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CHRUŠČEVO PRITARĖJAI VIENAS 
PO KITAM VYKSTA NAMO

Demokratinių Kraštų Vadai Pasilieka 
Dalyvauti JT Posėdžiuose

Chruščevas Kartoja tą Pačią Pasaką - 
Pašalinti iš JT Generalinį Sekretorių

Chruščevo pritarėjai, kurie atvyko į Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdžius, vienas po kitam vyksta į namus. Pir
miausia apleido New Yorką Kubos vadas ir artimas Chruščevo 
bičiulis Fidel Castro. Kiek vėliau išvyko į namus Jugoslavijos
prezidentas Tito, J AR prezidentas, Indonezijos prezidentas ir 
kt. Vieni jų išvyko laivais, kiti išskrido lėktuvais.

Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas ir delegacijos va
das Chruščevas dar pasiliko New Yorke, dalyvauja Jungtinių 
Tautų posėdžiuose ir kelia triukšmą prieš JT generalinį sekre
torių Dagą Hammarskjoldą. Chruščevas kalbėdamas asamblė
jos posėdyje spalio 3 dieną pakartojo tą pačią pasaką, kurią 
jis pasakė pirmoje savo kalboje, reikalaudamas pašalinti Dagą 
Hammarskjoldą iš generalinio sekretoriaus pareigų, tačiau ge
neralinis sekretorius nekreipia dėmesio į Chruščevo straksėji- 
mus ir nesiruošia iš tų atsakomingų pareigų atsistatydinti. 
Jis kalbėdamas tos pat dienos popietį Jungtinių (Tautų sesijo
je atsakė sovietiniam ministeriui pirmininkui Chruščevui, kad 
jis pasilieka generalinio sekretoriaus pareigose, nes to reika
lauja Jungtinių Tautų gerovė. Už tokį drąsų atsakymą Chruš
čevui, jam sukeltos didelės ovacijos, *kas labai nepatiko Chruš
čevui, ir jis, įpuolęs dcsperacijon šukavo ir daužė stalą. Gene>- 
ralinis sekretotorius, nepaisydamas Chruščevo griežtų reikala
vimų, pasirįžęs baigti antrąjį terminą, kuriam jis buvo išrink
tas.

Tą pat dieną sesijoje kalbėjo Jordano karalius Hussenas 
ir Indijos ministeris pirmininkas Nehru. Kaip pirmasis, taip 
ir antrasis savo kalbose parėmė generalinį sekretorių Ham
marskjoldą, ir dar pridėjo, kad Jungtinės Tautos pasiųstų ko
misiją į Kongą ištirti, kas kišosi į Kongo vidaus reikalus. Neh
ru savo kalboje pasisakė už priėmimą komunistinės Kinijos į 
Jungtines Tautas, ko nori ir Chruščevas. Kinijos priėmimas 
į Jungtines Tautas atidėtas an't toliau.

Siūloma greitas nusignklavimas
Sovietinis valdovas seniai 

kalba apie nusiginklavimą. 
Praeitais metais Chruščevas 
lankydamasis Amerikoje irgi 
tą giesmę giedojo. Dabar, at
vykęs į Jungtinių Tautų posė
džius, sakoma, jis atsivežė 
nusiginklavimui planą, kuris 
bus pasiūlytas svarstymui. 
Teigiama, kad tokiam planui, 
kokį turi atsivežęs Chrušče
vas, pritaria ir Bulgarijos va
das Fiodoras živkovas, kuris, 
kaip ir sovietinis vadas, sto
ja už perorganizavimą Jungti
nių Tautų vadovybės. Sovie
tų Sąjungos delegatas Zorinas 
pareikalavo, kad butų tuojaus 
svarstytas nusiginklavimo rci- 
kas ir kad butų padidintas nu
siginklavimo komitetas, nes, 
pareiškė jis, jog pasaulinė tai
ka yra pavojuje, ir dėl tos 
priežasties valstybių vadai 
suvažiavo į šią sesiją. Bet ki
tų valstybių delegatai, kaip 
Amerikos ir Britanijos, ne
kreipia didelio dėmesio į tokį 
Sovietų Sąjungos delegato par 
siūlymą ir nori nusiginklavi
mo klausimą atidėti vėlesniam 
svarstymui. Atrodo, kad so
vietinio delegato Zorino reika
lavimas nebus patenkintas ir 
nusiginklavimo reikalas bus 
svarstomas vėlesnėse asam
blėjos sesijose.

Britanijos Darbo 
partijos konvencija

Praeitą savaitę Scarborough 
mieste įvyko Didžiosios Bri
tanijos Darbo partijos meti
nė konvencija, kurios delega
tai iš pat pradžių pareiškė 
skirtingas nuomones ir nepa
sitenkinimą kaikuriais klau
simais ir dėl tos priežasties 
pradžioje konvencijos buvo 
sukelta ‘ nemažai triukšmo. 
Buvo pareikšta nepasitenkini

mo partijos vadui Hugh Gait- 
skel dėl atombombinės politi
kos. Daugiausia nepasitenki
nimo kėlė transporto darbinin
kų unijos prezidentas Frank 
Cousin, ir inžinierių unijos va
das W. J. Carron. Jie į kon
venciją atsivežė iš anksto pa
ruoštas rezoliucijas, kuriose 
reikalaujama, kad Didžioji 
Britanija atsisakytų nuo bran
duolinių bombų bandymų. Ar 
tos jų rezoliucijos konvenci
jos buvo priimtos, rašant 
šiuos žodžius, negalima pasa
kyti.

Kaip į kiekvieną konvenciją 
suvažiuoja delegatai skirtingų 
nuomonių, taip ir į Didžiosios 
Britanijos darbiečių konven
ciją suvažiavo įvairių nuomo
nių delegatai, už tai ir buvo 
sukelta nemažai triukšmo, 
ypač prieš partijos vadą Hugh 
Gaitskcl buvo pareikšta nepa
sitenkinimo jo vadovybe.

Konge neramumai 
nesibaigia

Iš Kongo pranešama, kad 
nuverstojo ministerio pirmi
ninko Patrice Lumumbos ša
lininkai senatoriai ir kongres- 
manai pavadino jį komunistų 
pritarėju ir atšaukė savo pa
ramą. Tai senatorių ir kon- 
gresmanų grupei vadovauja 
Alphonse Songolo. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė, 
kad kongresmanai ir senato
riai pasirašo deklaciją, pas
merkiančią Lumumbą. Toje 
konferencijoje Lumumba bu
vo kaltinamas už norėjimą iš
mesti Jungtinių Tautų kari
nius dalinius ir grasinęs krau
ju Jungtinėms Tautoms ir iš
naikinimu savo priešų. Šiuo 
metu Konge yra apie aštuo*- 
niolika tūkstančių Jungtinių

Fotografija daryta Washingtono viešb utyje tautinių grupių suvažiavimo metu

Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Vinilais sveikinasi su Darbo sekretorium Mitchell.

