviečiai, pienas arba 
kiaušinio trynys.

Tuo tarpu kukurūzų lialltymas, ku
riame nėra triftofano, tokios apsaugos 
nuo pellagros nesuteikia. Maistas, kuria
me yra mažai gyvulinių baltymu ir gau
su kukurūzų, skatina pellagrą. Šita liga 
dažnai pasitaiko tuose kraštuose, kur ku
kurūzai sudaro pagrindini maistą. Se
niau ji buvo paplitus J. A. V. (pietinėse 
kur valgo daugiau kukurūzų), o dabar 
vartojant dribsnius pagausintus vitami
nais, pasitaiko retai. Niacino šaltiniai 
maiste: mėsa, kepenys, žuvis, paukštie
na, riešutai ypač žemės riešutai (pea- 
nu'ts), ankštinės daržovės, mielės, kvie
čių gemalai. Nerviniai ir psichiniai reiš
kimu dėl niacino stokos primena reiški
nius dėl trukumo vitamino B (tiamino). 
Kartais niacino stokos požymiai pasiro
do prie viduriavimų, kepenų susirgimų 
(cirozės) ir prie alkoholizmo (pas gir
tuoklius). Niacino dozės sveikam die
nai 10-15 mg. (miligramų), o ligos atve
jus 50-500 mg. dienai, nors aukštos do
zės nėra toksinės (nuodingos).

(Bus daugiau)

atrus labiau už viską, už tad 
visados Lietuvių Klubo salė 
prisipildo, taip bus ir šį kartą. 
Kviečia Susivienijimo 77 kuo
pa savo narius ir visus lietu
vius iš arti ir toli dalyvauti ir 
pamatyti gražų teatrą.

SLA 77 Kuopos
Korespondentas.

Cleveland, Ohio

Mirė Agota Krakauskienė, 
ŠIA. 362 Kuopos Narė

Šių metų rugpiučio mėnesio 
27 dieną mirė Agota Krakaus
kienė, Susivienijimo 362 kuo
pos ilgametė narė, Amerikoje 
išgyvenusi apie 51 metus.

Velione Agota Krakauskie
nė buvo gimusi Lietuvoje, 
Punsko parapijoje, Burokių 
kaime, po tėvais Jankauskai
tė.

Dideliame nuliudime paliko 
savo mylimą vyrą D. Krakau- 
ską, 3 sūnūs, vieną dukterį, 13 
anūkų ir 5 proanūkius, taipgi 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Prie SLA prigulėjo per il- 
mus ir, kiek jai laikas ir ap
linkybės leido, dirbo savo my
limai organizacijai.

Į laidotuvės buvo atvykę 
giminės iš New Jersey valsti
jos ir kt. Prie jos karsto buvo 
daug gyvų gėlių vainikų nuo 
giminių, draugų ir SLA 362 
kuopos.

Ilsėkis, mieloji Agota, šios 
laisvos šalies šaltoje žemelėje.

SLA 362 Kuopos 
Korespondentas.

nės, su visokiais prismokais ir 
daržovėmis.

Tam rajone džiūgavo apie 
200 žmonių, kurie leido gra
žiai šeštadienio popietį. Ka
dangi muzikos nebuvo ir ne
reikėjo, nes paukščių muzika 
taip skambėjo, kaip niekados. 
Jie pajuto, kad vasara jau 
baigiasi, gi jų repertuarai dar 
gausus, tai paukščiai liejo iš 
peties savo arijas...

Lietuvių neperdaug atsilan
kė, kiti nesurado ir paklydo 
parke, kaip miške, tačiau 
Amerikos ir laisvos Lietuvos 
vėliavos pakakintos ant aržuo* 
lo, visiems buvo kelrodis. SLA 
38 kuopa didžiuojas, kad tik 
ji galėjo suruošti pikniką ir 
praskraidino SLA gyvavimą.

Daugiausia tam piknikui pa
sidarbavo adv. Bredes, 38 
kuopos pirmininkas ir vice 
pirmininkas St. Volskis. Lau
kiam daugiau ir skaitlinges- 
nių piknikų.

J. Parojus.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI 1

Brooklyn, N. Y.

SLA 38 Kuopos Gegužinė

Saulėtoje rugpiučio mėnesio 
pabaigoje, 27 dieną, šeštadie
nį, įvyko Brooklyno SLA 38 
kuopos piknikas gražiame 
Queens Forest Parke.

Parkas seniai buvo matęs 
lietuvišką vėliavą, didžiavosi 
su lietuviais. Gražų, gal tik 
perdaug šiltą šeštadienio po
pietį leido SLA 38 kuopos na
riai ir svečiai. Adv. Bredžio 
ir St. Volskio stalai lūžo nuo 
įvairių valgių ir gėrimų. Ant 
Stasio Volskio stalo kvepėjo 
žinomų biznierių Šimanskio ir 
Mičiulio kumpiai, skilandžiai, 
dešros ir kt. Stalas buvo gra
žiai papuoštas ponios Volskie-

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, lllinois. — 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.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 5i-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
Po to, kai praeitame Seime buvo išrinkta Jaunuo

lių Komisija iš vienos vietovės, jaunimo organizavimo 
darbas žymiai pagyvėjo ir jau padaryta pasigėrėtina 
pažanga.

