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Ryte L. Spingyte

SLA ATEITIES DARBAI LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI AMERIKOJE
JURGIS SAUERVEINAS RASft: 

"IJetuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir but 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturėrime leist pražūti...” 

-------- o--------
Taip kai AUŠROS gadynė 

praėjusio šimtmečio pabaigoj 
Lietuvoj turi savo istorinę 
reikšmę, taip ir šio šimtmečio 
pradžioje, šiame kontinente 
Amerikoje, įsikūrimas “Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje” 
turi gal net ir didesnę reikš
mę, nes ši fraternalė organi
zacija turi didelių idėjų savy
je su kuriomis yra surištas ir 
lietuvybės likimas. Vienas iš 
svarbiausių SLA bruožų, yra 
siekimas apimti visus lietu
vius. 1885 metais Dr. J. šliu
pas įsteigė “Susivienijimą Vi
sų Lietuvninkų Amerikoje”, 
nes jis troško išlaikyti tautiš
kumą tarp lietuvių. Todėl, jei
gu šiandien kai kur lietuviai 
užsispyrę nesideda ar nesirašo 
prie SLA, tai parodo tautinio 
susipratimo stoką ir tai suda
ro sąlygas nutautėti.

Nebus perdaug pasakyta, 
kad SLA įsteigimas, tai tik 
tąsa kovos už nepriklausomą 
laisvą Lietuvą. Atskleisdami 
šios organizacijos istorijos la
pus, mes išjudinsime jau se
niai mirusiųjų veikėjų kapus 
ir pamatysime, kad čia prasi
dėjo “Atgimimo Lopšys”.

Pagalvokime koks šiandien 
Amerikos lietuvių gyvenimas 
atrodytų, jeigu nebūtų savo 
laiku įsisteigusi SLA organi
zacija. Šiais metais švenčiame 
SLA deimantinę sukaktį. Tai 
jubiliejiniai metai! Tai neeili
nis įvykis mums lietuviams. 
Per visus 75 SLA gyvavi
mo metus, nors ir juridiniai 
imant, ši organizacija dirba 
apdraudos darbą, tačiau tikru
moje, tai lietuvybės išlaikymo 
Amerikoje tvirtovė. Apie ją 
spietėsi visi broliai, sesės lie
tuviai, kurie sielojosi lietuviš
kais reikalais. Ir plaukė iš 
čia didžios aukos sunkiai atsi
kūrusiai Lietuvai. Visokeriopa 
pagalba ėjo anapus vandeny
no ir padėjo keltis Tėvynei iš 
pelenų bei griuvėsių. Kiek ne
suskaitomai atliktų darbų, 
tūkstančiai sunkiai uždirbtų 
dolerių buvo suaukota ant 
jaunutės Tėvynės Lietuvos au
kuro. Šitas viskas parodo, kad 
visoj savo praeity, o ir dabar, 
SLA tikslas yra lietuvybės iš
laikymas ir jos ugdymas. Ši 
sena turtu ir nariais visoje 
Amerikoje bei Kanadoje orga
nizacija turi virš 20,000 narių. 
Daugumas šių narių savo sun
kaus prakaito darbu sukurė 
šį “Susivienijimą”, aukodami 
tam savo laiką, pinigus ir ęal 
nuo poilsio nutrauktas valan
das. Jie žinojo, jog jie dirba 
naudingą darbą, jie dirba ne 
sau, bet savo numylėtai Tėvy
nei. Bet juk laikas nestovi vie
toj, metai bėga ir jau šie 
garbingi nariai vienas po kito 
žengia į amžinybę, o jų vai
kai rodo per mažą susidomėji
mą savo tėvų reikšmingam 
kūriniui. Todėl mes, kurie dar 
stipresni esame, jauni, seni ar 
viduramžiai — įsipareigokime 
sau štai ką: remkime ir ugdy
kime šią organizaciją taip 
kaip musų tėvų tėvai darė, 
net ir daugiau.

Kiekvieno SLA nario šven
ta pareiga yra savo kuopo
se, kuriose yra daugiau jau
nimo, rengti lietuviškus pa
rengimus, subūrimus. Kai es
ti kokie minėjimai, paruošti 
parodėles, gyvus paveikslus.

PANELE RYTE SPINGYTE,
ŠIA Jaunimo Literatūros Konteste laimėjo 
pirmą premiją už kurinį: “SLA ateities dar

bai lietuvybės išlaikymui Amerikoje“

Mergaitės ir jaunos mote
rys išstatykime savo gražius 
rankdarbius, o berniukai me
džio drožinius, keramiką ar 
panašiai. Senesnieji nariai tu
ri šiuos pavyzdingus gerus 
jaunimo užsimojimus parem
ti, pagirti ir užstoti, šitokie 
lietuviški susibūrimai savaime 
skiepija lietuvišką turinį. Mu
sų jaunimas neturi perdaug 
stiprinti ryšius su vietiniais, 
kad lietuviškai draugystei jau 
nebebūtų vietos. O kai musų 
jaunimas įpras prie šių lietu
viškų subuvimų, jiems nerei
kės jieškoti tų nekuklių šokių 
verpetų.

Auginti vaikus lietuviškai— 
neužtenka. Reikia ir tėvams 
prisidėti prie jaunuomenės 
rengiamų pramogų ir progra
mos parengimų. Skaitykime 
sau už būtinumą padėti musų 
jauniesiems. Senesnieji SLA 
nariai turi paaiškinti jaunie
siems nariams jų kilmę. Padė
ti pažinti savo tautą, savo tė
vų ar protėvių krašto papro
čius, meną, tradicijas ir musų 
Tėvynės garbingą didvyrišką 
praeitį. Jaunieji pažindami 
Lietuvos praeitį iš arčiau, di- 
džiuosis esą tos tautos vai
kai. Jie pajus savyje patrio
tišką tėvynės meilę. Tad no 
rėdami išlaikyti jaunuosius 
lietuvius Lietuvai, mes turime 
rimtą dėmesį atkreipti į priau
gantį jaunimą. Į jaunimo lie
tuviškąją sąmoninimą įeina ir 
jo įjungimas į musų visuome
ninę bei kultūrinę veiklą. Vy
resniųjų narių pareiga dau
giau pasitikėti jaunaja karta, 
ją kur reikia pamokyti, jai su 
patarimais priešais ateiti. Ir 
reikia manyti, kad jaunimas 
musų neapvils. Jaunieji nariai, 
kad ir daugiau pamokyti, ne
turi senesnių papeikti. Nesun
ku išgirti jų ilgametę veiklą, 
jų pastangas lietuvybės išlai
kymui. Juk su vieny tom jė
gom, bendrai dirbdami dau
giau pasitarnausime lietuviš
kam reikalui. Jaunimas maty
damas savo darbo vaisius, į- 
gaus daugiau impulso ir steng
sis patraukti į savo eiles ir 
tuos, kurie iki šiol nuo kultū
rinės veiklos atokiau stovėjo. 
Taip pat ir visi senieji SLA 
nariai turi stengtis lictuviškan 
gyveniman įtraukti kiek ga
lint jaunesnių narių. Juk iš 
jaunimo laukiame busimus va
dus, kūrėjus. Kai rinkimai 

ateina, būtinai, ne vien vėl se
nus veikėjus, senus vardus iš
rinkti. Reikia naujų-jaunų jė
gų. Taip pat visų pareiga pa
rodyti jauniems, kad jiems tu
rime pagarbos, pasitikėjimo 
jų užduotoms pareigoms. O 
jaunos jėgos užimdamos auto
ritetingą ir atsakomingą vietą, 
stengsis savo uždavinius gerai 
atlikti ir paprašys savo drau
gus ateiti jiems į talką. Lietu
viškojo darbo yra tiek daug 
ir jis sunkus ir svarbus, kad 
jam reikia kuo daugiau žmo
nių. Padalinus naštą ant jau
nų pečių, bus lengviau visiems. 
O senieji nariai patenkinti iš 
tolo stebės jaunųjų veikimą ir 
galės sau sakyti: “Padarėme 
ką galėjome — tepadaro kiti 
geriau...”

Centro vadovybė turėtų į- 
steigti vasarą jaunimo stovyk
las, kur priaugantis jaunimas 
galėtų už prieinamą kainą 3-4 
savaites stovykloje praleisti. 
Ten po vyresniųjų priežiūra 
tektų lietuviškai kalbėti, žais
ti, dainuoti, sportauti. Stovyk- 
lon suvažiuotų ateivių vaikai 
ir čia gimusių vaikai. Kartu 
gyvendami čia gimusieji lietu
viukai pramoktų šiek tiek ir 
lietuvių kalbą. Bendraujant 
kartu su savo vienminčiais, 
jie' įsigytų naujų patirčių, 
daug įspūdžių, ir tas savaime 
vienus su kitais glaudžiau su
rištų. Jie tada, kaip vietinis 
jaunimas, nesitrankytų per va
saros karščius gatvėmis neži
nodami kur pasidėti. Reikėtų 
manyti, kad šiam sumanymui 
tėvai pritartų, nes jie irgi bu
tų be rūpesčio, žinodami, kad 
jų vaikai gerose rankose yra. 
Daug naujųjų ateivių vaikų 
praleidžia stovyklose, kaip tai 
skautų, arba jų parapijų su
rengtuose išvažiavimuose ir 
parsiveža po mėnesio laiko 
daug pergyventų įspūdžių ir 
sąrašą naujų draugų. Bet čia 
gimę lietuviukai rišasi prie 
šio krašto papročių, veiklos, o 
juk nutaustama pasitraukus 
iš savųjų tarpo ir neturint, ar
ba netenkant tarpusavio ryšio. 
To ryšio, kuris jungna ir riša 
visus lietuvius, ateivius ir čia- 
gimusius arba jų vaikus, į vie
ną didelę šeimą, nes mes visi 
esame tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai ir sesės 
lietuviai, vienos garbingos ir 
didingos lietuvių tautos.

Labai gerai padaryta, kad

neseniai “Tėvynėje” įvesta 
jaunimui anglų kalba skyrius. 
Patartina anglų kalbos sky
riuje rašyti apie musų tautos 
praeitį, liaudį, geografiją, lie
tuvių kalbą. Taip pat nepa
miršti ir senovės padavimus. 
Čia gimęs jaunimas turės pro
gos pasiskaityti apie savo tė
vų, protėvių žemę, apie tai ką 
gal iki šiol nežinojo. Tegul ži- 

.no, kad jie kilę, kad ir iš ma
žos, bet galingos ir didžios sa
vo praeitimi tautos. Tegul pa
tiria kaip musų protėviai my
lėjo savo kraštą ir jos brangią 
žemę nulaistė savo prakaitu 
ir krauju. Pasiskaitytų apie 
Lietuvą, kokia graži toji tauta 
su savo pilimis, senais rūmais, 
miestais ir žaliais kaimais. Su 
savo liūdnomis kapinėmis, ku
riose guli musų bočiai milži
nai, o aplinkui ošia šimtame
čiai ąžuolai ir lieknos pušys. 
Juk tas viskas jaunuoliui, kad 
ir trečios ar ketvirtos kartos 
lietuviukui sužadins tautos 
meilės jausmą. Jis pajus, kad 
ir jo gyslose teka lietuviškas 
kraujas ir jis didžiuosis esąs 
lietuviu. O juk tai ir yra bene 
svarbiausias dalykas lietuvy
bei palaikyti. Mes gyvename 
ne Lietuvoje. Aplink mus yra 
daugel tautybių žmonių, kurie 
į mus, ypač į musų jaunimą 
įtakingai veikia. Tad įsiparei
gokime sau branginti it relik
vija tą, ką musų bočiai per 
šimtmečius apkariavo, apgynė 
ir išlaikė iki šiol ir mums per
davė. Atminkime, kad esame 
lietuviai ir atstovaujame lie
tuvių tautą. Bet tuo pačiu lai
ku gerbkime ir tą kraštą, jo 
tradicijas, kuriame gyvename.