DABAR PASISTENKIME ĮRAŠYTI Į 
SUSIVIENIJIMĄ JAUNŲJŲ NARIŲ 

TĖVUS IR GIMINES

Australijoje Mirė Vladas Požėla
Rugsėjo 21 dieną Adelaitė- 

je, Australijoje, mirė adv. 
Vladas Požėla, sulaukęs 82 
metu amžiaus. Palaidotos rug
sėjo 24 dieną.

Advokatas Vladas Požėla 
buvo didelis kovotojas už ne- 
priklausęmą ir demokratinę 
Lietuvą, nepriklausomybės lai
kais buvo socialdemokratų 
atstovas seime. 1926 metais 
liaudininkams ir socialdemo
kratams laimus rinkimus ir 
sudarius valdžią, velionis adv. 
Vladas Požėla buvo vidaus 
reikalų ministeriu. Nubudime 
liko žmona ir dvi ištekėjusios 
dukteris.

Velionis Požėla buvo gimęs 
1879 metais balandžio 9 die
ną Stegviliuose, Žeimelio vals
čiuje. Jis nuo pat jaunų dienų 
įsijungė į lietuvių socialdemo
kratų veiklą ir visą gyvenimą 
savo nusistatymo laikėsi. Po 
1926 metų įvykdyto pervers
mo, jis buvo pasitraukęs iš po
litikos ir užsiėmė tik advoka

to praktika. Rusijos komunis
tams įsibriovus į Lietuvą, kaip 
daugelis kitų, taip ir velionis 
'Požėla su šeima iš Lietuvos 
pasišalino • į Vokietiją, iš kur 
iškeliavo į Australiją ir ten 
vargingai gyveno, buvo reika
lingas pagalvos, todėl Susivie
nijimas, įvertindamas jo atlik
tus darbus Lietuvai ir lietuvių 
tautai, kelis kartus suteikė 
jam kuklią pagalbą.

Velionis gyvendamas Aus
tralijoje, nepaisydamas savo 
silpnos sveikatos, rašė atsimi
nimus, bet nelauktoji mirtis 
neleido jam pradėtąjį darbą 
baigti. Taip baigė savo gyve
nimo dienas senesnės kartos 
patriotingas lietuvis, kuris gy
veno ne sau ir ne savo šeimos 
gyvenimo pagerinimui, bet sie
lojosi dėl Lietuvos ir lietuvių 
tautos būkles pagerinimo.

Asmenyje adv. Vlado Požė
los Lietuva ir lietuviai neteko 
•žymaus veikėjo ir patriotingo 
lietuvio.

Dėl Buitinio Gyventojui Aptarnavimo
Elta rašo, kad komunistinė 

spauda dažnai nusiskundžia 
dėl blogo gyventojų aptarna
vimo buitinėmis prekėmis. Šia 
tema kalba ir “Tiesoje”. Ra
šoma, kad “miestuose dabar 
nesudaro didelio vargo greit 
pasisiūti drabužį, suremantuo- 
ti avalynę ir pan., tai darbų 
kokybė dar dažnai šlubuoja”. 
Iš to, kad rašoma, jog “nesu
daro didelio vargo”, tenka su
sidaryti įspūdį, kad “vargas” 
dar iki šiol nėra praėjęs, ir 
kad norint pasisiūti drabužį, 
tenka gerokai pavargti. “O 
argi gali patenkinti vis dar 
nedidelė apimtis tokių svar
bių darbų, kaip cheminis dra
bužių valymas, baldų ir butų 
remontas piliečių lėšomis, dra
bužių ir trikotažo persiuvi- 
inas? Toli gražu ne. Todėl ne
nuostabu, kad darbo žmones 
dažnai priversti naudotis pri

Tautų kareivių. Sakoma, kad 
Jungtinių Tautų karo viršinin
kas, apžiūrėjęs indonezų ba- 
talijoną, pareiškė, kad jų gink
lai gali būti naudojami tik sa
vęs apsigynimui.

vatininkų paslaugomis“. Miim 
irgi visai nenuostabu, kad 
tenka naudotis privatininkų 
paslaugomis. Dar daugiau. 
Musų įsitikinimu nuo privačių 
paslaugų sovietinė santvarka 
nepabėgo ir nepabėgs, nes pri
vatinė paslauga yra savaime 
išplaukiantis žmonių tarpu
savio santykiavimo reiškinys.

Toliau rašoma, kad ypač 
blogoj padėtyje yra kaimo 
gyventojų buitinis aptarn’avi- 
mas: trūksta siuvyklų, avaly
nės, remonto dirbtuvių, kirpyk
lų ir kitų buitinių įmonių. 
“Pavyzdžiui”, Molėtų, Lazdi
jų. Šilalės rajonų buitinio ap
tarnavimo įmonės vienam gy
ventojui atlieka darbų viduti
niškai už 2-4 rb. per pusmetį. 
Argi tai rimtas rūpinimasis 
buitiniais gyventojų porei
kiais?”

Toliau prisimenama, kad 
daug gerų priemonių kaimo 
gyventojų buičiai pagerinti 
biivo numačiusi ir Lietkoopsą
jungos valdyba, bet ir jos pa
žadai bei pastangos baigėsi 
•fiasko.

• t

Toliau nusiskundžiama pra
monės Įmonėmis. “Didelę sko

Tėvams dera priklausyti organizacijai, kurioje dalyvau
ja jų vaikai. — Siūlykime aplikantams regularių skyrių 
naudingas apdraudas. — Organizatoriai kviečiami pa
naudoti Susivienijimui parodytų tėvų palankumų ir įra
šyti juos į Amerikos lietuvių didžiausiųjų organizacijų

KAIP VAIKAI PRALENKĖ TĖVUS

Du paskutinieji vajai, kuriuos vykdėme praėjusių metų pa
baigoje ir šių metų pavasarį, davė tikrai gražius ir pasigėrėti
nus vaisius. Tų vajų metu ypatingas dėmesys buvo skirtas 
vaikams ir jaunimui. SLA deimantinės sukakties proga jiems 
buvo duodami nepaprasti palengvinimai įsirašyti į Susivieniji
mą ir todėl visai suprantama, kad teikiamomis lengvatomis 
pasinaudojo šimtai narių ir įrašydami į lietuvišką organizaciją 
savo vaikus ir gaminaičius.