Pirmiausia tenka pažymėti prie SLA organo “Tėe 
vynės” specialaus priedo jaunimui—“Atžalyno”—išlei
dimą. Šį mėnesinį priedą redaguoja patys jaunuoliai 
ir bendradarbiauja irgi jauni veikėjai. Jaunimui su
teikta plati autonomija, kuri jam leidžia savarankiai 
veikti Susivienijimo tradicijų, SLA Konstitucijos ir 
įstatų dvasioje ir apimtyje. Jaunimas skatinamas rū
pintis lietuvių kultūriniais bei visuomeniniais reikalais, 
jaunuoliai turi progos čia pasisakyti jaunimo veiklą 
liečiančiais klausimais, o ypatingai studijuojančių 
aukštuosius mokslus bendrine veikla. Reikia tikėtis, 
kad musų jaunimas dar plačiau pasinaudos jam su
teikiama laisve ir techniniais galimumais lietuviško su
sipratimo stiprinimui.

Jaunimo skaičius Susivienijime padidėjo. Praeitų 
metų gruodžio mėnesį paskelbtas ir šių metų gegužės- 
birželio mėnesiais pakartotas specialus Deimantinio 
Jubiliejaus garbei vajus pritraukė gerą jaunosios kar
tos skaičių. Mes dabar turim jau virš tūkstančio jau
nosios kartos naujų narių, gautų tik per šiuos Deiman
tinius Vajus. Objektyviai paėmus, tai ne menkas 
Susivienijimo laimėjimas, kuris turės didelės reikšmės 
musų organizacijos ateičiai, nes šiuo keliu mes išau
ginsime savo įpėdinius, musų gražių lietuviško solida
rumo tradicijų, musų sukauptų turtų ir tautinio darbo 
paveldėjus. Manau, neapsiriksiu pasakydamas, kad 
SLA savo eilėse dabar turi, kartu su anksčiau buvusiais 
jaunuoliais, bene didžiausį skaičių jaunimo, kuris čia 
turi plačią dirvą bendrai veikti ir auklėtis lietuviškoje 
dvasioje.

Jaunimo Auklėjimo Planas Pasiūlomas Kuopoms
Susivienijimas, turėdamas tokį palyginti žymų 

skaičių jaunimo, jaučia rūpestį dėl jaunimo auklėjimo 
lietuviškoje patriotinėje dvasioje, šiam darbui, sup
rantama, turėsiu dirbti ir pasirengęs tai daryti bendrai 
su SLA Centru, vadovybėje musų Jaunuolių Komisi
jos. Bet tiesioginis jaunimo auklėjimas priklauso kuo
poms. Ir čia laikau savo pareiga atkreipti kuopų vei
kėjų ir Seimo delegatų dėmesį į šio darbo svarbumą.

Keletą progų nurodžiau kuopų veikėjams, kad ga
vę jaunimą, turim jį pasistengti pilnai įjungti į SLA 
darbus, turim įskiepyti jam musų taurias tradicijas ir 
stengtis, kad jaunuoliai, priklausą SLA, savo tarpe 
suartėtų. Tuo tikslu prie kuopų, kur esama daugiau 
jaunuolių, patartina įsteigti jaunimo skyrius, kurie

veiktų savarankiai ir prisilaikytų Susivienijimo frater- 
nalinės dvasios lietuviškame visuomeniniame darbe. 
Jaunuoliai Susivienijime tegul suranda klubinį, spor
tinį, meninį veikimą, kuris įsprasmintų jų laisvalaikį 
ir tarnautų lietuvybės bei Susivienijimo gerovei.

Atsiminkim, kad musų laimėjimas, įjungiant dau
giau jaunimo, bus tik tada pilnas ir naudingas, jeigu 
jaunimą savo eilėse išlaikysiu! ir sugebėsim sudominti 
Susivienijimo fraternaliais darbais.

Šį didžiausią uždavinį privalo atlikti visa musų 
plati ir pajėgi organizacija pilnumoje. Čia reikalinga 
pagalba visų veikėjų ir visų kuopų. Sunaudokim šian
dieninį Susivienijimo laimėjimą. Mes šiandien turime 
gauti dar daugiau jaunuolių į SLA narių eiles.