Tie SLA nariai, kurie moka 
lietuviškai, neprivalo gėdytis 
šios senos garbingos kalbos. 
Ne vien savo tarpe ją varto
ti, bet niekur nepraleisti pro
gos ją garsinti ir ginti.

Skaitykime kiek laikas mums 
leidžia lietuviškus laikraščius 
bei knygas ir stenkimės giliau 
pažinti musų tautą. Kiekvie
nas žmogus yra su savo tauta 
dvasiojo suaugęs ir pasisavi
nęs jos per šimtmečius įgytas 
dvasios vertybes. Sutelkimo 
visas savo jėgas tautos gy
vybei išsaugoti. Visi SLA na
riai ir narės, broliai ir sesės 
lietuviai — mylėkime musų 
tėvynę Lietuvą ne žodžiais, 
bet tiesa ir veikimu. Statyki
me sau už pareigą ir prievolę 
įrašyti savo vaikus, kiekvieną 
lietuvį ir lietuvę į šią didžią 
organizaciją. Senieji pradeda 
išnykti; reikia atsiradusias 
spragas tuojau užpildyti ir 
padvigubinti. Jeigu to nedary
sime greitai ir su užsidegimu 
—prieisime greičiau prie nu
tautėjimo. Nors ir gyvename 
laisvame pasaulyje, krašte 
kur musų niekas nevaržo ir 
niekuo nedraudžia. Tačiau, tai 
šen, tai ten, vienas kitas kaip 
sausas lapas nuo tautos ka
mieno, nuo to gyvojo medžio 
nukrinta. Kodėl? Todėl, kad 
žmogus leidosi aplinkos suvi
liojamas, neturėjo gana at
sparumo pagundai ir jis atsi- ( 
žadėjo savo tautos, likdamas 
jai neištikimas. Bet mes negai
lime tokių žmonių kaltinti. 
Mes neatėjom jiems laiku į 
pagalbą. Mes nesiūlėm jiems 
savo gerų patarimų, mes nu
sisukome nuo jų. Jie liko vie
ni ir nukrypo nuo lietuvybės 
kelio. Todėl dabar VISI SLA 
nariai, užsimokime žadinti pri
snūdusius, budinkime primi
gusius, bukime šaukliais, tal
kininkais, rėmėjais viso kas

lietuviška, kas musų tautai 
reikalinga, kad ji nenyktų, o 
stiprėtų. Ateis diena, kad jei 
ne mes, tai ateinančioji karta 
bus reikalinga Lietuvai. Tada 
pasirodys kas buvo nuveikta 
svetimame krašte. Su pasidi
džiavimu musų jaunuomenė 
galės pasirodyti savo nuveik
tais patriotiniais darbais, savo 
įsigytu aukštu mokslu ir musų 
brangios tautos pažinimu. Tad 
laikykimės krūvon, lietuvis 
prie lietuvio, glauskimės, ra- 
šykimės į šią nedalomą didžią 
lietuvišką organizaciją! Nes
kaip J. Sauerveinas vėl sako: 

"Drūtai laikyk, drūtai stovėki. 
I.ietuviSkoji giminė,
Drąsiai lietuviškai kalbėki, 
TekuI supyksta nežinė.”

Mirė Profesorius 
Kazys Pakštas

Chicagoje rugsėjo 11 dienos 
ryte nuo širdies smūgio ne
tikėtai mirė profesorius dr. 
Kazys Pakštas. Jis buvo nu
vykęs Chicagon paviešėti pas 
savo gimines, ir ten beviešė
damas išsiskyrė iš gyvųjų tar
po, palikdamas dideliame 
n u 1 i u d i me žmoną, gimines, 
daug draugų ir pažįstamų. 
Buvo gimęs Lietuvoje 1893 
metais Utenos apskrityje. Pa
laidotas rugsėjo 14 dieną.

Velionis Pakštas mokėsi 
Valparaiso universitete Ame
rikoje ir Šveicarijoje. Baigęs 
mokslą buvo kelių laikraščių 
redaktorium, bendradarbia v o 
spaudoje, profesioriavo Ame
rikoje ir Lietuvoje. Paskutiniu 
metu profesioriavo Stcubcn- 
ville, Ohio universitete.

Buvo neblogas kalbėtojas ir 
energingas veikėjas. Nors jis 
priklausė katalikų srovei, bot 
dirbo su visais patriotingais 
lietuviais įvairius lietuviams ir 
Lietuvai naudingus darbus.
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Chicago-je rugsėjo 12 dienos 
ryte nuo širdies smūgio neti
kėtai mirė dr. Jonas Paplėnas. 
Palaidotas rugsėjo 15 dieną su 
atitinkamomis iškilmėmis. Jis 
buvo Tautinės Sąjungos .cen
triniu vice pirmininku ir ener
gingas veikėjas.

Pokario Individualių
Namų Statyba

Pokario metais tarnautojai 
ir darbininkai Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose su val
stybės kredito pagalba pasis
tatė 10,425 namus (jų gyve
namasis plotas siekia 609,5 
tukst. kv. m.). Tokių indivi
dualių namų daugiausia ^pa
statyta Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Telšiuose, Kapsuke 
(Mariampolėje) ir kituose di
desniuose miestuose. Daugu
mas šių miestų individualiais 
namais užstatymų gatvių yra 
negrįstos, neturi vandentiekio 
ir kanalizacijos tinklo, ir visi 
namai vienabučiai. E.

Chrušvečo Kelionė
Amerikoj Apribota

Kada šis Tėvynės numeris 
pasieks skaitytojus, Sovietų 
Sąjungos ministeris pirminin
kas Nikita Chruščevas su sa
vo palydovais jau bus New 
Yorke, Jungtinių Tautų gene
ralinėje asamblėjoje, tačiau 
jis negalės iš New Yorko nie
kur išvažiuoti. Tokį patvarky
mą padarė Valstybės Depar
tamentas dėl to, kad jis čia 
turi daug priešų ir sunku jį

butų apsaugoti važinėjant j 
kitus miestus.

Stasio Šimkaus memoriali
nis muziejus. Aukštoje Frei- 
doje, prie Kauno, korrip. Sta
sio Šimkaus namuose, veikia 
jo vardo memorialinis muzie
jus. Neseniai šitas pastatas 
perduotas Lietuvos kompozi
torių sąjungai. Ministeriu ta
ryba nutarusi čia įrengti kom
pozitorių kūrybos namus. Tai

i PASIBAIGUS ATOSTOGOM MUS 
LAUKIA NAUJI DARBAI

Susivienijimo kuopos yra prašomos į savo artimiausių 
darbų planų įrašyti musų broliškosios organizacijos 
deimantinės sukakties minėjimų, 
sukakties proga padidinkime kiekvienų SLA kuopų nau
jais nariais. — Susivienijimo stiprėjimas pasitarnaus 

lietuviškiems reikalams

Garbingo amžiaus

Pirmoji pareiga yra Susivienijimo reikalai
Po gražaus vasaros poilsio vėl grįžtame prie kasdie

ninių darbų, o tūkstančiai jaunuolių — į mokyklų suo
lus. Atostogos daugelį musų atgaivino ir dabar didesnė
mis jėgomis galime tvertis darbo.

Šalia įprasto kasdieninio darbo, kuris daugeliui yra 
pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu, atliekame dar vienų 
ir labai svarbia pareiga, tai yra dalyvaujame visuome- 
ninio pobūdžio darbuose. Tai labai garbinga pareiga, 
nuo kurios geresnio atlikimo daug priklauso lietuvių 
visuomenės gajumas ir stiprumas. Kalbant apie visuo
meninę veiklą mums, kaip Susivienijimo nariams, dau
giausiai tenka rūpintis SLA reikalais. Todėl dabar, po 
vasarius poilsio, turime atsiminti savo organizaciją ir 
pagalvoti, ką turime padaryti jos naudai ir gerovei.

Galime numatyti, kad kieviena SLA kuopa, kaip 
yra įprasta, kvies nariu susirinkimus, rinks duokles ir 
aptars kitus savo reikalus. Tačiau, kalbant apie kuo
pų darbus, neturime išleisti iš minties labai reikšmingo 
musų organizacijai įvykio — tai jos septyniasdešimt 
penkerių metų sukakties, įvykstančios ateinančiais me
tais.

Jau praėjusiame SLA seime buvo pabrėžiamas gy
vas reikalas minėti kuopose organizacijos deimantinio 
amžiaus sukaktį. T'odėl galvojanlt . kuopom apie sąvo 
darbus, į veiklos planą kiekviena kuopa turi. įrašyti su
kakties minėjimą, aptarti iškilmes ir numatyti tinkamų 
laika.v

SLA deimentinė sukaktis turi pasitarnauti 
pačiai organizacijai

Nėra abejonės, kad daugelis SLA kuopų, atsižvelg
damos į savo vietos aplinkybes, suplanuos ir numatys, 
kaip Susivienijimo sukaktį atšvęsti. Bus iškilmingų 
susirinkimų, pasakyta grąžui kaliai ir sveikinimų, su
ruošta banketų ir vakarienių. Visam tam galima pilnai 
pritarti, nes gražios iškilmės ir patriotinės kalbos stip
rina musų dvasią ir duoda gražią progą šventoje daly- 
vaujanltiems svečiams arčiau pažinti Susivienijimą, 'ra
čiau visa tas dar nebus pilnas išnaudojimas retos sukak
ties, jei nesugebėsime kuom .nors naudingiau pasitarnau
ti pačiai organizacijai.

TĖVYNĖJE jau nekartą buvo užsiminta, kad S. 
L. A. deimantinės .sukakties proga kiekviena kuopa pa
sirūpintų gauti daugiau naujų narių. Tai bus vienas 
vertingiausių darbų, kokį mes galime padalyti savo or
ganizacijai, sulaukusiai garbingo amžiaus sukakties.

Todėl vėl grįžtame prie tos minties ir kreipiame 
SLA kuopų valdybų ir veikėjų dėmesį į .naujų narių pri
rašymą. Šiam svarbiam darbui ruoškimės jau dabar ir 
neatidėkime jo ateičiai. Kuopa, sugebėjusi gauti nau
jų narių, bus daug pajėgesnė atlikti numatytus darbus 
ir galės išvystyti platesnę veiklą. Jei tąja gražia proga 
pasistengsime ir pasirūpinsime duoti organizacijai .nau
jų jėgų, tai SLA deimantine sukaktis tikrai bus pras
minga. Tuo sustiprinsime ne tik savo organizaciją, bet 
kartu pasitarnausime lietuviškiems reikalams.