Pagal SLA Vaikų Skyriaus Taisykles, kaip žinome, vaikų 
aplikacijas pateikia jų tėvai ar globėjai, kurie patys yra Susi
vienijimo nariai. Vajaus metu šio reikalavimo taip pat buvo 
laikomasi, bet tam tikrais atvejais, kada prirašomo vaiko tė
vai nebuvo SLA nariai, vaiką prirašė kiti SLA nariai, artimi 
giminės. Tuo budu dabar turimo vaikų skyriuje narių, kurių 
tėvai dar neturi SLA narystės, taigi tuo atžvilgiu vaikai pra
lenkė savo tėvus.
Jau laikas kviesti

lą gyventojams turi ir pramo
nės įmonės. Paimkim * dėžutę 
laiškams. Atrodo, paprasčiau
sias dalykas, o kai kur ji pa
versta problema. Didžiausias 
susirašinėjimas vyksta dėl 
mašinėlių mėsai malti ga
mybos. Popieriaus prirašyta 
daug, o vartotojas šių maši
nėlių taip ir nemato”. Straips
nis baigiamas įprastu ragini, 
mu bei “pamokų” žargonu.

ParMšiai kalba ir J. Maniuš,
ka, Lietuvos Kp ck sekreto
rius. Tame pačiame “Tiesos” 
nr-je jis rašo: “Neseniai įvy
kęs Lietuvos Kp ck IV plenu
mas pažymėjo, kad trukumai, 
atidengti TSKP ck liepos ple
numo, budingi ir Lietuvos pra
monei, transportui, moksli
nėms—tiriamosioms organiza
cijoms” (Ir kaip jie nebus bu
dingi, jeigu ii* Lietuvos pra
monės bei ūkio gyvenimas 
tempiamas ant to paties “iš
mintingosios” komunistų par
tijos kurpalio). Toliau jis nu
rodo, kad per antrąjį šių metų 
ketvirtį 112 įmonių, jų tarpe 
49 liaudies ūkio /tarybos įmo
nes, neįvykdė bendrosios pro
dukcijos išleidimo planų. Taip
gi pirmajame šių metų pusme
tyje 49 liaudies ūkio tarybos 
fabrikai bei gamyklos sužlug
dė darbo našumo pakėlimo, o 
77 įmonės — gaminių savikai
nos sumažinimo užduotis. Vie
tines lengvosios ir maisto pra
monės šakų fabrikai dažnai 
neįvykdė asortimentinių pla
nų arba išleidžia blogus gami
nius. Paliečia jis ir statybą ir 
randa, kad ir statybos trestai 
neįvykdė plantų; kad laiku ne
užbaigtas nei’Garždų silikati
nių gaminių kombinatas, nei 
Klaipėdos laivų remanto įmo
nės dizelių cechas; Vėžio žing
sniu rekonstruojami “Tryni- 
eių” ir Panevėžio cukraus fa
brikai. Negeriau dčstosi ir 
gamybinių procesų mcchaniza- 
vimas. Iki šiol daugelyje pra
monės šakų bei statybose 60% 
gamybininkų dirba rankiniu 
budu. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį liaudies ūkio tarybos 
įmonėse liko nesumontuota
46 milijonų rublių vertės nau
jų įrengimų.

Taip atrodo trumpai 'per
žvelgta Maniusio skundų lita
nija, kuri papildo buitinio gy
ventojų aptarnavimo nesibai
giančius vargus ir nusiskun
dimus.

Vajui praėjus jau laikas kviesti įsirašyti į Susivienijimą 
tėvus ir gimines, kurie, neturėdami SLA narystės, įrašė į SLA 
savo vaikus ir giminaičius. Drąsiai galime tvirtinti, kad jie, 
parūpindami savo vaikams SLA apdraudas, priartėjo prie mu
sų broliškosios organizacijos ir tapo jos bičiuliais. Tuo budu 
susidariusį palankumą skubiai panaudokime organizacijos stip
rinimui įrašydami musų jaunųjų narių tėvus į Susivienijimą. ' 

Sėkmingai šį darbą gali atlikti tik organizatoriai, kurie 
yra prirašę pačius vaikus ir gerai pažįsta jų tėvus ir gimines. 
Todėl prasidėjus rudens darbo metui skatiname organizatorius 
pasirūpinti tokių vaikų tėvus ir gimines įrašyti į Susivieniji
mą. Dabar pats palankiausias metas kalbinti minėtus apli- 
kantus rašytis į musų brolišką organizaciją.

Kokią apdraudą siūlyti naujai įsirašantiems?

Visos SLA teikiamos apdraudos yra geros ir naudingos 
nariams. Todėl jieškantiems apdraudos yra pravartu pasiū
lyti reguliarios apdraudos bet kurį skyrių. Jų tiek suaugu
siems tiek vaikams turima po keturis. Čia juos bent trumpai 
sumename:

SKYRIUS VI — Viso amžiaus apdrauda, viso gyvenimo 
mokesčiai. Šio skyriaus duoklės yra pačios mažiausios?

SKYRIUS V2 — Viso amžiaus apdrauda 20 metų duoklės. 
Po dvidešimties metų narys už apdraudą duoklių nemoka, bet 
pasilieka ir toliau apdraustu visam amžiui. Tai labai populia
ri apdrauda narių tarpe.

SKYRIUS V3 — 'Dvidešimties metų taupomoji apdrauda 
ir

SKYRIUS V*X — Dešimties metų taupomoji apdrauda.
Abudu taupomosios apdraudos skyriai yra tuo įdomus, 

kad patys nariai, vieni (V3) po dvidešimties metų, kiti (VX)- 
po 10 metų atsiima visą apdraudos sumą, kaip kokias savo su
taupąs iš banko. Vadinasi, mokėdami už savo apdraudą duok
les, nariai pinigus deda kaip kokius indėlius į banką. Per tą 
visą laiką kartu jis turi naudingą apdraudą.
Atkreipkime aplikantų domesį į naudingas

Šios visos suminėtos apdraudos įeina galion nuo apdraudos 
paliudijimo išrašymo dienos, atseit, nuo n'ario priėmimo. Todėl 
jei narį ištiktų nelaimė, kad ir tą pačią dieną, kada jam buvo 
išduotas paliudijimas, jo pašalpgaviui butų išmokėta visa ap
draudos suma.

Taip pat svarbu įsidėmėti, kad kiekviena reguliaraus sky
riaus apdrauda yra neprarastina ir todėl narys, išbuvęs Susi
vienijime tris metus, reikalui esant, gali atsiimti tokią pinigų 
sumą, kokią atsiėmimo metu rodo jo paliudijimo lentelė. Be to, 
nariai suaugusių skyriaus gali įsigyti dar pridėtines sveikatos 
(Ligoje Pašalpos) ir akcidcntalę apdraudą, kurios duoklės yra 
tikrai mažos.