AŠTUNTAS SKYRIUS
U G OJE PAŠALTOS SKYRIAUS BENDRAS STOVIS

Turtas—Assets
B Bondsai - _
Pinigai (cash)

_____________ $214,549.62
_____________  25,558.77

Viso __________ ....$240,108.39

Bendras Narių Skaičius Ligoje Pašalpos Skyriuje
Pašalpos dydis Narių skaičius Savaitine pašalpa

$6.00 1,842 $11,052.00
9.00 1,024 9,216.00

12.00 1,453 17,436.00
18.00 3 54.00
21.00 1 21.00
24.00 185 4,440.00
36.00 77 2,772.00
48.00 3 144.00
60.00 4 240.00

Viso 4,592 $45,375.00
Praeitam Seimui raportuota 5,090 narių su

$49,254.00 savaitinės pašalpos.
Iš paduotų skaitlinių matome, kad per paskuti

nius du metus ligoje pašalpos narių skaičius sumažėjo 
498. Vien 1959 metais iš ligoje pašalpos skyriaus 
atsisakė 122 nariai. Šis skaičius susideda iš tų narių, 
kurie begauna tik po pusę pašalpos sumos.

Ligoje Pašalpos Fondo Finansinis Stovis
Balansas

Metai • gruodžio 31 d.
1959 —.........    .$241,302.93
1958 _______ _____ _________  232,523.61

Ligoje Pašalpos Skyriaus Finansai

Ligoje Pašalpos Skyriaus įplaukas sudaro narių 
duoklės po 30c, 60c, 90c, $1.80, $2.70, etc., į mėnesį, 
ir uždirbti nuošimčiai. (10c į mėnesį nuo kiekvieno 
vieneto eina į Lėšų Fondą.) Išmokėjimus sudaro iš
mokėtos ligoje pašalpos ir įvairus turto nuostoliai. 
Pastarųjų trijų metų šio skyriaus įplaukos, išmokėjo 
mai ir ligonių skaičius parodoma sekančiose lentelėse.

Sumokėtų Duoklių ir Išmokėtų Pašalpų Lentelė
Gauta Išmokėta Ligonių

Metai duoklių pašalpų skaičius
1959 $29,169.34 $26,608.77 521
1958 27,521.90 27,460.04 592
1957 27,325.15 26,481.82 625
Vidutinė išmokamų ligoje pašalpų suma 1957

metais buvo $43.50, 1958 metais—$46.39 ir 1959 me-
tais—$51.08. A.-

Ligoje Pašalpos Narystė, Duoklės ir Išmokėtos
1959 Mietais Pašalpos Pagal Valstijas

L. p. narių Savaitinė Sumokėta Išmokėta
skaičius suma duoklių pašalpų

Pennsylvania 839 $7,463 $4,463.48 $6,477.08
Ulinois 1,042 10.205 10,342.08 5,956.23
Massachusetts 651 5,687 3,447.36 3,450.20
New York 426 4,164 2,266.10 1,855.33
Connecticut 360 2,922 1,915.20 2,171.07
Ohio 211 1,971 1,127.84 1,530.07
Michigan 234 2,034 1,250.20 722.89
Indiana 119 1,383 579.88 778.25
New Jersey 64 564 340.48 141.50
Maryland 52 507 276.64 224.99
Wisconsin 58 456 308.56 367.15
Maine 55 486 292.60 5.00
Missouri 33 297 175.56 112.27
Canąda 227 4,848 1.207.64 1,691.22
California 60 714 319.20 300.50
West Virginia 36 375 191.52 32.50
Nebraska 46 519 244.72 157.25
Iowa 20 180 106.40 323.50
Washington 20 195 106.40 56.02
New Hampshire 10 135 53.20 —
Rhode Dland 6 51 31.92 109.50
Oklahoma 1 6 5.32 —
Florida 22 213 117.04 146.25

Viso 4,592 $45,375 $29,169.34 $26,608.77

griežtai laikomasi darant išmokėjimus.
Kadangi visos Ligoje Pašalpos Fondo narių duok

lės siekia vos tik $29,169.34 į metus, o išmokėjimai 
ligoje pašalpų—$27,460.04, ir kadangi daugumos mugu 
ligonių ypatybė, kurią patyrėme per daugelį praėjusių 
metų, yra reikalauti pašalpos už pilną laiką kokį tai
syklės leidžia, tai aišku, kad saugiam patenkinimai 
pageidavimų mokėti ligoje pašalpą per ilgesnį laiką, 
turime priimti kitokias mokesčių lenteles, arba kito
kias taisykles negu dabar turime.

Trumpai suglaudus, per paskutiniuosius du metus
ligoje pašalpos išmokėta:
1958 metais duoklių sumokėta ___________$27,521.90
Išmokėta pašalpų _____________________  27,460.0-1

Skirtumas________________   $61.86
1959 metais duoklių sumokėta___________ $29,169.34
Išmokėta pašalpų ______________________ 26,608.77

Skirtumas 2,560.57
Ligoje Pašalpos Rezervai

Kuo mažesnė suma reikalaujamų rezervų, tuo 
didesnę dalį sumokamų duoklių galima panaudoti iš
mokėjimui didesnių sumų arba ilgesniam laikui pašal
pų sergantiems nariams.