Laukiamas darbas yra. re i kalingas musų visų jėgų 
ir talkos. Kartu tam tenka skirti daugiau ir laiko. To
dėl po vasaros atostogų pradėdami darbą, pirmoji1, eilė
je turėkime Susi vie,nijimo sukakties paminėjimą sie
kiant sutelkti į .musų brolišką organizaciją daugiau lie
tuvių.

busią pirmieji tokie namai 
Pabalty. Pastatas dabar esąs 
restauruojamas, išlaikant pir
mykštį stilių. Greta Šimkaus 
namų busią pastatytos 5 va
sarviečių pobūdžio vilos.

---- o----
Per mėnesį išbrokuota 500,- 

000 plytų. — Vilniaus silika
tinių gaminių kombinate vien 
tik vieną mėnesį buvo išbro
kuota 500,000 plytų.
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Pragyvenimo produktų 
kainos nuolat kyla

Pragyvenimo produktų kai
nos nuolat kyla, tačiau darbi- 
n i n k ų algos, palyginus su 
pragyvenimo ir 
reikmenų kainų
keliamos, dėl tos 
įvairių įmonių darbininkai pri 
versti streikuoti ir reikalauti 
didesnio atlyginimo už savo 
darbą, nes jiems gyventi rei
kia, ypač turintiems didesnes 
šeimas.

Iš Washingtono pragyveni
mo kylimo sekimo biuras pra
neša, kad praeitam liepos mė
nesį pragyvenimas buvo daug 
brangesnis, negu birželio mė
nesį. Sakoma, kad per pasku
tinius dešimt metų pragyveni
mas pabrango daugiau 26 pro
centus, tačiau tas pragyveni
mo kylimo sekimo biuras ne
pasako kiek procentų darbi
ninkų algos pakilo per pasta
ruosius dešimt metų.

X—0—X
Henry C. Lodge pasitraukė 
iš ambasadoriaus pareigų

Henry Cabot Lodge, išbu
vęs daugiau septynis metus 
Amerikos am basadorium 
Jungtinėse
3 dieną pasitraukė iš tų atsa- 
komingų pareigų, kad galėtų 
vesti kampaniją už Nixoną į 
prezidentus ir 
prezidentus.
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos posėdį, buvo pasakyta 
visa eilė kalbų atsisveikinant 
su juo. Tarp kitų kalbėtojų 
pasakė kalbą ir Sovietų Są
jungos delegatas Platen D. 
Morozovas, kuris pareiškė, 
kad Sovietų delegacija jo pa> 
sitraukimą apgailestauja drau
ge su kitų kraštų delegacijo
mis, nes kai kuriais klausi
mais Sovietų Sąjungos delega
cija sutiko su Lodge pareikš
tomis 
naujų narių priėmimo į Jung
tines Tautas.

Pasitraukusio iš ambasado
riaus vietos Henry C. Lodge, 
jo vieton paskirtas James J. 
Wadsworth, 55 metų amžiaus.

x—o-—x
Sovietų komunistai 
su Indijos komunistais

Sovietų Sąjungos ir Indijos 
komunistai nesutinka su Kini
jos komunistais. Kinijos ko- 
nistai yra nuomonės, kad be 
karo kapitalistinę sistemą ne
bus galima sugriauti, tačiau 
Sovietų Sąjungos ir Indijos 
komunistai mano, kad karo 
galima išvengti. Indijos komu
nistai tiki į 1957 metais kom
partijų Maskvoje pri mtą ir 
paskelbtą manifestą. Skirtu
mas tarp Kinijos komunistų. 
Sovietų Sąjungos ir Indijos 
komunistų yra tame, kad pir
mieji atvirai pasisako už karo 
reikalingumą, o Sovietų ir In
dijos komunistai nori karo

SLA Ketvirtosios Apskrities Ribose 
Gyvuojančioms Kuopoms Pranešimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, šių 1960 
metų spalio mėnesio 23-čią dieną, 10:30 valandą ryte, Lietuvių 
Salėje, 354 Bark Street, New Britam, Conn.

1. SLA 4-tos apskrities Conn. valstijos valdyba prašo vi
sas kuopas išrinkti atitinkamą skaičių delegatų, įteikti jiems 
mandatus ir prisųsti į suvažiavimą.

2. Visos kuopos, kurios siųsite delegatus į suvažiavimą, 
prašomos delegatų skaičių pranešti prieš šių metų spalio 15 die
ną SLA 34 kuopos sekretoriui šiuo adresu:

Mr. V. VITKAUSKAS,
76 Austin Street, New Britam, Conn.

SLA 4-tos Apskrities Valdyba.

SLA Prezidentas Brolis P. Dargis ir 
Sesė G. Dargienė Viešėjo Clevelande
SLA 14 kuopos kviečiamas 

prezidentas drauge su ponia 
atvyko iš anksto, rugsėjo 2 
d., turėdami tikslo atlikti ke
letą oficialių vizitų, šiek tiek 
pasidomėti įvairiais Susivieni
jimo reikalais ir atliekamu lai
ku atgaivinti savo santykius 
su senais bičiuliais. Musų gi 
vietiniams SLA ir kitiems vei
kėjams buvo retas malonumas 
šį kartą matyti prezidentą 
drauge su miela ponia.

Pirmą dieną gerbiami sve
čiai nuvyko į Dirvą, kur vy
riausias redaktorius B. Gai- 
džiunas ir redaktorius V. Ged
gaudas noriai supažindino 
juos su patobulintais ir sumo
dernintais spaustuvės įrengi
mais, mašinomis ir paties dar
bo technika. Tą patį vakarą 
šie brangus lankytojai pralei
do privačiai skoningoje B. 
Gaidžiuno rezidencijoje, lai
mingai pritapusioje prie erd
vios ir prabangios miesto da
lies, priklausančios turtuo
liams.

Rugsėjo 3 d., šeštadienį,
meilus sveteliai susipažino su 
čiurlioniečių SLA kuopos gy
venimu ir darbais ir pakeliui 
prezidentas davė į lietuviško 
radijo juostą iškilmingą ir 
nuoširdų žodį Clevelando lie
tuvių visuomenei. Tas žodis 
buvo perduotas sekančią die
ną. Šita proga prezidentas, 
kaip patyręs lietuviškos Pitts
burgho radijo valandėlės vieš
pats, buvo tokios pat Clvelan- 
do valandėlės vadovo J. Stem- 
pužio painformuotas apie lie
tuviškuosius radijo darbus, ši
tokių darbų sąlygas bei aplin
kybes ir visa kita, kas buvo 
įdomu abiems radijo šulams.

Vėliaus garbingi svečiai, S. 
L. A. 136 kuopos daktaro kvo
tėjo dr. K. Pautienio ir juros 
budžių vadovo inžinieriaus A. 
Pautienio pakviesti, atvyko 
prie musų ežero, kur su bu- 
džiais ir kitais svečiais malo
niai atsivėsino, plaukiodami su 
burėmis po ežerą. Grįžę į 
krantą, kiek pasi svečiavo 
Jachtų Klube (irgi plūduriuo
jančiame) prie kavutės.

Vakaras tikrai jaukiai pra
leistas 136 kuopos valdybos 
pobūvyje, kukliai priimant vy
riausiąjį SLA atstovą ir jo po
nią energin'go ir darbštaus ši
tos kuopos nario A. Dailidės, 
daugiausia naujų narių šiemet 
prirašiusio, šeimoje. Gerieji 
kaimynai, 14 kuopos valdybos 
pirminjnkas A. Praškevičius 
su ponia, kiti tos kuopos va
dovaujantieji asmenys bei kai- 
kas dar kitokių svečių, labiau 
įprasmino ir papuošė tąjį bro
lio P. Dargio ir sesės G. Dar
gienės pagerbimą. N u o š i r- 
diems musų didžiosios šeimos 
nariams tai yra didelis įvy
kis.

Bet svarbiausios 
platesnio masto, laukė svečių 
sekmadienį. Tai JAV LB Cle 

velando 1 ir 2 apylinkių drau
ge rengtoji Lietuvių Diena ir 
musų 14 kuopos gegužinė. 
Tiesa, tolokai teko keliauti 
vienon iš tų vietų ir dar to
liau — kiton, bet manytume, 
kad nei sesė prezidentienė, nei 
tuo labiau jos vyras — ištver
mingas žemaitis — to neleng
vo žygio nesigailės. Turime 
pripažinti didelį nuopelną 14 
kuopos veteranui J. Misčikui, 
visą dieną vežiojusiam sve
čius ir vairavusiam taip, kad 
lyg ir atstumai 
kiekvienon vieton 
pavėlavimų.

Įžengus musų 
čiams Lietuvių Dienon, juos 
pasitiko abiejų apylinkių pir
mininkai, valdybų nariai, po
nios ir juo toliau, juo daugiau 
seniai bematytų pažįstamųjų 
bei bičiulių iš įvairiausių lai
kų ir vietų. Lengvai galima 
suprasti, kas per malonumas 
ir džiaugsmas sutikti žmones, 
su kuriais drauge augta tėvy
nėje.

Centriniai iškilmių reiški
niai buvo trumpi, bet įspūdin
gi. I apylinkės pirmininkas 
Eidimtas rekomendavo ben
druomenės publikai nepapras
tą svečią ir jo ponią, džiaug
damasis jų atsilankymu. Ka
dangi LB Centro Valdyba yra 
Clevelande, tai oficialų ir pa
grindinį sveikinamąjį žodį ta
rė CV atstovas Ed. Karnėnas, 
paberdamas gražių minčių bei 
pabrėždamas didelę garbę ben
druomenei sveikinti galingo 
susivienijimo prezidentą ir po
nią prezidentienę.

Musų gi prezidentas, atsa
kydamas, paminėjo Aušros 
laikus, kada gimė SLA ir tais 
pačiais keliais žygiuoja per 75 
metus, labai esmingai palygi
no PLB su susivienijimu, tar
damas, kad bendruomenė api
ma visus, tuo budu ji nesanti 
ir negalinti būti organizacija, 
o susivienijimas šiandien yra 
didžiausia iš organizacijų sa
vo narių skaičiumi, kapitalu, 
kultūrine veikla ir aukomis 
lietuvių kultūrai ir pagaliau 
įdomiai apibudino dabartinius 
draugiškus santykius tarp S. 
L. A. ir LRKSA. Be abejonės, 
daug kam iš dalyvių čia teko 
išgirsti naujienų, bet naudin
gų, imponuojančių naujienų.