SLA apdraudos turi ir daugiau naudingų savybių, apie 
kurias prisiminsime kita proga. Be to, tapęs nariu, kiekvienas 
turi didesnį 'galimumą arčiau pažinti musų organizaciją, jos 
darbus ir veiklą.

Tėvams, kurių vaikai yra SLA nariai, daugeliu atvejų 
pravartu priklausyti tai pačiai organizacijai. Susivienijimo sie
kimai ir darbai dar daugiau stiprins natūralius šeimos narių 
ryšius, kas, be abejo, turi teigiamos įtakos ir tarpusavio san
tykiams. Todėl neatidėliojant pasirūpinkime jaunųjų narių 
tėvais ir jų artimaisiais, pasistengdami juos įrašyti į didžiau
sią Amerikos lietuvių patriotinę organizaciją. Tik Susivieniji
me jie turės geriausią apdraudą ir gražią progą dalyvauti tau
tiniuose ir kulturiniuose darbuose.

Lenkų studentai nenori pri
klausyti komunistų partijai. 
— 1$ 156,000 Lenkijos stu
dentų komunistinei “Darbo

partijai” priklauso vos 2%. 
Komunistinei jaunimo organi
zacijai priklauso tik 6% visų 
studentų.
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788 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

MICHELSONAS
11 Sųuantum Street

E. Milton 86, Mass.

S. TREČIOKAS
311 Walnut Street

Newark, N. J.

Skundų ir Apeliacijų Komisija
ADV. T. E. MACK

482 Wyoming Avenue 
Wyoming, Pa.

S. F. BAKANAS
421 Forbes Street 

Bridgeville, Pa.
S. C. BUDVITIS

34 Oliver Street 
Cambridge 38, Mass.

Švietimo Komisija
DR. P. GRIGAITIS

1739 So. Halsted Street 
Chicago 8, III.

M. VAIDYLA
840 W. 33-rd Street 

Chicago 8, III.

A. KALVAITIS
6801 So. VVashtenavv Avė.

Chicago 29, III.

Sveikatos Komisija
DR. Nf. NASVYTIS

2247 So. Emerald Avenue 
Chicago 16. III,

DR. A. GRIGAITIS
295 Wyona Street 

Brooklyn 7, N. Y.

DR. V. TERCIJONAS
133 No. 4-th Street

Brooklyn 11. N. Y.

Labdarybės Komisija
K. KATKEVIČIENĖ

5423 So. Spaulding Avė. 
Chicago 32, III.

J. M. TUMAVIČIENĖ
30 Robeson Street 

Jamaica Plain, Mass.

B. PIVARONIENĖ
3651 Brighton Road 

Pittsburgh 12. Pa.

B. SPUDIENĖ
88-33 Elderts Lane 

VVoodhaven 21, N. Y.

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje prezidentas P. 

Dargis, rugsėjo mėnesį lankėsi Clevelande

Prezidentas Dargis su ponia Lietuvių Budžių buvo pa- 
vėžyti ir paburiuoti su Palangos jachta. Iš kairės deši
nėn: V. Sarkauskas, V. Braziulis (SLA 136 kuopos pirmi
ninkas), R. Lange, p. Dargienė, prezidentas Dargis, A. Kal
vaitis. Antroje eilėje: A. Ledys ir inž. Al. Pautienis, Lietu
vių Budžių vadovas.

Clevelandiečiu dovana SLA Vasarnamiui Atlantic City
Clevelando lietuviai visuomenininkai ne tik pamėgo viešėti 

SLA Vasarnamyje Atlantic City, N. J., bet ir savo viešėjimo 
paliko gražų atsiminimą. Gerb. A. Kalvaitis, kurs yra žino
mas lietuviškų rekordų kolekcionierius šią vasarą atsiuntė rekor
dų juostelę, kurioje yra lietuviškos dainos ir lietuviška muzi
ka, lietuvių kompozitorių kuriniai. Tai puiki dovana, nes šio 
rekordo pakanka ištisai valandai.

PROTOKOVAS
SLA Pirmos Apskrities Suvažiavimo, Įvykusio 
1960 Metų Rugsėjo 18 Dieną, Lietuvių Piliečių 
Klubo Patalpose, 631 Walnut St., Easton, Pa.

datų, pirmininkas pakvietė pa
kalbėti čia esantį SLA vice 
prezidentą S. Gegužį, kuris sa
vo gražioj kalboj pirmiausiai 
pasveikino suvažiavimą visos 
SLA Pildomosios Tarybos var
du. Toliaus, savo kalboj palie
tė orgganizacijos bėgančius 
reikalus ir prisiminė praeitą S. 
L. A. seimą bei jo atliktus tū
lus darbus. Taipgi prisiminė 
ateinančius valdiškus rinki
mus nupiešdamas jų reikšmę 
ir ragino visus piliečius balsa
vimų dienoje balsuoti. Jo kal
bą suvažiavimas sveikino plo
jimu. Gegužiui dar kalbant 
pribuvo nemažas skaičius SLA 
septintos apskrities veikėjų iš 
Wilkes Barre ir Pittstono apy
linkių su apskrities pirminin
ku A. Miliausku priešakyje. 
Pirmininko Staniškio kviečia
mas, p. Miliauskas perstatė 
savo grupę ir pasakė atitin
kamą sveikinimo žodį. Jo gru
pėje matėsi Tamulaitis, Puke- 
ievičius, Bajorienė ir jos Ma
mytė, Miliauskienė ir keletas 
kitų, kurių pavardes nesužino
jau.

3. Mandatų komisija padarė 
vardošaukį, o pirmininko pas
kirtos pp. B. Žiogienė ir P. 
Kliovienė, abi iš Easton, prise- 
giojo delegatams ir svečiams 
bei viešnioms iš septintos ap
skrities, po gražų suvažiavimo 
ženklelį.

1. Apskrities pirmininkas A. 
Staniškis su gražia kalba, su
važiavimą atidarė 1:20 valan
dą po pietų ragindamas suva
žiavimo dalyvius priduoti savo 
mandatus jo paskirtai komisi
jai, kurią sudarė: S. Kuržins- 
kas iš Mahanoy City, J. Urbo
nas iš Shenandoah ir A. Ka- 
ziunas iš Easton.

2. Laike patikrinimo man-

DR. M. J. VINIKAS
307 W. 30-th Street

Nevv York 1, N. Y.