Regyje 1959 metų vidutiniai sirgo kas devintas 
narys, liga tęsėsi vidutiniai dešimts savaičių. Kiekvie
nas ligonis vidutiniai gavo po $51.08. Daugiausiai 
sirgo pakartotiniai, todėl dauguma gavo po pusę pa
šalpos.

Šie išmokėjimai ir apskaičiavimai yra paremti 
nuo 1959 metų veikiančiomis naujomis taisyklėmis, 
sulig kurių mokama 6 savaitės po pilną ir 6 savaitės 
po pusę pašalpos sumos, pridedant 25% už ligoninėje 
sirgtą laiką.

Iš aukščiau paduotų davinių matyti, kad bendras 
narių skaičius ir sumokėtų duoklių bendra suma ma
žėja, o ligonių skaičius ir išmokėta vidutinė suma 
didėja.

(Priežastis: (1) Sumažėjimas senųjų narių (išmi
rimas, atsisakymas) ir padaugėjimas susirgimų nau
jųjų, kurie savaitinės pašalpos sumas yra pasiėmę 
dvigubai ir trigubai didesnes, negu buvusiame sename 
pašalpos skyriuje, ir

(2) išnaudojimas Ligoje Pašalpos Fondo už ligas, 
panašias kaip sloga, bronchitas, piršto įpjovimas, neu
ralgija, kraujo spaudimas, tonsilos, nosies polypai, 
etc., už kurias “ligas” jokia apdraudos organizacija 
pašalpos nepripažįsta ir nemoka (išskiriant mažas 
operacijas).

Dėl nepaprastai žemų mokesčių, ligoje pašalpos 
apskaičiavimai yra aprubežiuoti taisyklėmis, kurių

Metai Rezervai
1952 ------------------------------------  $128,254.00
1953 ------------------------------------ 119,066.00
1954 ------------------------------------ 108,520.00
1955 ------------------------------------ 79,749.00
1956 -----------  72,459.00
1957 ------------------------------------ 68,358.00
1958 ------------------------------------ 65,528.47
1959 ------------------------------------ 60,237.94

Ligoje Pašalpos Didžiausi Išmokėjimai 1958 Metais
Narys prisirašė Gavo ligos

prie SLA pašalpos
1958 m. gruodžio menesį .......  $405.00
1958 m. kovo menesi_______________________________ _____  222.00
1957 m. gruodžio mčnesj ___________________________________ 360.00
1956 m. kovo mėnesį ___________________________________  243.00
1955 sausio mėnesį ________________ ____ __________ ____ . 225.00

PASTABA: 35 nariams buvo išmokėta pašalpos 
nuo $100.00 iki $200.00 ir daugiau.

Ligoje Pašalpos Didžiausi Išmokėjimai 1959 Metais 
Narys prisirašė Gavo, ligos

1958 m. ...............       216.00
1955 m. .....................     —.$327.00
1955 m. .................      170.00
1936 m. __________ ________ ______ —. ..........     295.50

PASTABA: 36 nariams buvo išmokėta ligoje pa
šalpos nuo $100.00 iki $200.00.

SLA ligoje pašalpa yra gera, efektinga ir nariai, 
nelaimės atveju, savo broliškoje organizacijoje randa 
tikrą pagalbą, ką parodo čia patiekti pavyzdžiai, kad 
SLA ligoje pašalpa yra išmokama stambiomis sumo
mis net tiems, kurie neseniai prisirašė.

(Bus daugiau)

T

Dėl Solistės A. Stempužienės Pittsburghe

Tėvynės Nr. 35, rugpiučio 
26 dienos laidoje teko skaity
ti brolio Vlado Braziulio apra
šymą apie solistės A. Stempu
žienės pildytą programą SLA 
Jubiliejinio Seimo Bankete. 
Pasirodo, kad brolis Braziulis 
yra didelis žinovas aukštojo 
meno, tik vargas tame, kad jis 
pro medį nemato miško.

Kalba aukštais žodžiais, kad 
paprastiems Tėvynės skaity
tojams sunku ir susigaudyti 
ką brolis Braziulis pasako to
kiais žodžiais: Įprasta šitai 
par exellelence pasisekimas 
priveda prie bizo”, arba kitas 
toks mandras pasakimas: “Tai 
suteikė didelio pasitenkinimo 
net rafinuotiems istetams”.

Dėl tų rafinuotų istetų”, dėl 
“bizo” ką tie žodžiai reiškia 
mene, tai brolis Braziulis gal 
teiksis plačiau ir paprastes
niais žodžiais paaiškinti Tėvy
nės skaitytojams. O apie abel- 
ną solistės balso resenziją, ne
sant meno žinovu, tai tik tiek 
galiu pasakyti, kad solistė 
gražiai dainavo ir man patiko, 
išskiriant solistės šaltą atsine- 
šimą linkui publikos.