Visas tasai prezidento žodis 
buvo trumpas, labai 
gas ir kilnios nuotaikos skli
dinas. Specifiškai 
jant, tenka gailėtis, kad šiuo 
metu musuose maža tėra gerų 
kalbėtojų. Tad ypatingai džiu
gu, kad turime tokį preziden
tą, kuris beveik visados gerai 
planuoja savo kalbų turinį, 
puikiai valdo kalbą, nei vienas 
žodis nedingsta 
klausytojo ausies, balso tem
bras skambus, tartis ir tarse
na be jokių defektų, o kalbė
tojo savitvarda neleidžia siek
ti kraštutinumų, kurie kartais 
galėtų pakenkti.

Galų gale 14 kuopos pobū
vyje gegužinės pavidale — vi
siškai be prakalbų, šeimiškai 

praėjo visa likusioji dienos da
lis. Tiek pirmininkas ir jo po
nia, tiek visi kiti nariai bei 
svečiai parodė prezidentui ir 
poniai gerą širdį, lietuvišką 
vaišingumą, pagarbos kupiną 
lipšnumą ir saikų linksmumą.

Butų labai gera ne vien tik 
SLA kuopoms, bet ir visoms 
lietuvių kolonijoms, kad bet- 
kurių centrų atstovai dažniau 
lankytųsi. Tatai veikia tartum 
gaivinantieji spinduliai į snū
duriuojančias organ'izac i j a s, 
žadina lietuvybę kiekviename 
atšalėlyje ir įžiebia naujas, 
drąsesnes viltis ateičiai.

Tokios ir panašios išvados 
kyla mumyse po nenuilstančių 
musų veikėjų viešnagės Cleve- 
lando lizde.

Vladas Braziulis.

SLA 131 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks spa
lio mėnesio 2 dieną, 2-rą va
landą po pietų, Lietuvių Sve
tainėje.

Kviečiami visi nariai ir na
rės dalyvauti šiame susirinki
me, nes per vasarą atostogų 
metu susirinkimai nebuvo lai
komi, tai yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi iš
girsite delegato raportą iš bu
vusio SLA seimo.

Šiame susirinkime bus ren
kami delegatai į 2-ros apskri
ties suvažiavimą ir kiti reika
lai

Šių metų rugpiučio mėnesio 
28 dieną mirė Ona Gudauskie
nė, sulaukusi 69 metus am
žiaus, SLA 7-tos kuopos narė. 
Velionė buvo gimus Lietuvoje 
1891 metais. Į Jungtines Ame- 

. rikos Valstybes atvyko 1905 
metais ir apsigyveno Shenan- 
doah, Pa.

Į SLA įsirašė 1932 metais ir 
savo organizacijai nuoširdžiai 
dirbo. Jos vyras, Motiejus Gu
dauskas, buvęs Susivienijimo 
7-tos kuopos pirmininku daug 
metų, mirė 1957 metais spalio 
mėnesį.

Laidotuvės įvyko rugpiučio 
mėnesio 31 dieną. Iš laidotu
vių direktoriaus Casmier Ki- 
zis koplyčios velionė nuvežta 
į šv. Kazimiero bažnyčią, o iš 
bažnyčios nuvežta į šv. Kazi
miero kapines ir palaidota am
žinam poilsiui.

Dideliam nubudime paliko 
savo dukrą ponią Albiną Ka
su 1 a i t i s, gyvenančią Falls 
Church, Va.; sūnų Juozą ir 
marčią Julę, pas kuriuos ve
lionė gyveno, apžiurėjo jų na
mus ir pas juos ilgą laiką sir
gimo, jų buvo prižiūrima. Taip
gi paliko septynis anūkus.

Visa 7-tos kuopos valdyba 
ir nariai reiškia gilią užuojau
tą nubudime likusiai šeimai, o 
Tau, Ona, lai būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo žemė
je.

tingoji mirtis mažina, ji išplė
šė iš narių tarpo Volterį Stat
kų, dar visai jauna, vos sulau
kusį 39 metus amžiaus, išbu
vusį SLA 133 kuopoj 19 metų. 
Kuopa nupirko gyvų gėlių prie 
velionio karsto.

Kadangi velionis Statkus 
buvo vedęs svetimtautę mote
rį, tai lietuviškame veikime

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D. g

Rašo DR. TERCUONAS, Brooklyn, N. Y. |

(Tęsinys)
PIRIDOKSINAS — VITAMINAS 

B6 yra svarbus celių (narvelių) funkci
joj, dalyvauja' baltymų gal ir
apykaitoj ir antikūnų pamyboj. Šilto vi
tamino stoka gali būt priežastim odos iš
bėrimų, .nervų uždegimo. Kūdikiai, ku
rių maiste yra mažai B(> tampa irzlus ir 
gali gaut norvulsijų (traukulių) prie
puolius. .'Paprastai mišri dieta (ar mais
tas) turi pakankamai šito vitamino. Jo 
šaltiniai yra: mielės, kepenys, raumenim“ 
mėsa, sveikų grudų dirbamai, žuvys, dar
žovės ir melasa.

VITAMINAS B12 yra duodamas 
prie piktybinės mažakrauji.stės, nes jo 
funkcija yra kraujo atstatymas. B12 šal
tiniai yra kepenys, organų ar raumenų 
mėsa ypatingai jautiena, kiauliena, kiau
šiniai, pienas ir pieno produktai. Au
galiniai p r o d u. k t a i turi mažai arba 
visai neprilaiko vitamino B12. Seniau 
pakol kepenys ir vitaminas B12 ne
buvo ištirti ir vartojami piktybinės ma- 
žakraujistės gydymui ta liga buvo mir
tina. Si šituo vitaminu gaunamas page-

įėjimas piktybinės mažakraujistės, ii’ 
jos sukeltų neurologinių reiškinių. Vita
mino B12 ypatingai mažos dozės — vie
na milioni.nė dalis gramo arba 1 mikro- 
gramas dienai duodant injekcijom ({lei
džiant švirkštu) yra pakankamos pikty
binei mažakraujistei .sulaikyti. Pana
šiai kaip ir gydymas cukrinės ligos (dia
beto) taip ir piktybinės mažaklaujistės 
gydymas turi būt periodiškas — pasi
kartojantis. \ itami.no BĮ2 injekcijos 
daromos kasdien, pradieniui, kas savaitė 
ir rečiau ir pacientas gali gyventi ir bū
ti darbingas.

FOLINE RUOŠTIS arba FOLA- 
CIN turi ryšio su raudonų kraujo kūne
lių gamyba ir gal su antikūnų forinavi- 
mu. Daug maisto rūšių turi foline rūgš
tis,, o kepenys, inkstai, mielės, šviežios ža
lios daržovės, sveiki kviečių grudai (su 
selėnim) yra gausus šaltinai. Šitas vita
minas vartojamas įvairių mažakraujisčių 
gydymui.

Vitaminų ivrinėjimas v ra tęsiamas 
ir ateity reikia tikėtis bus atrasti nauji 
vitaminai. Šiais laikais yra tiriamos 
funkcijos įvairių vitamininių medžiagų, 
įskaitant choliną, i.nositolį ir paraamino- 
benzoinę rukštį (DABA).

nedalyvavo, bet lietuviškus 
reikalus remdavo. Jis buvo 
ramaus budo žmogus, visuo
met laiku užsimokėdavo savo 
draudos mokesčius kuopai.

Jis buvo tikintis žmogus, 
tai palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis švento Kryžiaus ka
pinėse Mihvaukee, Wis. Dide
liame nuliudime liko žmona su 
trimi vaikučiais. Žmoga su sa
vo broliu rūpinosi laidotuvė
mis.

Lai būna Tau, Valter, leng
va ilsėtis gimtoje žemelėje, o 
likusiai žmonai ir vaikučiams 
SLA 133 kuopos nariai liūde
sio valandose reiškia gilią 
užuojautą.

Mirė šių metų rugpiučio 26 
dieną, o palaidotas rugpiučio 
30 dieną.
Linksmos vestuvės

Musų S. L. A. 133 
pos finansų sekretorius 
zas ir Grasilda Mitkai 
darbštus kuopos veikėjai, 
procentiniai Susivienijimo na
riai, turi sūnų Algirdą ir duk
rą Aldoną, kuri susirado sau 
mylimą vaikiną Alfonsą Pet
rulį iš Chicagos, ir trečią die
ną rugsėjo susituokė šv. Ma
rijos bažnyčioje. Pamergių ir^ 
pabrolių buvo keturios poros.

Po (bažnytinių apeigų ves
tuvinis pokylis įvyko Temale 
svetainėje, 500 Manąuette 
Avenue So. Mihvaukee. Yra 
buvę daug vestuvių, bet tokių 
iškilmingų, kaip šios, kiek 
žinoma, buvo pirmą kartą. 
Svečių buvo iš septynių skir
tingų miestų, daugiausia iš 
Chicagos, nes jaunavedys ir jo 
tėveliai Petruliai turi daug 
giminių ir draugų, tai jie visi 
dalyvavo vestuvėse.

<

Apie 7 valandą vakare susi
rinko apie 250 žmonių, o val
gių ir gėrimų buvo kiek kas 
norėjo ir įvairių. Stalus gra
žiai papuošė su rūtų šakelė
mis ir kitomis gėlėmis p. Mit
kienė. Buvo gera muzika šo- 

smagiai pasišokti.. Taip besi- 
linsminant ir besikalbant lai
kas greitai bėgo ir nejučiomis 
atėjo pusaunaktis, reikėjo 
skirstytis į namus. Nors ne
norėdami linksmi skirstėsi, 
tik p. Mitkienė nebuvo links
ma, nes ji nebeturės pas save 
dukros Aldonos, nes ji apsigy
vens Chicagoje pas pp. Pet-

rulius, nes jie turi dviejų šei
mų didelį namą.

Užbaigė ankštesnį mokslą

Alfonsas Petrulis užbaigė 
aukštesnę mokyklą, atitarna
vo Amerikos kariuomenėje, 
buvo Vokietijoj, dirbo raštinė
je. Aldona Mitkaitė irgi baigė 
aukštesnę mokyklą So. Mil- 
waukee, todėl poniai Mitkienei 
liūdna buvo skirtis su Aldona, 
nors iš So. Milwaukee iki Chi- 
gos yra apie 90 mylių, bet vis
gi ji nematys dukros kasdien. 
Tėveliai liko nubudę netekę • 
savo mylimos dukros.

Susivienijimo 133 kuopos nu
tarimų sekretoriaus J. ir K. 
Urlakių sūnūs daktaras, bai
gęs daktaro mokslą, apsivedė 
šių metų rugpiučio 27 dieną. 
Kadangi nebuvau tose vestu
vėse, tai negaliu nieko pasa
kyti. Buvusieji vestuvėse sa
ko, kad buvo didelės ir gražios 
vestuvės.

Tai tiek iš musų miestelio.
Fra. Jurkus.

Šių metų rugpiučio 
28 dieną Lawrence 
ligoninėj, Lawrance, 
mirė Boleslava R. Zuromskiu-
tė-Yerusevičienė, SLA 41 kuo
pos narė, sulaukusi tik 47 me
tus amžiaus, 
ją kaip rūtą 
ryte.