Jaunuolių Komisija 
Amerikoje

P. DAGYS 
1135 Blake Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
A. VALATKIENĖ

125 Seventh Avenue 
Paterson, N. J.

J. VALATKA
125 Seventh Avenue 

Paterson, N. J*

A. GUSTUS
10 Bamford Avenue 

Havvthorne, N. J.

V. VIRBICKAS
277 Union Street

Jersey City, N. J.

J. MALDUTIS
795 Portion Road 

Lake Ronkankoma, L. I.

GIEDRĖ AVIŽONYTE
51 Maple Avenue 

Bay Shore, L. I. N. Y.

J. AUDENAITfi
252 Cleveland Street

A Brooklyn 8, N. Y.

B. ANSKOLYTE
138- 34-th Street 

Union City, N. J.

G. VAIČIŪNAITE
730 Lidgervvood Avenue 

Elizabeth, N. J.
J. TREČIOKIENE

311 VValnut Street 
Nevvark, N. J.

RUTH BUDVITIS
34 Oliver Street 

Cambridge 38, Mass.

N. BAJORAS
160 Seneca Street 

Pittston, Pa.

CHRISTINE AUSTIN
5717 Peoria Street

Chicago 21, III.

E. MILERIUTE \ 
1030 Centrai Street 

Evanston, III.

Jaunuolių Komisija 
Kanadoje

J. STRAZDAS 
1620 Pinetree Cr. 

Port Credit, Canada.

J. PRETKSArnIS
572 Dufferin Street 

Toronto, Canada.

I. šajauka
157 Pleasant Avenue

St. Catharines. Canada

4. Suvažiavime dalyvauja 
šie apskrities valdybos nariai: 
pirmininkas A. Staniškis, vice 
pirmininkas S. Kuržinskas, se
kretorė J. Gegužy ta Žalonienė, 
iždininkas S. Kubilius, iždo 
globėjai A. Ramanauskas ir 
I. Petrušauskienė.

Kuopų atstovai buvo sekant 
ti: '

23-čios kuopos, Shenando
ah: J. Urbonas, J. Staniškis,
O. Staniškienė, J. Subačius ir
P. J. Alex.

187 kuopos, New Philadel
phia: K. Levinskas ir J. Eli- 
nauskas.

211 kuopos, Mahanoy City: 
S. Gegužis, A. Gegužienė, M. 
Abramavičjus, B. Alanskienė, 
A. Mitchell, P. Urbonienė ir 
M. čičkienč.

342 kp., Easton: J. Johnson, 
P. Kaulius, F. Waister, V. Lu- 
shis, K. Gedvilas, B. Žiogas, P. 
Klova, S. Mendel, S. Lushis, 
A. Kaziunas.

Tokiu budu suvažiavimą suda
ro 6 valdybos nariai ir 25 dele
gatai nuo kuopų. Viso 31.

5. Skaitymas protokolo iš 
praeito apskrities suvažiavi
mo. Protokolą perskaitė sek
retorė Gegužytė-žalonienė, ku
ris vienbalsiai buvo priimtas.

6. Raportus ar pranešimus 
padarė: pirmininkas Staniškis, 
vice pirmininkas Kuržinskas, 
sekretorė Gegužytė-žalonienė, 
iždininkas Kubilius, iždo glo
bėjai Ramanauskas ir Petru- 
šauskienė. Kiekvienas jų ra
portavo ar pranešė iš savo 
darbų srities ir visų raportai- 
pranešimai buvo išklausyti ir 
priimti.

7. Pranešimus iš kuopų velk
io padarė šie: J. Urbonas iš 
Shenandoah, A. Ramanauskas 
iš Mahanoy City, S. Kubilius 
iš New Philadelphia, A. Ka- 
ziunas iš Easton. Visi nusis
kundė, kad kuopose veikla 
yra silpna, bet Ramanauskas 
pranešė, kad šio vajaus metu 
jisai prirašė 62 naujus narius. 
Už tai delegatai padėkojo jam 
plojimu.

8. Iškelta jaunuolių klausi
mas ką daryti, kad kodaugiau 
gavus jų į susivienijimą. Ke
letas delegatų reiškė savo nuo
mones tuom reikalu, -bet ne-*
buvo prieita prie jokio kon
kretaus nusistatymo, kas galė
tų duoti naudą jaunuoliams ir 
susivienijimui. Šis reikalas yra 
apkalbamas kiekviename ap
skrities suvažiavime.

9. Pakelta- klausimas kas 
liečia ligoje pašalpos skyrius. 
Šiuo reikalu ilgokai kalbėjo 
vice prezidentas Gegužis, aiš
kindamas ir nurodinėdamas, 
kad yra tokių narių kurie pa
šalpą daugiau į tą fondą nebe
moka, kas yra priešinga fra- 
ternalizmo dėsniams. Frater- 
nalizmas reikalauja, kad viens 
nhrys remtų antrą, o ne tik 
žiūrėtų kas jam naudinga. 
Taipgi yra ir tokių narių, ku
rie įstodami į Susivienijimą 
pasiima kožemiausį laipsnį ap
draudos, o kodidžiausį laipsnį 
pašalpos ligoje ir kaip ateina 
laikas, kad jau jis gali gauti 
pašalpą ligoje, tai tuojaus ir 
apserga. Šitaip elgiantis nega
lima tikėtis, kad pašalpos fon
das butų stiprus.

10. Kitus reikalus atlikus, 
prieita prie rinkimų apskri
ties valdybos. Buvo plačiai 
tartasi kaip butų apskričiai 
naudingiausia sudaryti apskri
ties valdybą, kad įeitų į val
dybą nariai iš įvairių miestų 
ir kuopų, bet naujų norinčių 
įeiti į valdybą nesirado. Tokiu 
budu buvo vienbalsiai ir akla
macijos budu perrinkta dabar
tinė valdyba, kurią sudaro šie 
asmenys: A. Staniškis pirmi
ninkas, S. Kuržinskas vice pir
mininkas, J. Gegužytė-žalonie
nė sekretorė, S. Kubilius iždi
ninkas, A. Ramanauskas ir I. 
Petrušauskienė iždo globėjai, 
J. Pangonis organizatorius.

11. Ženklelių prisegiotojos 
pranešė, kad už ženklelius bu
vo surinkta $10.00, kurie buvo 
įteikti iždininkui.

12. Sekantį apskrities suva
žiavimą buvo nutarta laikyti 
Mahanoy City. Dieną ir vietą 
suvažiavimui nuskirs apskri
ties valdyba.