Tačiau negalima praleisti 
brol. Braziuliui nepastebėjus 
dėl metamos kaltės Banketo 
šeimininkams ir abelnai Ban
keto publikai dėl nesusikaupi- 
mo, dėl garbės stalo esančio 
estradoje ir kur brol. Braziu
lis prieina išvados, kad tai bu
vo “ne koncertiškai”, “ne ka
baretiškai” ir jam atrodė, kad 
abudu muzikai nuskriausti ir 
labai numenkinti, ir kad kiti 
artistai butų atsisakę nuo to
kio numenkinimo.

Matote kaip viskas buvo 
negerai tame SLA Jubiliejinio 

Seimo Bankete, ir už tai, sa- 
vaimi aišku, kalti banketo šei
mininkai, kurie nepataikė su
lig “rafinuotų istetų” nuomo
nės. Ištikrųjų nebuvo taip blo
gai, kaip brol. Braziulis rašo. 
Greičiausia bus, kad brol. Bra
ziulis per vieną medį nemato 
miško, įsižiūrėjęs į solistės as
menį nematė SLA Šeiminio 
Banketo, kad čionai buvo ne 
koncertas, ne kaberetiškas pa
rengimas, bet SLA Jubiliejinio 
Seimo Banketas ir ne vien so
listės parengimas ar pasirody
mas. Banketo programa buvo 
daug didesnė, susidėjo iš gar
bingų svečių ir viešnių, trum
pų kalbų, meninės dalies ir šo
kių. Svetainėje esanti gausin
ga publika nebuvo vien tik 
menti mėgėjai, vieni norėjo 
girdėti kalbas, kiti laukė kada 
šiokiai bus pradėti.

Tad Banketo šeimininkai 
stengėsi visus patenkinti ge>- 
giausia kaip galėjo ir mokėjo, 
ir kol kas neteko girdėti nu
siskundimų iš niekur kitur, 
tik iš brol. Braziulio, kuris 
matė tik vienus negerumus. 
Matomai kiti banketo dalyviai 
žiurėjo į banketo eigą abiem 
akim ir gėrėjos banketo eiga, 
apie kurią teko skaityti spau
doje ir girdėti ypatiškų parei
škimų.

S. F. Bakanas.

Prašymas SLA Narių, 
Gyvenančių Toronte, 

Kanadoje

Brangus broliai ir sesės S. 
L. A. nariai ir visi Toronte 
gyvenanti lietuviai, aš krei- 

piuosiu į jumis ir prašau vie
no nedidelio dalykėlio. Jeigu 
kam nors pasisektų sužinoti, o 
gal ir kas žinote ir pažįstate 
Vincą Švilpą, arba kitaip Vin
cą Daneliaucką,, tai prašau 
man pranešti. Man vienas as
muo sakė, kad jis pažįsta Vin
cą Švilpą ir kad jis gyvena 
New Toronte ir žadėjo jį su
rasti, bet kadangi tas asmuo 
mirė, tai tas reikalas liko ne
baigtas.

Čia minimas asmuo yra iš 
tremties atvykęs po praeito 
karo, jis yra mano pusbrolis, 
iš profesijos inžinierius. Apie 
jį žinančių prašau man prane
šti, už ką busiu labai dėkin
gas. Aš per laikraščius jo ieš-

ŠALTAS ORAS ANKSTI PRASIDEDA SSSR
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK por

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nioko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

0 Pagarsėjęs per visą pasaulį KUMPIS iš LENKIJOS suteikia di
džiausį malonumą—jis yra be kaulų, jis turi labai mažai riebalų ir dre
bučių, neturi atmatų, ypatingai liesas, švelnus, sultingas, parengtas 
tuojau valgyti—visas be išimties, KUMPIS iš Lenkijos nepalyginamas 
savo skoniu ir labai ekonomiškas.

MUSU SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutteir Avė. Tel. DI 5-8808 
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797 
126 — 4th St., Tel. FO 3-8569 
99 Main St. Tel. MU 4-4619

211 Monroe St. Tel. PR 3-0979 
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek OrthodoSc Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA, 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
WATERBURY, CONN, 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS., 
SPRINGFIELD, MASS, 
CLEVELAND 13, OHIO. 
CHICAGO 22, ILL, 2222 W. Chicago Avė. 
HAMTRAMCK, MJCH, 9350 Jos. Campau 
DETROIT, MTCH, 7300 Michlgan Avė. 
GRAND RAPIDS, MICH, 414 Scribner Avė.