Boleslava
gimusi ir augusi Lawrence, 
Mass, ir iš jaunų dienų pradė
jo mokyklas lankyti anglų ir 
lietuvių kalbomis. Su gerais 
atžymėjimais baigusi High 
School, vėliau lankė Burdett 
College, Boston, Mass. Baigu
si aukštesnį mokslą, ji ištekė
jo už Jono Yerusevičiaus ir 
užaugino dukrelę Belle Marie, 
kuri liko 16 metų amžiaus.

Velionė Boleslava buvo ma
lonaus budo moteris, ir daly
vavo lietuvių ir anglų tanpe, 
priklausė prie SLA 41 kuo
pos, buvo organizatorė ir jau
nuolių komisijoje darbavosi 
per ilgus metus, taipgi pri-

klausė prie Moterų Lietuvių 
Piliečių Klubo.

Ji buvo pašarvota laidotuvių 
direktoriaus Charles Volun
gevičiaus koplyčioje, kur ją 
aplankė didelės minios žmonių 
ir atidavė jai paskutinę pagar
bą ir atsisveikino su ja ant 
visados. Jos karstas skendo 
gėlėse. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis.

Palydėti ją į amžino poilsio 
vietą susirinko nemažai gimi
nių, draugų ir draugių, kurie 
sudarė didelį skaičių žmonių 
ir palydėjo į amžino poilsio 
vieną, ant gražaus kalnelio— 
Immaculate Conception ka
pus, kur išdygo naujas lietu
vės B. Yerusevičienės kapas. 
Linkėtina jai ramiai ilsėtis 
Dėdės Šamo šaltoje žemelėje.

Velionė dideliame nuliudime 
paliko savo mylimą vyrą Jo
ną, dukrą Belle Marie ir dėdę 
Alfonsą Pilvelį su žmona Ma
rijona ir jų šeimą.

Velionies vyras ir dukra ta
ria padėkos žodį už malonų 
patarnavimą prel. Francis Ju
rui, vargonininkui Jonui Nor
kui, C. Valunkevičiui, karsto 
nešėjams, giminėms, drau
gėms, draugams ir visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
laidotuvių. Ačiū visiems.

John A. Stundza,
SLA 41 kuopos fin. sekr.

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

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 spar 
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.

itami.no
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

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

DEVINTAS SKYRIUS

FINANSINIS MIŠRAUS FONDO STOVIS

Bondsai ______________________________ $29,573.01
Pinigai ----------------------   10,187.47
Nepriskaitomas turtas, paskolos ir tt-------  29,392.41

Susivienijimo atliekami darbai yra padalinti j

Viso _____________________________ $69,152.89
dvyliką skyrių, kitaip sakant, atskirus fondus. Kiek
vieno fondo piniginiai ir kiti reikalai yra vedami sky
rium nuo kitų fondų, bet finansinėje atskaitomybėje 
tie dvylika fondų yra paskirstyti į penkis atskirus fon
dus, būtent:

1. Apdraudos Fondas
2. Vaikų Apdraudos Fondas
3. Ligoje Pašalpos Fondas
4. Mišrus Fondas
5. Lėšų, “Tėvynės,” Kareivių ir Konversijos 

Fondas.
Toks padalinimas yra Apdraudos Departmentų 

pripažintas atsiskaitymo patogumo tikslais. Pirmųjų 
trijų fondų atsiskaitymas liečia tiktai vieno fondo 
stovį, bet ketvirto, Mišraus Fondo, atsiskaitymas ap
ima net septynius šiuos fondus:

1. Našlių ir Našlaičių Fondas
2. Tautiškų Centų Fondas
3. Literatūros Fondas
4. Emigrantų Fondas
5. Moksleivių Fondas
6. Jaunuolių Auklėjimo Fondas
7. Bedarbių Fondas.
Visas musų inventorius yra priskirtas prie ne

įskaitomo turto, todėl ir inventoriaus stovis yra vi
suomet raportuojamas atskirai.

Įvairių fondų, sudarančių Mišrųjį Fondą, finansi
nis stovis yra toksai:

Skirtingi; Fondų Balansas Sausio 1 d., 1959 Metais

SLA 47-tas Seimas tautiškų centų reikalu vien
balsiai priėmė sekamą rezoliuciją:

“Kadangi komisijai patiekti keli prašymai, kurie 
mums nepakankamai aiškus ir nesant galimybės juos 
giliau patikrinti, tad Tautiškų Cen'tų Fondo Skirstymo 
Komisija vienbalsiai nutarėme rekomenduoti gerbia
mam SLA 47-tam Seimui, kad visi Tautiškų Centų 
Fonde esantieji pinigai butų palikti Pildomosios Ta
rybos nuožiūrai prašymus patenkinti ir, svarbiausia, 
kad Lietuvos laisvinimo reikalai visados butų pirmoje 
vietoje galimai didžiausia auka paremti.

“Likusius Tautiškų Centų Fonde pinigus komisija 
rekomenduoja palikti Pildomosios Tarybos nuožiūrai 
panaudoti tokiems reikalams, kokius Pildomoji Taryba 
ras reikalingiausiais.”

Šios rezoliucijos dvasioj Pildomoji Taryba vykdė 
tautinius darbus, palaikydama Amerikos Lietuvių Ta
ryboje SLA reprezentaciją, teikė aukas Lietuvos iš
laisvinimo reikalams, dirbo ir dalyvavo tautos reika
lais šaukiamose konferencijose, kongresuose ir tt. Pa
gal Seimo įgaliojimus, Pildomoji Taryba tvarkė Tau
tiškų Centų Fondą, o jos padarytus darbus, pagal nu
sistovėjusią tvarką, pateikiu patvirtinti Seimui pagal 
pridėtą šio ifondo pilną apyskaitą.

Kam Aukota
“Tėvynės” bendradarbiams ____________ _____ _____ ____  $100.00
Lietuvių Radio Valandėlei, Chicago. III. .........   50.00
Amerikos Lietuvių Tarybai, Boston, Mass. ...........   500.00
Lietuvių Sportinių žaidynių Organizac., Brooklyn, N Y. 25.00 
A. Olis laidotuvėms vainikas ...............  50.00
Garsinimas žurnale "Vadovas” ----- --------- ------------------------ 20.00
Pittsburgho Universiteto Lietuvių Kambariui _________ 100.00
Čiurlionio Meno Galerijai, Chicago, UI., parama _______ 100.00
Tėvynės Mylėtojų Draugijai, Racine, Wis., parama_____  100.00
K. Dlkšaltis, Bad Godesburg, Germany, parama _____ 100.00
A. Remeika. Mannheim, Germany, parama _____________ 50.00
Lietuvių Mokyklai, Chicago, UI. _______________________ 50.00
Toronto Lietuvių Sporto Klubui "Vytis” parama . ............. 100.00
V. Minkienė_ So. Boston, Mass., parama _____________ 50.00
Veterans of Foreign Wars, N. Y., parama _____________ 10.00
Atstovavimas “Naujienų” bankete . ............_■_____________ 18.00
Išlaidos dalyvaujant Olio ir Vanagaičio akademiniame 

parengime ____________________________________ _ 32.00
Lietuvių .Pavilionui Chicagos Parodoje ________________ 25 00
Birželio 14 dienos minėjimo Carnegie Hali, New York,

N. Y., išlaidos ---------------------- --------- ,-------------- ------------- 27.50
Parama Lietuvių Krepšininkų Kelionei j P. Ameriką 100.00 
Parama Lietuvių Skautams atstovauti Pasaulinėje Skau

tų Jamborėj-e Filipinuose _________________________ 100.00
Vasario 16 dienos iškilmių pobūviui ____________________ 6.92
"Naujienos,” Chicago, III., parama -------------------------------- 100.00

1. Našlių ir Našlaičių___________ $26,783.63
2. Tautiškų Centų _____________ 1,821.34
3. Literatūros _________________ 33.50
4. Moksleivių __________________ 9,423.00
5. Jaunuolių Auklėjimo_________ 765.75
6. Emigrantų ........   1,206.42
7. Bedarbių ___________________ 9,772.82
8. Inventorius _________________ 7,184.78
9. Nepriskaitomas turtas ________ 12,211.65

Viso ...............................     $1,814 42

Ijteraturos Fondas

Buvęs balansas ___
Įeigos ...____ ___
Išlaidos .. _ _

1958 metais
_____ $160.43

409.95
_____ 250.86

1959 metais
$319.52

1.05
287.07

Balansas _ _____  $319.52 $33.50

Viso ________________________ $69,152.89

Tuo budu, nuo 1958 metų Seimo iki šio 1960 metų 
Seimo Literatūros Fondas turėjo pajamų $411.00 ir 
išlaidų $537.93. Padengimui skirtumo Pildomoji Ta
ryba paskyrė $400.00 iš Tautiškų Centų Fondo parė
mimui Literatūros Fondo.

Moksleivių Paskolos Fondas
Našlių ir Našlaičių Fondas

Buvęs balansas
Įeigos _______
Išlaidos _____

1958 metais
$23,964.88

3,645.37
1,775.16

1959 metais
$25,835.09

2,419.02*
1,470.48

Moksleivių Fondo paskolų studentams apyvarta 
buvo tokia:

Balansas________ $25,835.09
•1959 metais $1,000.00 perkelta į Moksleivių

Tautiškų Centų Fondas 

buvo toks: 
$1,569.73 

1,265.83 
1,645.00

Tautiškų Centų Fondas 
Buvęs balansas_____
Jeigu ............................
Išlaidą _____________

Balansas

$26,783.63 
Fondą.

$1,190.56
1,200.20

569.42

$1,821.34 
šio 1960 metų

Balansas 1958 metais____________ $8,085.00
Paskolinta A. Tvirbutas $300.00
Paskolinfta L. V. Jucevičiūtė 300.00
Paskolinta E. Keraitis___  200.00

Paskolinta R. L. Sprindytė __ 200.00
Viso paskolinta _________________ $1,000.00

W * i _________
Balansas sausio 1, 1960 __________ $9,085.00

Jaunuolių Auklėjimo Fondas

Buvęs balansas__________________ $865.75
Įplaukų 
Išlaidų

Emigrantų Fondas

Šiuo tarpu Fondo pareiga—tai reprezentacija, o 
svarbiausia—budėjimas, kad naujai leidžiami įstaty
mai, liečiantieji imigracijos reikalus, butų paremti 
tiksliomis žiniomis ir tuo budu teiktų palengvinimus, 
bet ne apsunkintų tolimesnį išvietintų lietuvių gelbė
jimą.

Man yra malonu pranešti, kad SOLA. Emigrantų 
Komisija, veikdama sutartiniai su Mažosios Lietuvos 
Bičiulių 'Draugija, New Yorke atliko šiuos darbus:

Buvo plačiai susirašinėta su veikėjais Europoje 
ir nustatyta, kad pagal Sovietų Sąjungos sutartį su 
Vokietija, iki šiol į Vakarų Vokietiją imigravo virš 
9,000 naujų imigrantų, kurie galėjo įrodyti, kad jie 
yra vokiečių kilmės.

Ši sutartis daugumoje palietė Klaipėdos krašto 
gyventojus, nes vokiečiai jiems pripažįsta Vokietijos 
pilietybę, kaip buvusiems prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Vokietijos gyventojams. Taigi, daugumą naujųjų imi
grantų sudaro Mažosios Lietuvos gyventojai, kurie per 
700 metų išsilaikė lietuviais. Apie 75% naujai atvy
kusių imigrantų vokiečių kalbos visai nemoka.