13. Finansinė atskaita:
Apskrities ižde iki 
šio suvažiavimo

buvo__________ $177.04
Už ženklelius šiame

suvažiavime____  10.00

Viso__________ $187.04
Išmokėta už svetainę $2.00

Ižde lieka ant
toliaus__ -____ $185.04

14. Visus reikalus užbaigus, 
pirmininkas Staniškis, dėko
damas suvažiavimo dalyviams 
už jų dalyvavimą ir gražų už
silaikymą, ir ragindamas visus' 
nenuilstančiai dirbti organizA- 
ciios naudai, bei stovėti ios

į SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” 8

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

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 8 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

Širdies Sveikata ir Nesveikata kopiant laiptais, į kaina, i ki-an-

(Tęsinys)

KRAUJO SPAUDIMAS
Matuojant kraujo spaudimą svarbu 

nustatyti aukštąjį arba taip vadinamą 
sistolinį ir žemąjį—diastolini kraujo, C- l(J l [. f J

spaudimą. Kraujo spaudimas svyruoja— 
kada širdis susitraukia, tai yra kada sis- 
totas—arterinis spaudimas būna aukš
čiausias (aukštasis kraujo spaudimas), 
širdies išsiplėtimo metu — diastolos me
tu, kraujo spaudimas būna žemiausias— 
diastoliniis.

Pas suaugusį, sveiką žmogų aukšto
jo sistolinio kraujo spaudimas svyruoja 
tarp 110—150, gi žemojo — diastolinis 
kraujo spaudimais svyruoja tarp 70—95. 
Kraujo spaudimas priguli ir nuo am
žiaus, pas jaunus vaikus atinkamai že
mesnis, pas senesnio amžiaus aukštesnis. 
Kraujo spaudimas ir pas sveiką žmogii 
nėra pastovus. Kraujo spaudimas nežy
miai pakyla valgio metu, krinta miego 
metu, ryte kiek pakyla. Susi jaudinus, 
kraujo spaudimas gali pakilti iki 50%, 
nurimus grįžta į normą. Net paprasti 
kasdieniniai rūpesčiai, mažas susinerva
vimas gali atsiliepti į kraujo spaudimą. 
Kraujo spaudimas pakyla laike fizinio

reikalų sargyboje oficialį su
važiavimą uždarė.

15. Po oficialio suvažiavimo 
uždarymo prasidėjo socijalė 
dalis, mat darbščios Eastono 
kuopos moterys ir darbštus 
vyrai buvo surengę gražų po
būvį. Pobūvio dalyviai gavo 
dešrų, kumpio ir kitų skanu
mynų, o taipgi ir gardaus pu
tojančio alučio. Prie puošniai 
aprėdytų stalų dalyviai susė
do, valgė, z gėrė, su artimais 
šnekučiavosi ir taip linksmai 
ir tikrai lietuviškai laiką lei
do. Kada atėjo laikas keliauti 
prie namų, tai viens antram 
spaudė ranką linkėdami viso 
gero.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
eastonietėms ir eastoniečiams 
už tokį puikų priėmimą ir vai
šinimą.

Antanas Staniškis,
Pirmininkas,

J. Gegužytė-žalonienė,
Sekretorė.

Toronto, Canada

Palaikykime Savo Parengimą

Šio mėn. 22 dieną Prisikėli
mo parapijos salėje SLA 236 
kuopa ir Sporto Klubas “Vy
tis” ruošia šaunų rudens ba
lių. Šiam parengimui bilietus 
jau platina abiejų organizaci
jų nariai. Įsigiję bilietus pas 
platintojus gaus priedo nemo
kamai dovanėlę — SLA kalen
dorių.

Durų tarnyba rūpinasi A. 
Paulauskas, bufetu V. Paulio- 
nis, kasoje bus O. Indrelienė 
ir M. Jokubynienė ir dovanas 
tvarkys L. Rickevičienė. Ne
pamirškime palaikyti savo pa
rengimų. j. b.

Dorchester, Mass.

Dviejų Metų Mirties 
Prisiminimas

Šių metų spalio mėnesio 17 
dieną sukanka jau du metai 
kai išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
Michalina Jurevičiutė-Anestie- 
nė, ilgametė ir pavyzdinga S. 
L. A. 359 kuopos narė. Liko 
dideliam nuliudime vyras Wil- 
liamas V. ir duktė Milda S. 
Velionė buvo brangi ir myli-

j na žmona ir motina, ilgame
čio SLA kuopos darbuotojo, 
einančio finansų sekretoriaus 
pareigas, ir duktė, einantis 
kuopos iždininko pareigas per 
ilgus metus. Velionė palaido
ta Mount Hope kapinėse Bo
stone. Tas įvykis buvo di
džiausias širdies smūgis, po 
kurio dar ir po dviejų metų 
jaučiame skaudų prisiminimą.

Prabėgo jau du metai, kai 
tu mus palikai, kai tave pri
glaudė šios šalies šaltieji ka
pai. Lai būna Tau, brangioji, 
amžina ramybė!

Vyras, Duktė, 
Broliai, Giminės.

Susivienijimo Kuopų
ir Apskričių

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių-Ame

rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi- 
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo’ 
kuopas pranešti SLA 3f kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus- 
tin Street, Nevv Britain, Conn.

—o—
Ansonia, Conn., — SLA 66 

kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia*' 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto.

Detroit, Michigan

PREMJERA DETROITE

Lietuvių Balso Radijo Klu
bas š. m. spalių mėn. 15 die
ną, šeštadienį, 7 valandą vaka
ro “Hispanos Unidos” salėje, 
25-ta ir Vernor ruošia įdomų 
vakarą-spektaktlį. Bus suvai
dintas premijuotas Antano 
Škėmos veikalas “ŽVAKIDE”. 
Šis veikalas JAV vaidinamas 
pirmą kartą. Veikalas labai į- 
domus, nes parodoma žiauri 
gyvenimo realybė ir net po
mirtinio gyvenimo fonas me
tafizinėje filosofijoje giliai pa
liečiama. Šiame veikale spren1- 
džiama įdomi problema, bū
tent : žmogaus pasaulėžiūra, 
apsisprendimai ir jo dvasinė 
kova.

Šis veikalas yra dviejų veik
smų, bet vaidinimas tęsis dvi 
valandas, t. y. vienas veiks
mas truks vieną valandą. Šio 
veikalo pastatymui, kaip iš 
“ALKOS” dramos sambūrio, 
taip ir iš Radijo Klubo pasiry
žimas ;r pasiaukojimas labai 
didelis ir tikimasi, kad Det
roito lietuviškoji visuomenė 
rengėjų neapvils.