Tel. GL 8-2256 or GL 8-2006 
SAN FRANCISCO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571

NBW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y.. 
NEWARK 3, N. J„ 
LAKEWOOD, N. J., 
PATERSON 1, N. J. 
PASSAIC, N. J., 

174 Millbury St. 
1716 Main St. 
2683 West 14th

Tol. SW 8-2868
Tel. RE 2-7163

St. Tel. TO 1-1068 
Tel. BR. 8-6966

i Tel. TR 3-1666 
Tol. VI 1-5355

Tikri mėsos produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
vardais—

ATALANTA—KRAKIS—TALA
“Product of Poland”

♦ VISADA REIKALAUKITE KUMPIO Iš LENKIJOS

kojau porą kartų, bet nieko 
nesužinojau. Nežinau kokius 
laikraščius jis skaito, o gal vi
sai neskaito, todėl dar kartą 
prašau Tėvynės skaitotojus, 
pastebėjus šį pranešimą apie 
jį žinančių man pranešti ir 
mano adresą jam priduoti. Iš 
anksto tariu ačiū.

Mano adresas toks:
Mr. Joseph Bace-BaceviČe, 

14146 Deering, 
Livonia, Michigan, U. S. A.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.

I

GERO APETITO Z

VALGYKIT
Importuotą 

Lenkišką Kumpį

piknikams, sandvičiams, ar kaipo svarbesnis patiekalas, kai ne
tikėtai ateina svečiai . . . « M-_ _

+ IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS dabar gaunamas mažose 
dėžutėse, šeimynai pritaikytose trijų, keturių ir penkių svarų.

Atsiminkit, kai darysit pirkinius, nusipirkit pakankamai IMPOR
TUOTO LENKIŠKO KUMPIO, nes Jūsų šeima bus patenkinta turėda
ma TIKRĄ IMPORTUOTĄ skanumyną.
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Amerikos Lietuviu Veikla Daktaras Valybus linksmas 
grįžęs iš broldukros vestuvių, 
šaukė valio solistei. M. Pa
tackas turi tris brolius Lietu
voje, bet jie čia gimę, bet 
gau':i pasą nėra taip lengva, 
tai jie prašo prisiųsti vilnonės 
medžiagos dėl kostiumo. Ra
šo jam laiške, kad j'.e kada 
nors atvažiuos, nes jų gimtinė 
yra Amerika.

J. V. Stanislovaitis.
v __________________________

Retas Svečias Klaipė
diečių Rezistencijos 

Sąjūdyje

Leonas Raškė, klaipė- 
dabar reziduojąs Lon- 
Anglijoje, advokatas,

konvencijoje VVashing-

nuoširdus lietuvybės 
draugas, kuris ryžtin-

Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimo išvakarėse susirinkusių SLA 
Vasarvietėje Atlantic City, N. J. patalpose dalyviai, kurių vėliau buvo žymiai daugiau. 
Čia matome šiuos svečius, iš kairės į dešinę:

Pirmoj eilėj
kienė, M. Šimaitienė

Antroj eilėj 
R. Budrienė, G. Brakienė, M. Brakas, J. Stik orius.

Trečioj eilėj — A. Klemas, B. Buritinas.

l

O. Mošinskienė, T. Stiklorienė, M. Simaitis, G. Brakaitė, E. Vitkaus- 
5, A. Klemienė, A. Pitku nigienė, J. Budrys.
V. Pitkunigis, A. Vinikienė, G. Buntinicnė, M. Brakienė, M. Šiliauskienė,

ATLANTIC CITY, N. J. — Rugsėjo 3, 4 
5 dienomis, Darbo Dienos (Labor Day) šven
tės proga, įvyko nepaprastai sėkmingas ir 
reikšmingas Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio suvažiavimas Susivienijimo Vasarvie
tėje. Dalyvavo daugiau kaip keturias dešimts 
asmenų iš rytinių valstijų ir iš Kanados.

Suvažiavimą sveikino: Klaipėdos atvada
vimo vadas, gen. konsulas J. Budrys, SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas SLA prezidento 
P. P. Dargio ir Susivienijimo vardu.

Suvažiavime, kuris pasižymėjo pavyzdingu 
rimtumu, dalyvavo daug jaunimo, ne tiktai 
parengimuose, maudynėse, laisvuose pasivaži
nėjimuose bei vaišėse, bet ir suvažiavimo po
sėdžiuose.

Pranešimai, kurie buvo prirengti pasire
miant gilesnėmis studijomis, sudarė nepapra
stai rimto įdomumo, ypatingai p. M. Brako

pranešimas “Mažoji Lietuva ir Lenkai”. Šis 
pranešimas buvo pirmu kartu padarytas ir jis 
padengė įvairias sutartis liečiančias Mažosios 
Lietuvos žemes ir tų sutarčių galimą įtaką į 
pretenzijas prie Mažosios Lietuvos teritorijų. 
Pranešimas sukėlė gyvas ir įdomias diskusi
jas ir nuomonių pareiškimus. Ypatingai pa
žymėtina pareikšta nuomonė Klaipėdos kraš
to vadavimo veterano gen. konsulo Budrio. 
Svarstyme dalyvavo žymi dalis susirinkusių, 
jų tarpe ir dr. M. J. Vinikas, buvęs Lietuvos 
Charge d’Affairs Washingtone.