Vokiečių valdžia naujais imigrantais rūpinasi, 
duoda stambias paramas jiems įsikurti, jo vakarais 
mokyklose mokina juos vokiečių kalbos, kad galėtų 
su jais susikalbėti.

Repatriantų tarpe randasi nemažai tokių, kurie 
yra išbuvę Sibiro tremtyje net po 10 metų. Daugumas 
jų pareiškė norą imigruoti į JAV.

Atvykę nauji tremtiniai į Vokietiją įsijungė į lie
tuvių veiklą. Jie, patriotiniu entuziazmu, naujomis 
partizanų dainomis žavi kiekvieną ir savo veikla nu
stelbia senesniuosius lietuvius imigrantus.

Emigrantų Komisija rūpinasi ir deda pastangas, 
kad JAV kongresas priimtų naują įstatymą, arba pa
pildytų esamuosius, kad šie naujieji imigrantai, kurie 
dėl okupantų priespaudos neteko savo tėvynės, įgalėtų 
palengvintomis sąlygomis atvykti į šį laisvės kraštą. 
Kartu komisija rūpinasi paguosti juos moraliai ir pri
minti jiems, kad jų broliai, Amerikos lietuviai, jų ne
pamiršo ir nepamirš.

Kita pareiga—tai sulig išgalės padėti naujiems 
ateiviams greičiau įsikurti. Tuo tikslu teikiame iš 
šio Fondo paskolas lengvomis sąlygomis.

Įsikūrimo paskolos iš Emigrantų Fondo duodamos 
tokiomis sąlygomis:

1. Prašymai gauti paskolą iš SLA Emigrantų 
Fondo turi būti SLA kuopos rekomenduoti ir Emig
rantų Fondo komisijai žinomo visuomenininko paremti.

2. Paskolos duodamos tik visuomenininkams ir 
nedidesnės kaip $100.00.

3. Paskolos duodamos be palūkanų nuošimčio, 
kuris aukojamas tremtinių įsikūrimui palengvinti.

4. Paskolos duodamos pagrindu grąžinti dalimis. 
Paskolos grąžinimas gali prasidėti po 6 mėnesių nuo 
pasiskolinimo dienos, ar, pagal susitarimą, kitokiu 
laiku.

5. Paskola duodama Emigrantų Fondo Komisijai 
balsų dauguma krivūlės keliu nutarus.

Bendrai, šio Fondo apyvartos nebuvo, kaip seka:
1958 1959

Buvęs balansas _____ $1,206.42 $1,206.42
Pajamų (aukų) _____ — —
Išlaidų _______  — —

Kuopų knygos----- - ------------------- 3.50
SLA ženkleliai------ -----------   101.70
Kvitų knygelės .......................... 14.50

Visais inventorius .......................$7,184.78

DEŠIMTAS SKYRIUS

IJSSŲ FONDAS

SLA Lėšų Fondą sudaro trys atskiri fondai: Eks
pensų, “Tėvynės” ir Karo Fondas.

SLA Lėšų Fondas padengia visas SLA adminis
travimo išlaidas. Iš šio fondo yra apmokamos algos 
Centro tarnautojams, Pildomosios Tarybos išlaidos, 
Sočiai Security, Unemployment, Workmen’s Compen- 
sation, Statė Health Insurance apdraudų išlaidos, visų 
komisijų išlaidos, kelionės, pašto išlaidos, kaucijos, 
organizatorių, finansų sekretorių, aktuarų, investmen- 
tų atlyginimai ir, jei naujai įstojęs į SLA narys ne
išbuvęs SLA nariu vienų metų miršta, tai tokio nario 
pomirtinė taipgi išmokama iš šio fondo.

Jau keliuose SLA Seimuose esu aiškinęs apdrau
dos įstatymų griežtumą ir apie tai, kad administra
vimo išlaidoms negalima naudoti kitų SLA fondų, o 
tik tuos pinigus, kurie sudaro Lėšų Fondą.

Lėšų Fondą sudaro narių mokesčiai. Kaip ži
note, kiekvienas SLA narys mokėdamas savo duokles 
sumoka kas mėnesį 15 centų, kurie eina j Lėšų Fondą. 
Tie 15 centų yra paskirstomi taip: 7 centai Ekspensų 
Fondui, 7 centai “Tėvynės” Fondui ir 1 centas Tautiš
kų Centų Fondui. Taigi, kiekvienas SLA narys me
tams sumoka į Ekspensų Fondą 84 centus, kas sudaro 
labai mažą sumą su kuria reikia vesti visus tokius 
plačius administravimo, kultūros ir fraternalius musų 
organizacijos darbus.

SLA turtas kasmet progresyviai didėja. Didėjant 
organizacijai ir turtui, didėja ir administravimo išlai
dos. Be to, viskas brangsta, pragyvenimas ir tarnau
tojų atlyginimai, o administravimo išlaidoms padengti 
pajamos pasilieka tokios pat, kokios buvo prieš kelias 
dešimtis metų. Tas, nežiūrint kad SLA yra finansir 
niai stipriausia fratemalė organizacija, vistiek sudaro 
didelių sunkumų, nes administravimo išlaidas reikia 
subalansuoti, nežiūrint pajamų didumo.

Nugalėjimui šių taip sunkių SLA administravimo 
kliūčių SLA priėmė “Preliminary Term” pagrindą ir 
10% duoklių lodavimą naujai apdraudai, bet tas sun
kiosios administravimo problemos vistiek tinkamai ne
išsprendė.

Visi žinome, kad organizacija gali tinkamai bujoti 
tik tada, jei tobulai ir energingai atlieka savo darbą. 
Neturint administravimui užtektinai lėšų, nukenčia 
dirbantieji, darbo tobulumas, pagerinimai ir labai daž
nai nlet svarbus nauji planai ir užsimojimai.

Kadangi Lėšų Fondo pajamos yra labai mažos ir 
ribotos, todėl visada teko panaudoti visus didžiuosius 
taupumo budus ir žiūrėti, kad vienas kitas doleris 
liktų ir kitiems SLA fratemaliniams ir tautiniams dar
bams, nes tuomi pakeliame savo organizacijos pres- 
tyžą.

Čia paduodame kelių metų Lėšų, “Tėvynės” ir 
Karo Fondo duomenis, kurie parodo šio fondo stovį.

BENDRAS LĖŠŲ FONDO STOVIS 
(Lėšų, “Tėvynės” ir Karo Fondai)

100.00

Balansas 1-1-60 _____ $1,206.42 $1,206.42

Bedarbių Paskolų Fondo Stovis

Bedarbių Fondui paskirta_______ $15,349.12
Nurašius išbrauktų narių skolas __ 5,576.36

$1,190.56
Taigi, nuo 1958 metų Seimo iki 

Seimo Tautiškų Centų Fondas turėjo pajamų:

Narių duoklėmis ----------------------- $2,466.03
Per tuos du metu išlaidų buvo___  2,215.02

Lieka______________________ $765.75
BLA 285 kp., Linden, N. J., parama vaikų mo

kyklai _____________________________ $100.00

Viso $100.00

Lieka____________________ $9,772.82
Inventorius 1959 Metais

Raštinės inventorius -------------------$1,356.67
Spaustuvės inventorius _________ 1,032.31
Redakcijos inventorius-----------  777.82
Administracijos inventorius_____  2,509.94
Knygos _______________________ 1,388.34

Metai Įplaukos Išlaidos “Tėvynei” Balansas
1959 $72,736.82 $86,116.68 $7,174.82 $8,114.66
1958 97,334.11 89,398.86 7,271.82 21,494.52
1957 108,409.06 97,743.94 6,510.98 14,934.92
1956 107,794.73 93,769.94 5,759.06 11,100.51
1955 76,840.69 78,474.46 4,031.54 2,515.06
1954 75,009.36 80,726.49 2,500.00 8,180.37
1953 75,858.38 67,838.19 2,705.44 13,897.50
1952 70,046.39 82,480.26 1,022.25 8,582.75
1951 69,295.05 63,294.27 2,869.03 22,038.87

SLA administravimo išlaidas daugiausiai sudaro 
tarnautojų algos, kurios toli gražu nėra tokios, kokios 
turėtų įbuti.

(Bus daugiau)

Lietuvių Studentų S-gos Atstovai 
USNSA Tryliktam Kongrese

Šis JAV Tautinės Studentų 
S-gos Kongresas vydo š. m. 
nuo rugpiučio 22 d. iki rugsė
jo 2 d. Minneapolyje, Minne- 
sota, Minnesotos universiteto 
rūmuose, sutraukęs daugiau 
900 atstovų iš visų pasaulio 
kraštų, būtent: JAV, Kana
dos, Argentinos, Brazilijos, 
Anolijos, Arabijos, Afrikos, 
Australijos, Indonezijos, Ja
ponijos, Sudano, Izraelio, In
dijoj Vak. Vokietijos, Austri
jos, Italijos, Peru, Pakistano, 
Lenkijos, Alžirijos ir kt. Be 
to, dalyvavo atstovai ir egzi- 
lų, kaip tai: lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, kinų, veng
rų ir kt. JAV Tautinė Studen
tų S-ga yra universitetų stu
dentų valdybų konfederacija. 
Jai priklauso arba yra nariais 
320 universitetų. Ji reprezen

tuoja apie 800,000 studentų.
Ši Amerikos studentų s-ga 

tokius kongresus ruošia kas
met, bet vis atskirose vietose. 
Juose uoliai ir stropiai apta
riami klausimai, prisilaikant 
s-gos konstitucijos, kaip tai: 
1. išlaikymas akademinės lais
vės, 2. didinimas ir skatinimas 
studentų organizacinės veik
los demokratiniais pagrindais, 
3. išvystymas aukšto mokslo 
standarto, 4. pagerinimas stu
dentų gerbūvio, 5. pakėlimas 
tarptautinio susipratimo, 6. 
išryškinimas Dievo ir Bendruo
menės supratimo, 7. garantija 
visiems žmonėms lygių moks
lo siekime ir 8. išlaikymas sa
vo krašto konstitucijos dės
nių tobulumo.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, visiems tiems punk

tams bei klausimams aptarti 
buvo sudarytos atskiros ko
misijos, kurios savo nutari
mus arba rezoliucijas pateikia 
plenumui aprobacijai. Be to, 
šį kartą, buvo sudaryta atski
ra komisija, kurioje ir lietu
viai atstovai dalyvavo, aptar
ti mainų klausimą tarp JAV 
ir SSSR studentais. Šioje ko
misijoje buvo iškelti budingi 
klausimai, būtent: JAV uni
versitetai siunčia jaunus, 
energingus, pažangius studen
tus į SSSR universitetus, ku
riems SSSR universitetų vado
vybė jokių teisių, jokių privi
legijų ne tik kad neteikia, bet 
dar juos visokiais budais var
žo, neleidžia juos skirti seniū
nais, vyresniais ir tt. Tačiau 
JAV universitetai iš SSSR 
universitetų gauna studentus 
peraugusio amžiaus tarp 30- 
40 metų amžiaus ir dar stato 
sąlygas, kad jie butų skiriami 
seniūnais, vyresniasiais ir tt. 
Vietos studentų tarpe iškilo

nepasitenkinimas ir pertat šis 
klausimas buvo įtrauktas į 
kongreso dienotvarkę. Iškarto 
buvo norėta mainų klausimą 
atmesti, kaipo nepageidauja
mą. Bet kad nestatyti JAV 
vyriausybę į keblią padėtį, bu
vo nutarta reikalauti, kad iš 
SSSR universitetų butų kvie»- 
čiami vyrai ne vien iš Mas
kvos ir Leningrado universi
tetų, bet kad butų siunčiami 
iš Kauno, Vilniaus, Kijavo, 
Talino ir Rygos universitetų 
studentai. Tą klausimą iškėlė 
lietuviai studentai su ukrainie
čiais. Ir tam klausimui stip
riai pritarė Vakr. Vokietijos 
ir Kanados studentų atstovai. 
Nutarimas buvo priimtas ir 
apribuotas.