Vaidinime dalyvauja šie 
“ALKOS” dramos sambūrio 
aktoriai: Aldona Rastenytė, 
Danutė Racevičiutė-Jankienė, 
Aleksas Gubilas, Vytautas 
Ogilvis, Kazimieras Gricius ir 
Justas Pusdešris. Dekoracijos 
V. Ogilvio. Pastatymas ir re
žisūra Justo Pusdešrio. Po 
vaidinimo veiks bufetas ir bus 
šokiai. J.

Dešimtasis Balfo 
Seimas

Kas dvieji metai šaukiami 
Balfo seimai, į kuriuos vyk
sta po vieną delegatą nuo 25 
ar jų dalies narių. Seimo 
tvirtinamos Balfo veiklos 2-jų 
metų apyskaitos (jos 1958-60 
mt. siekia 640,000 dolerių), 
renkama direktorių taryba. 
Šiais metais dešimtasis Balfo 
Seimas įvyks Čikagoje lap
kričio 24-27 dd. Tėvų Jėzuitų 
patalpose Jaunimo Centre.

Kun. L. Jankus,
Balfo reikalų vedėjas.
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PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio II-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh; Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
Gavome 113 kuopų atsakymus. Iš jų 105 kuopos 

pasisakė PRIEŠ tokio namo įsigyjimą, o 8 kuopos 
pasisakė už. 58 ŠIA kuopos pavedė tą reikalą kuopų 
nariams nubalsuoti. Balsavo viso 975 nariai. Kad 
reikia įsigyti tokius namus balsavo 133 nariai, prieš 
tokių namų įsigyjimą pasisakė 836 nariai, 6 susilai
kant. Į klausimą, kiek narių norėtų gyventi tokiame 
name, pasisakė tik 6 nariai, visi yra tos pačios kuopos 
nariai, 6et ir tai tik sąlyginiai pasisakė: apsispręs, kai 
bus toks namas įsigytas.

Atsakydamos kuopos į atsiklausimo lapus padare 
daug labai charakteringų pastabų, būtent: Toks na
mas butų be naudos. Su šiuo Reikalu pasivėlinome. 
Musų kuopos nariai stebisi dėl tokio beprasmio Seimo 
nutarimo. Meskite visą reikalą į gurbą. Prieglaudų 
namuose veikia inkvizicija, kas gali norėti juose gy
venti. Beveik dauguma kuopų pridėjo pastabas, kad 
visi nariai yra tokiam sumanymui priešingi ir kad 
niekas nenori tokiuose namuose gyventi. Keletas kuo
pų pridėjo pastabas, kad prie išlaikymo tokio namo 
neprisidės nė centu.

Taigi, subalansavus iki šiol gautus duomenis ir 
patyrus kuopų ir narių valią, matome, kad visos kuo
pos ir nariai beveik vieningai pasisakė prieš Senelių 
Namo steigimą.

Šiuos gautus iš kuopų ir narių duomenis patiekiu 
šiam Seimui ir prašau Seimą dar kartą apsvarstyti 
SLA Senelių Namų reikalą.

Tautiniai ir Labdaros Darbai
Deimantinio Jubiliejaus proga tenka priminti SLA 

pionierių, .jo steigėjų pagrindinį nusistatymą, kad musų 
organizacija butų pirmučiausia lietuvių patriotų orga
nizacija. Per šiuos dešimtmečius nesikeitė vyraujanti 
mintis Susivienijime: mes esame lietuviai, savo seno
sios Tėvynės Lietuvos mylėtojai, ir dirbame savo 
tautos labui ir jos garbei.

Šis nusiteikimas reikia pateisinti praktiškais 
darbais. Vienų gerų norų nepakanka. Čia galiu pa
sidžiaugti SLA sėkmingumu ir pajėgumu, kuris leido 
mums atlikti pažymėtinus darbus lietuvių politinėje 
ir visuomeninėje srityje. Iš Susivienijimo lietuviškų 
darbų vykdytojai pirmiausia reikalavo materialinės 
paramos, kuri yra būtina jų veiklos palaikymui. SLA 
Pildomoji Taryba, pagal susiklosčiusias garbingas tra
dicijas, darė nutarimus geriausiu savo nusimanymu 
ir troškimu eiti Susivienijimo per ilgus dešimtmečius 
pramintais takais.

Visi šios šalies lietuviai sielojasi lietuvybės palai
kymu, tai Susivienijimas pirmoje eilėje jaučia savo 
pareigą šioje srityje. Čia tenka rūpintis pagalba 
Amerikos Lietuvių Tarybai — ALT. Toliau seka 
parama lietuvių kultūrinėms sporto ir meno or
ganizacijoms. Pirmoje eilėje pažymėtina stambi pa
rama lietuvių meno Čiurlionio vardo ansambliui. Be 
to, Susivienijimo nuolatiniu rupesniu buvo teikti rei
kalingiausią paramą visoms veiksmingoms lietuvių or
ganizacijoms, kurių yra vistik nemaža. Jų tarpe čia 
tenka suminėti: Lietuvių radio programų laikytojus,

visą eilę sportinių organizacijų ir sportinių žygių, kaip 
pavyzdžiui lietuvių sportininkų kelionė į Pietų Ame
riką. Paremti ir atskiri lietuvių žygiai populiarinti 
lietuvių tautą, kaip pavyzdžiui Pittsburgho Universi
teto Lietuvių Kambaris, ir tt., ir tt.

Čia, yra proga pažymėti ypatingai nuoširdžius SLA 
santykius su lietuviais skautais. Susivienijimo globo
jamas dėmesys susilaukė iš jų .pusės gražaus atbalsio. 
Daugelyje vietų skautų organizacijos dalyviai jaunuo
liai įstoja į SLA nariais. O skautų vadovai rado rei
kalinga SLA T ’ezidentą P. Dargį ir mane apdovanoti 
kaip nuoširdumo tarp musų organizacijos ir lietuvių 
skautų ženklus—simbolius.

SLA davė paramą taip pat Tėvynės Mylėtojų Dr. 
Čiurlionio Meno Galerijai Chicago, 111., Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijai, New York, N. Y., lietuvių 
laikraščiams, kurie pastoviai ir mielai remia Susivie
nijimo darbus ir sumanymus.

SLA nariai ir jų vaikai, kurie eina aukštuosius 
mokslus, gavo paramą ir stipendijas. Džiaugdamasis 
galiu pabrėžti, jog daugelis kreipėsi į ŠIA paramos ir 
pagalbos. Ir jų didžioji dauguma neapsivylė, pagal 
esamus galimumus ir sąlygas, pageidaujamą paramą 
gavo, jeigu tik buvo pripažinta, kad tokia parama 
būtinai reikalinga ir prašoma tikrai kilniam ir nau
dingam tikslui.