Socialė ir įvairių pasilinksminimų dalis 
taipgi buvo gyva, linksma ir patenkinanti kaip 
jaunuolius taip ir senesnius dalyvius. Skirs- 
tantės, ‘ suvažiavimas įteikė SLA Vasarvietei 
dovanėlę — dvi Mažoji Lietuva knygas, o p. 
Vinikienei įteikė Švedijos stiklinio kristalo fla- 
koniką, kartu sutardami ir vėl suvažiuoti toje 
pat vietoje sekamais metais. Buvęs.

Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių “Dainos” Draugijos 
Šventei Praėjus

t

Wyoming Klonio lietuvių 
“Dainos” draugijos met i n ė 
dainų šventė 47-ta įvyko rug
sėjo mėnesio 5 dieną, San So- 
uci viešam parke.

Meninę programą išpildė 
choras, sudainuodamas ketu
rias dainas ir sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus, va
dovaujant muzikui Jokūbui 
Varaičiui. Chorui pianu akom
panavo ponia Dapkiutė-Mras. 
Programą pradėjo pirm. J. 
Gaberis, sekr. A. Kalinaus
kas, iždin. P. Karašauskas, 
iždo glob. K. Stankevičius ir 
R. Jarašius. Programos vedė
ju buvo dr. Klaudijus Cirtau- 
tas. Jis, kaip kolegijos profe
sorius, gražią kalbą pasakė, 
kad amerikiečiai lietuviai grar 
žiai palaiko savo tėvų kultūrą 
ir palaikys ateičiai dainų šven
tę-

Šį kartą draugija turėjo vie
šnią solistę Ireną Stankūnai
tę iš Linden, N. J., ir jos tė
vą Juozą Stankūną, piano 
akompanistą. Ji padainavo ke
turias lietuvių kompozitorių 
dainas ir vieną anglų kompo
ziciją. Ji turi gražų balsą ir 
aiškią žodžių tarmę, kuri pub
liką savo dainavimu sužavėjo. 
Tik buvo vargas dainininkei ir 
akompanistui, kad per didelį 
parko triukšmą sunku buvo 
suvesti melodijas krūvon.

Šį kartą susirinko daug lie
tuvių į parką, tik nemalonu 
buvo, kad ne visi ateina pasi
klausyti programos. Jog ren
gėjai turi daug pastangų pa
dėti, kol susidainuoja ir pasi
rengia pasirodyti viešame pa
rengime. Gerti ar kitą savo 
įprastą būdą galima kitur su
sirasti, nes tokie parengimai,

kaip “Dainų” šventė, būna tik 
vieną kartą į metus.

Daug SLA narių teko maty
ti šiame parengime. Jau kele
tą metų nesimatė tų narių, 
kurie buvo išvažiavę į Flori
dos miestus, bet šį kartą su
sitikau Jurgį Rusilą ir Mate-

ušą Zekanį. Jie labai skiriasi 
nuo čia gyvenančių, nes jurų 
vanduo įrūdija, tad ir išskiria 
juos iš vietinių.

A

ar
SLA

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

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

Tel. 5-9370

Į ROCKFORD, ILL.
0 Jei galvojate parduoti ar 
Įpirkti namą bei kitokiu nuo

savybę, sąžiningam tr drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

VVO 5-5890
Taip pat patarna’^ame pinigų 
Ir siuntinių persiuntimui I 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
114 N. Rockton Avė.

r

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam na- 

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

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.

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:

Dr. 
d ietis, 
donc, 
dalyvavo Amcrican Bar Asso- 
ciatlon 
tone.

Tai 
kovoje
gai prisideda prie lietuvių re
zistencinio sąjūdžio Mažosios 
Lietuvos prijungimo prie Lie
tuvos kamieno ir savo patyri
mu vertingai dalyvauja svar
biame musų politiniame veiki
me.

Newington, Conn.

Nukentėjo Nuo Gaisro

Hillcrest Dary Farma nu
kentėjo nuo gaisro. Įvykus 
nakčia gaisrui galvijų tvarte, 
kur buvo sukrauta apie 150 
tonų šieno, gaisro sunaikintas, 
bet karves, kurių buvo porą 
desėtkų, pavyko išgelbėt. Tai 
yra didelė nelaimė, nes uni- 
mnkui prisieis pirkti šieną, 
kad galėtų išmaitinti didelį 
pulką galvijų.

Pr. Naunčikas.

Tręšia iš lėktuvų. — Kai 
kurių Klaipėdos krašto sov- 
chozų laukus ir šiemet tręšia 
iš specialių lėktuvų.

i .»