Šiais metais JAV Tautinės 
Studentų S-gos Valdyba, ku
rios vice prezidentu yra musų 
tautietis Kvedaras, pakvietė 
lietuvių Studentų S-gą trem
tyje dalyvauti XIII Kongrese. 
Lietuvių Studentų S-gos Cen

tro Valdyba delegavo du na
rius: Kęstutį Dirkį ir Rimą 
Vėžį, šie tu energingi ir drą
sus vyrai buvo labai maloniai 
kongreso dalyvių, sutikti, pri
imti su ovacijomis. Su jais

įbuvo stengiamasi susipažinti, 
draugiškus ryšius užmegsti ir 
kuodaugiau išgirsti apie ken
čiančią Lietuvą.

Dar kas svarbu, kad lietu
viai studentai tame kongrese

turėjo du atstovus, kaip kiti 
tik po vieną. Ir be to, jiems 
pavyko išplatinti didelis kiekis 
brošiūros: “Introducing Lithu- 
ania”.

Pov. Dirkis.

.... .................. ■ ....... ............................................................................................................................................
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

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

Tel. OHelsea 3-2583

Lioensed by Inturist

141 Second Avenue 
NEW YORK (UTY 
Tel. GRamercy 5-7430 
832 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2874

1855 West 47th
CHICAGO 9, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama

St.

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

ANdrew 8-5040Te).

Avenue

9-3980

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHTLADEIJPHIA 23, Pa 
Tel. WAlnut 5-8878

217 East Hennepin Avė. 
MINNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887 

tukstanfiius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys IšsiunClamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekįų. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose teurfte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.



4 T R V Y N r

Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Kun. Petras Dagys,
Susivienijimo centro tarnauto
jas, rugsėjo 17 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų ir 
drauge su žmona išvyko į Flo
ridą poilsiui.

mų neruošti, o savo kalendo
riuje pasižymėti spalio 1 die
ną šiam gražiam koncertui.

Koresp.

Philadelphia, Pa

Lankėsi K. B. Kraučiunas

Rugsėjo 13 dieną New Yor
ke lankėsi iš Floridos atvykęs, 
buvęs daug metų Brooklyno 
gyventojas ir veikęs meno sri
tyje, K. B. Kraučiunas. Can- 
ton, Conn. jo duktė surengė 
jam 50 metų vedybų sukaktį, 
Pobūvy dalyvavo veik tiktai 
giminės. Tos pat dienos vaka
re Kraučiunas autobusu išvy
ko atgal į Floridą.

Pasimatęs.

ŠIA 135 KUOPOS
narių susirinkimas bus laiko
mas Lietuvių Muzikos Svetai
nėje, Allegheny Avenue ir Tilr 
ton gatvė, sekmadienį, spalio 
2 dieną, 2 valandą po pietų.

Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų apta
rimui.

, Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Naujas Imigrantų į 
JAV {statymas Jau 

Veikia
Cleveltnd, Ohio

Dirva Rengia Balių 45 Metų 
Sukakčiai Paminėti

Tėvynėje dažnai tenka pas
tebėti pranešimus iš musų 
miesto apie veiką lietuviškų 
organizacijų, dažniausia jų 
matyti apie Susivienijimo kuo
pų susirinkimus ir jų veiklą, 
nes čia gyvena nemažai SLA 
narių, kurie skaito Tėvynę, 
tad jie ir praneša organui apie 
savo veikla. Būna pranešimų 
ir apie kitų organizacijų vei
kimą bei rengiamus pobūvius.

Dabar aš, kaipo Susivieniji
mo narys, noriu nors trumpai 
pranešti, kad musų mieste lei
džiamas savaitraštis Dirva 
rengia didelį ir gražų balių 
atžymėjimui 45 metų gyvavi
mo sukakčiai. Dirba pradėjo 
išeidinėti musų mieste prieš 
45 metus. Pirmiausia, kaip 
mane informuoja vietiniai gy
ventojai, ją leido tuometinis 
najudomų nuosavybių parda
vėjas Bartasevičius (jau mi
ręs), po to ilgus metus Dirva 
leido, radagavo ir visus reika
lus tvarkė K. Karpius. Po an
tram pasauliniam karui iš 
anos pusės Atlanto vandenyno 
atvykus nemažam skaičiui 
energingų ir gabių žmonių, jie 
iš Karpiaus perėmė Dirvą lei
sti ir redaguoti.

Todėl tai reikšmingai 45 m. 
sukakčiai atžymėti rengiamas 
didelis balius šių metų rugsė
jo 24 dieną, šeštadienį, Slovė
nų auditorijoje. Rengėjai tikisi 
gausaus būrio žmonių ne tik 
vietinių, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Koresp.

PL86-648 įstatymas, pagal 
kurį be kvotos į JAV atvyks 
keli ar keliolika tūkstančių 
tremtinių, jau prade damas 
vykdyti. Nustatyta, kad trem
tiniai bus renkami iš: Austri
jos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Graikijos ir Italijos. Ten trem
tiniai jau registruojasi. Regi
stracijos blankų galima gauti 
JAV konsulatuose ir Balfo 
Centre. Spėjama, kad pagal šį 
įstatymą iki 1960 m. gruodžio 
30 dienai galės atvykti į JAV 
pirmieji 5,000 tremtinių. Pir
menybė teikiama esantiems 
oficialiose stovyklose, neofi
cialiose stovyklose, niekur ne- 
įsikurusiems.

Tremtinio įrodymo doku
mentas bus: London ar Con- 
vention Travel Document, I. 
R. O, OFPRA ar panašus as
mens liudijimai. Kelionpini
gius, atrodo, padės parūpint 
tarptautinės organizacijos.

Užinteresuotieji šia privile
gija turėtų tuoj pat susisiek
ti su JAV konsulatu Vokieti
joj, Austrijoj, Italijoj arba su 
Balfo įgaliotiniais.

Balfo Centras.

nuo pirmadienio iki penktadie
nio nuo spalio 10 iki 14 dienai 
vakarais nuo 5:30 iki 10:30, 
šeštadienį visą dieną ir vaka
re, nuo 7 valandos ryto iki 
10:30 vakare.

Kam reikia registruotis.
1. Nauji balsuotojai, 2. Se- 

nKJpalsuotojai, kurie nebalsavo 
1958ST 1959 metais, ir 3. Tie 
seni balęuotojai, kurie pakeitė 
gyvenimu vietą.

Registracijos vietos 
pačios, kur įvyksta 
mai. Reikia eiti į artimiausią 
mokyklą. Jei kartais ne ta 
butų jūsų balsavimo vieta, tai 
policija ar rinkimų komisijos 
nariai nurodys, kur randasi 
jūsų rinkiminis distriktas.

Nauji balsuotojai turi turėti 
mokslo diplomą ar išlaikyti 
literatingumo egzaminą, kuris 
yra labai lengvas. Ant to pa
ties ekzaminų lakšto yra trum
pa istorijukė ir žemiau seka 
klausimai, kuriems atsakymai 
randasi toj istorijukėj.

D. Klinga.

— tos 
balsavi

Cleveland, Ohio

Paminėsime Žalgirio Mūšio
550 Metų Sukaktį

yra švenus, sultingas ir švie
žias, kaip lygiai aukštos koky
bės maistingumu ir ekonomiš
kas. Namų šeimininkių pa
togumui, lenkišką kumpį da
bar galima gauti pagal šeimos 
reikalavimus 3, 4 ir 5 svarų 
dėžutėse. Jį galima pirktis vi
sose Jungtinėse Valstybėse, 
jis turi pagarsėjusius vardus 
ATALANTA, KRAKUS ir 
TALA.

demokratai. Majoras ir alder- 
monų daugumą sudaro demo
kratai. Kaip demokratai, taip 
ir republikonai vienodai šeimi
ninkauja, Nė vieni nė kiti jo
kiu budu negali išlygint mies
to skolas, vietoj skoloms ma
žėti, jos dar didėja.

Štai miesto 
paskelbė savo 
New Britainas
turi $17,790.400 skolos. Kaip 
ir kada tos skolos galės būt 
išmokėtos? Miestas turi rodos 
virš 83 tūkstančius gyvento
jų, o visgi jiems prisieis susi
durti su tų skolų problema.

Pr. Naunčikas.

kontrolierius 
raporte, kad 
šiais metais

Visada, kai jus tieksite savo 
šeimai puikų AT ALANTA, 
KRAKUS ar TALA lenkišką 
kumpį jis bus valgomas ge
riausiu apetitu.

New Britain, Conn. Paieškojimai

Demokratai ir Republikonai 
Vienodai šeimininkauja

Jau trečias terminas, kaip 
musų mieste šeimininkauja

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Ccrvinskas Jonas ir Stasys, sūnus 
Antano ir Onos, iš Openiškes kai
mo, Eržvilko vals., Tauragės apskr., 
gyveno Spring Valley, III.

"Rugsėjo 23, 1960

drau« 
skam-

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam 
binkite:

Gttlakan-PaSkevičiutč Stefanija, 
d. Jono, gyv. Brazilijoje.

Garbanauskienė Stanislava, duktė 
Jono.

Grikinis Edmundas, sūnūs Prano 
ir Adelės, iš Švenčionių apskr.

Jankauskas Stanislovas, Vaclovas 
ir Magdė.

Jotautienė Antanina, ir vyras Jo
nas.

Jurkevičius Antanas, Bronius ir 
Stasys, sūnus Vaclovo, gyvenę Sao 
Faulo ar St. Paul mieste.

Kirsnauskas Antanas, gyvenęs 
Pietų Amerikoje.

Kryžanauskas Juozas, Stasys ir 
Vladas, sūnus Norberto.

Kubilius Kostas, iš Vilvikų km., 
Kulių vals., Kretingos apskr.

Kuliešienė Liudvika, ir vyras Ku
liešius Aleksas, kilę iš Senų Kieta
viškių kaimo, Semeliškių vals., Tra
tų apskr.

Ladys-Paškevičienė Elena, d. Jo
no, ir Ladys Pranciškus, gyvenę 
Brazilijoje.

Lapinskas Juozas ir sesuo Anta
nina.

Legus Stasys.
Lundžius Juozapas.
Miknius Juozas, sūnūs Juozo, me

dicinos studentas.

Iieškomlejl arba apie Juos žlnaa 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL
OF LITI H JANI A,

«1 WEST 82-ND STREET, 
NBJW YORK 24. N. Y.

f
patarnavimui

VvO 5-5890
Taip pat patams ”<«me 
ir siuntinių persiuntimui į 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

pinigų

Tel. STagg 2-5043 

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL DOME 
AK BALTRUNAB-BALTOT 

Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

i

i

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL H0ME
8r4-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHAUNS
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

Prezidentui ir
Rugsėjo 17

Išmokėtos pomirtinės
JONAS DARAŠKEVICIUS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi- 

męs lapkričio 11, 1885 m., Vilunėlių kaime, Alytaus 
apskr., Lietuvoje. Prie SluA prisirašė birželio 1, 
1919. m., mirė rugpiučio 23, 1960 m. Velionio žmo
nai, Mlarei Daraškevičienei, pomirtines išmokėta $1,000.00

VERONIKA KARPAVIČIENE, 38 kp, Brooklyn, N. Y, 
gimus lapkričio 1, 1885 m, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 2, 1923 m, mirė rugpiučio 24, 1960 m. 
Velionės sunams: Joseph ir Charles Sipawitz, po
mirtinės išmokėta__________________________ $1,000.00

ANTOS® GARBALIAUSKIUTE, 38 kp, Brooklyn, N. Y. 
gimus gruodžio 5, 1889 m, Šiauliuose, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė vasario 6, 1930 m, mirė liepos 
28, 1960 m. Velionės seserei, Anna Vinikas, pomir
tinės išmokėta ______________________________ $150.00

KAZYS MARGAITIS, 38 kp, Brooklyn, N. Y, gimęs va
sario 12, 1924 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 9, 1954 m, mirė rugpiučio 22, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Teresei Margaitis, pomirtinės išmo
kėta ______________________________________ $500.00

VERONIKA SHJUIPIS, 124 kp, Hartford, Conn, gimus 
sausio 6, 1893 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 12, 1913 m, mirė liepos 20, 1960 m. Velionės 
vyrui, Antanui Shuipiui, pomirtinės išmokėta $1,000.00

WALTER STATKUS, 133 kp, So. Milwaukee, Wis, gi
męs lapkričio 3, 1920 m, So. Milwaukee, Wis, Prie 
SLA prisirašė birželio 6, 1941 m, mirė rugpiučio 
26, 1960 m. Velionio žmonai, Dorothy Jane Statkus, 
pomirtines išmokėta_________________________  $250.00

MARTYNAS GALINAITIS, 159 kp, Collinsvillc, 111, gi
męs lapkričio 14, 1879 m. Prie SLA prisirašė sausio 
7, 1923 m, mirė rugpiučio 20, 1960 m. Velionio žmo
nai, Augustai Galinaitienei, pomirtinės išmokėta $150.00

LEONORA BLAŽIONIENE, 173 kp, Lowell, Mass, gi
mus vasario 29, 1894 m, Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė spalio 5, 1935 m, mirė rugpiučio 7, 1960 m. Ve
lionės vyrui, Petrui Blažioniui, pomirtinės išmokėta $300.00

KAZYS KASPEiR, 212 kp, Kenosha, Wis, gimęs ba
landžio 30, 1891 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalio 5, 1919 m, mirė liepos 23, 1960 m. Velionio 
žmonai, Josephine Kasper, pomirtinės išmokėta $300.00

PETRAS VAIKŠNORA, 262 kp, Waukegan, III, gimęs 
rugsėjo 25, 1877 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 9, 1919 m, mirė rugpiučio 2, 1960 m. Velio
nio dukterei, Beatričei Krauser, pomirtinės išmokė
ta _______________________ __________________  $80.00

JUOZAS PALESKI, 281 kp, Nanty Glo, Pa, gimęs 
gruodžio 4, 1892 m, Bučkunų kaime, Alytaus apskr. 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 1, 1934 m, mirė 
rugpiučio 2, 1960 m. Velionio sesers sunui, Stanley 
White pomirtinės išmokėta----------------------------- $600.00

AGOTA KRAKAUSKIENE, 362 kp, Collinsvillc, Ohio, 
gimus balandžio 7, 1890 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 4, 1936 m, mirė rugpiučio 27, 
1960 m. Velionės vyrui, Domininkui Krakauskui, 
pomirtines išmokėta ________________________ $429.00

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1960 Metų

t

v

PARDUODAMAS
PIENO ŪKIS, virš 239 akrų 
žemės, miško. Namas 16 kam
barių. Tvartas su kluonu, ūkio 
mašinos, 50 karvių. Kaina: 
$15,500.00. Kreipkitės: Henry 
Mayer, R. D. 1, Bainbridge, 
N.* Y. Telefonas: WO 7-3583, 
arba pašaukit Mrs. E. Mayer 
EV 6-5949, Brooklyn, N. Y.

Solistės Bičkienės Koncertas

Detroit, Michigan

įvyks antradie- 
dieną. Balsuoti 
Jungtinių Val- 
21 metų ir se-

Bus Gražus Smuikininko 
Vosiliuno Koncertas

Baltimore, Md.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

tie-
ge-

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

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

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

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

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

Viso ..... h-*-*-------------------------------------- $588.79
Nuo pradžios šių metų bendrai viso -...........- $21,352.59

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

tik-

Į i

Iš įvairių organizacijų iš
rinktoji komisija suruošti Žal
girio mūšio 550 metų sukak
čiai paminėti praneša, kad ji 
po pasitarimų nutarė suruošti 
parengimą Žalgirio mūšio 550 
metų sukakčiai paminkėti šių 
metų spalio mėnesio 1 dieną, 7 
valandą vakare, šv. Jurgio pa- 
apijos salės patalpose. Bus su
vaidinta teatras ir padary
tas platus pranešimas apie 
Žalgirio mūšį, kurį atliks A. 
Jonaitis.

Nors spalio pirmoji dar to
li, bet jau dabar pradėkite 
ruoštis ir dalyvaukite šiame 
istoriniame minėjime.

Koresp.

Registruokitės, Kad 
Galėtumėt Balsuoti

Tikras lenkiškas kum
pis - visapusiškai 

skanus valgis!

Vietinės Lietuvių Bendruo
menės apylinkė rengia koncer
tą solistei Prudencijai Bičkie- 
nei. Jis įvyks šeštadienį, rug
sėjo 24 dieną, 7:30 valandą 
vakare Lietuvių Salėje, 851 
Hollins Street. Rengėjai kvie
čia visus Baltimores ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti koncer
te ir pasiklausyti gražaus dai
navimo.

Iki pasimatymo koncerte šį 
šeštadienį. Aš Busiu.

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius rengia kon
certą smuikininkui Vosiliunui, 
pianu palydės Rasa Marija 
Vosiliunaitė. Koncertas įvyks 
šių metų spalio 1 dieną, 8 va
landą vakare, Meno Muzieju
je, 5200 Woodward Avenue.

Nors koncertas dar toli, bet 
jau dabar pradėkite ruoštis 
prie to gražaus koncerto-reči
talio ir jame dalyvaukite, nes 
tokie koncertai musų mieste 
labai retai pasitaiko. Rengėjai 
prašo tą dieną jokių parengi-

Jungtinių Valstybių prezi
dento, kongreso ir kitų parei
gūnų rinkimai 
nį, lapkričio 8 
turi teisę visi 
stybių piliečiai
nesni, tačiau turi būti užsire
gistravę. Kai kuriose valstijo
se turi registruotis prieš kiek
vienus rinkimus, kai kuriose 
nuolatinė Cpermanent) regis
tracija.

New Yorko valstijoj daugu
moj apskričių yra nuolatinė 
registracija. Tarpe tų, kurie 
turi nuolatinę registracija yra 
ir visi penki New Yorko mie
sto apskričiai. Registracija 
New Yorke tęsis visą savaitę,

Visi žino, kad tikras lenkiš
kas kumpis, atgabentas 
siog iš Lenkijos yra visų 
riausias skanumynas.

Kai pirksite, reikalaukit
tai puikaus, parengto valgyti, 
importuoto iš Lenkijos kum
pio. Taupi šeimininkė visados 
yra užtikrinta, kad turi atsar
goje dėžę skanaus lenkiško 
kumpio pavaišinti nelauktus 
svečius. Lenkišką kumpį gali
ma vartoti karštą, kaipo ska- 
__nų pagrindinį valgį. Ji taip 
pat galit vartoti šaltą irsand- 
v i č i a m s (sumuštiniams), o 
taip pat su Saločiais arba už
kandoms. Kokiu tik budu jus 
vartosit lenkišką kumpį, visa
da jis patenkins visus.

Lenkiškas kumpis visada

SLA VASARNAMIS
128 Boardvvalk at Oriental Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic

City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

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

SLA
NEW YORK 1, N. Y.

MM

Viso —.................  $5,759.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $122,164.16

Išmokėtos ligojo pašalpos
V. LUKAUSKAS, 41 kp., Lavvnence, Mass. Sirgo 8 sav. ir 1 d. --------  $66.00
O. KRUOFIEN®, 46 kp., Terre Haute, Ind. Sirgo 4 s. ir 5 d. .. ............ 27.00
S. SKUČAS, 48) kp., Portage. Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. ................................. 38.02
J. GUOGIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 11 s. ir 3 d. ...............54.00
A. Wychules, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 7 s. ir 4 d. ----------- 82.00
J. B. PUČINSKAS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 6 s. ...................... 27.00
K. BEJERIS, 87 kp., So. Amaha. Nebr. Sirgo 5 s. ir 5 d. ................. 37.00
E. GRIGAITIS, 87 kp., So. Omaha, Nebn Sirgo 7 s. ir 6 d. -----------  89.00
B. MILiLER, 87 kp., So. Omaha, Nebr. Sirgo 4 s. ir 3 d. .................- 33.75
Nt. ŠUKIENE, 87 kp., So. Omaha, Nebr. Sirgo 6 s. ir 4 d. ............... 38.00
V. ŠUIPIEN®, 124 kp., Hartford, Conn. Sirgo 11 s. ir 4 d. ..............  53.52
K. KASPER, 212 kp., Kenosha. Wis. Sirgo 5 dienas .......................— 12.50
A, GVAZDAUSKIEN®, 247 kp., Aliąuippa, .Pa. Sirgo 5 s. ir 1 d. 31.00

Kas nori skaityti so jokia partija nesurištą laik
raštį ir Išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVI.” tuP daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug kinių iš lietuviikoslca 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

NAUJAI ATVYKI® "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bar gan Ugi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠ®JO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Allaskon, Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
18 Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais Šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iŠ 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . ,.

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
UžataAlrinulems knygą tuoj pat paaiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway

Kaina tik 75 centai 
iiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

i 
!ii

lt

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOJ

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnį u s ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois