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AI*. BALTRUNAS-BALTOT
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

■ ■b

DABARTINIAIS LAIKAIS JUS GALITE

pradėti gyventi
ŠIUO METU PUIKUS KUNIGAIKŠTEI TINKAMAS TELEFONAS JAU
PARDUODAMAS! UŽSISAKYKIT JĮ DABAR TUOJAU. Naujas Kunigaikš- 
tės telefonas ypatingai patogus, jis telpa mažiausiame ant staliuko prie 
lovos, ar bet kurioje kitoje vietoje kur Jus negalėjot savo telefoną sutalpinti. 
Telefonas taip parankus, kad Jus norėsite jį turėti visur būtinai. Jis taip 
pat aprūpintas šviesa, kad galėtumėt skambinti naktį. Jis gaminamas penkių 
spalvų ir kaštuoja labai pigiai. Jeigu Jus n'orit šį telefoną užsisakyti pas
kambinkit į musų ofisą ar pareikalaukit pas Jūsų telefono aptarnautojus.

THE NEW YORK TELEPHONE 00.

NAUDOKITE TELEFONĄ — JIS PAKEPINTAS JUMSį

Rublio pakeitimas. — Nuo 
1961. metų pradžios Sovietų 
Sąjungoj bus paleisti į apy
vartą nauji pinigai. Pinigų 
keitimui bus duotas trijų mė
nesių laikas. Rublis bus kei- 
čiamas santykiu 10:1.

SLA Pagalbos Ma
Savaitine Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugsėjo 10 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS SINKEVIČIUS, 55 kp., Chicago, III., gimęs rug- 

piučio 29, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 1, 1935 m., mirė rugpiučio 1, 1960 m. Velionio 
žmonai, Stella Sinkevičius, pomirtinės išmokėta $1,000.00

JONAS TAiNKUNAS, 126 kp., New York, N. Y., gimęs 
rugsėjo 4, 1881 m., Biržuose, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 31, 1932 m., mirė liepos 7, 1960 
m. Velionio vaikams: Matilda M. Tunkun-Crane, 
Ameba J. Hused ir Aldona H. Kammeraad, pomirti
nės išmokėta-------------------------------------------------$721.00

URŠULE STIRA, 260 kp., Chicago, III., gimus gegužės 
mėn’., 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo

1, 1942 m., mirė birželio 20, 1960 m. Velionės duk- 
terei, Pauline Kairis, pomirtinės išmokėta_____ $336.00

MARY KARTA VICSH, 359 kp., Dorchester, Mass., gi
mus rugsėjo 14, 1893 m. Prie SLA prisirašė rugpiu
čio 15,, 1941 m., mirė gegužės 2, 1960 m. Velionės 
vaikams: Alphonse Karter, John ir Madalen Karter, 
.pomirtinės išmokėta ________________________ $250.00

I

i

Viso $2,307.00
I

Išmokėtos ligoje pašalpos
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $116,405.16

081.00 
27.00
30.00
33.41
48.00
80.00
31.52
82.00

J. MTCKEVIOZ, 17 kp., Brockton. Mass. Sirgo J2
P. TVARKUNIENE, 18 kp., '.VVestville, III. Sirgo 6
K. SINKEVIČIUS, 55 kp./ Chicago, UI. Sirgo 2 s.
J. TONKŪNAS, 126 kp., Ncw York, N. Y. Sirgo 5
V. ŽILINSKAS, 134 kp., Chicago, III. Sirgo 4 s. _
S. ŠIUPINYS, 136 kp., Clevelandį Ohio. Sirgo 7 s. ir 2 d.
N. BENSKUNAS, 164 kp., Frackville, .Pa. Sirgo 9 s. ir 5 d. 

Toronto, Canada. Sirgo 4 s. ii’ 2 d..
•

sav. _—<_
s. -..........

s. ir 6 d.
---------------------

Ks KAC1ULJDS, 236 kp.,

Viso 
Nuo

k K'5 L .

............................................................... H.............-- $412.93 
pradžios šių metų bendrai viso .........-i— $20,763.80

M. J. VINIKAb, 
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 

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVI” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių,

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Iji laikraštj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimls ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bar gan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

į

| IŠĖJO NAUJA KNYGA

j AMERIKOS ĮDOMYBES
' Parašyta 8. MICUELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon

JOJE APRAŠOMA:
> Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar- 
i bininkų fabrikai Vakaruose; "“Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 

iš Kalifornijos; Raudonmedžiu imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž-
i dės; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Į Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti

niais, meškomis Lr tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
' Meksikos; Bulių kava; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis Ir 

dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

i Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais.
Į Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
j “KELEIVIS”
o 636 East Broadway So.

Kabia tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

1
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė* 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir jvairiose Europa 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausi 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemitoM* 
skyriuje leidžia visiems pareikitl savo nuonrto 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybės# - 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money OrdK to 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Sontfc Halsted Street. 4 Wr’n >•

NAUJIENOS

NAUJIENOS

V-1