BENDRAS STOVIS

SLA istoriniam, Deimantinės Sukakties Seimui, 
tenka patiekti džiugios žinios apie bendrą ŠIA stovį, 
kurį taip pat norėčiau pavadinti—deimantiniu stoviu.

Kai prieš 75 metus įsisteigė SLA, jis nieko netu
rėjo ir savo veikimą pradėjo labai mažais ištekliais. 
Vėliau SLA įgavo pašalpinės organizacijos, pobūdį. 
Dabar SLA virto modernine, lanksčia ir geriausiai 
patarnaujančia savo nariams fraternale organizacija.

Prašyčiau gerbiamus delegatus ir delegates šį 
mano SLA stovio įvertinimą priimti su pilnu pasitikė
jimu. 1959 metais Apdraudos Departmento egzami- 
nieriai, patikrinę SLA stovį, rado, kad apyskaitos su
darytos tiksliai. Jų sudaryta apyskaita sutapo centas 
į centą su įrašais musų knygose.

Daugelis Jūsų, kurie buvote delegatais SLA 50 

metų sukakties 39 Seimo, 1936 metais, Cleveland, 
Ohio, atsimenate mano raportą apie tų laikų SLA 
stovį. Tada SLA padėtis buvo silpna, gyveno depre
sijos laikų išdavose ir visi buvome susirūpinę, kaip 
pataisyti SLA padėtį ir toliau išsilaikyti.

Dabar, po 25 metų, kai man vėl tenka garbė pa
tiekti raportą apie SLA stovį, tai su džiaugsmu galiu 
tvirtinti, kad jis yra geriausias ir todėl jį pavadinau 
deimantiniu stoviu.

Mano patiektos visų Seimų raportų lentelės, su 
tiksliais skaičiais, rodo, kad SLA, pradedant nuo 50 
metų Auksinės iki dabar Deimantinės Sukakties Seimo, 
kasmet augo ir stiprėjo finansiniai, kol pasiekė tos 
viršūnės, kokią šiandien turime. Bet per kelioliką 
metų SLA mažėjo nariais. Tačiau dabar man, visų 
Jūsų džiaugsmui, tenka pranešti, kad esame paaugę 
ir narių skaičiumi. Taigi, po ilgo laiko nugalėjome šį 
trukumą, pasiekę žymaus pagerėjimo. 1959 metais 
buvo prirašyta viso 1,054 nariai, nustojome 507 narių. 
Tuo budu narių skaičius vienais metais padidėjo 547 
nariais. Tai yra labai teigiamas reiškimnys. Šie

metai, kaip atrodo, narių atžvilgiu irgi bus neblogesni, 
nes vajus vyksta gana sėkmingai.

Naujų narių padidėjimą tenka dar daugiau ver
tinti, nes į savo eiles gavome jaunimo, kas užtikrina 
tolimesnę ŠIA ateitį.

t

ŠIA paaugo naujais nariai 1959 metais todėl, 
kad turėjome naują planą nariams prirašyti. Tą planą 
Pildomoji Taryba patvirtino Chicagos 1959 m., lapkri
čio 14 ir 15 d, suvažiavime. Nors planas buvo pra
vestas paskubomis, bet jis davė gerus rezultatus. 
Pasiekti laimėjimai matyti iš vajaus duomenų ir kitų 
skaičių, esančių šiame raporte, todėl jų čia nei nekar
tosiu.

Nėra abejonės, kad prie narių skaičiaus augimo 
prisidėjo ir SLA apdraudų įvairumas ir jų lankstumas. 
Pradėjus duoti terminuotą apdraudą vaikams, jaunuo
liams ir suaugusiems nariams, apdraudų skyriai dar 
daugiau padidėjo ir dabar kiekvienas gali pasirinkti 
apdraudą pagal savo medžiaginį pajėgumą ir norą. 
Savo apdraudomis prilygstame didžiosioms apdraudų 
komercinėms kompanijoms ir šiandien nei vienam lie
tuviui nėra reikalo ieškoti, apdraudos pas svetimuosius. 
Taip pat ir SLA apdraudų padengimas yra aukšto 
laipsnio ir ta prasme mes ne tik pralenkiam daugelį 
apdraudos įstaigų, bet ir pirmaujame.

Taip pat finansinėje lygsvaroje išlaikome Ligoje 
Pašalpos Skyrių, šis skyrius suteikia didelę paramą 
tiek seniems, tiek naujai įstojusiems nariams, jei jie 
suserga praėjus nemažiau šešiems mėnesiams po įsi
rašymo. Esame išmokėję pašalpų stambiomis sumo
mis, net po $400.00 ir daugiau, kai kuriems nariams.

Mokamos didesnių sumų pašalpos nedboda tam 
skyriui finansiniai augti, tačiau skyrius verčiasi be 
nuostolių. Ligos pašalpos stovis matyti iš duomenų, 
kurie patiekiami šio raporto atskiroje vietoje.

Paliesdamas musų organizacijos bendro stovio ge
rėjimą, negaliu nepaminėti SLA raštinės darbo. Di
desnio pasikeitimo per paskutinius dvejus metus rašti
nės personale neturėjome. Kiek anksčiau pasamdyti 
Centro tarnautojai jau yra gerai susipažinę su rašti
nės darbu ir tuo budu yra užtikrintas tolimesnis ir 
geresnis patarnavimas nariams ir kuopoms. Tarnau
tojų patyrimas turėtų būti įvertintas geresniu atlygi
nimu, kuris šiuo metu, palyginus su kitų įstaigų mo
kamu atlyginimu, yra tikrai mažas ir kuklus. Keliant 
atlyginimus didėtų administravimo išlaidos. Yra ven
giama administravimo išlaidas didinti, kad jų pakili
mas neapsunkintų Lėšų Fondo.

Tačiau, kylant kainoms ir brangstant pragyveni
mui, busime priversti padidinti administravimo išlaidas 
tarnautojų naudai.

Turime vieną kitą tarnautoją daugelį metų dirbusį 
Susivienijime. Jie, kaip patyrę darbininkai, yra nau
dingi ir dabar. Tačiau po kurio laiko žmonės gali 
pasitraukti į poilsį. Už daugelio metų darbą SLA 
turėtų mokėti jiems pensiją, bet šis klausimas dar 
nėra (galutinai sutvarkytas. Turėtumėm pensijų rei
kalą skubomis sutvarkyti naudai žmonių, kurie didelę 
dalį savo gyvenimo ir jėgų atidavė Susivienijimui.

SLA finansinis stovis paskutinių kelerių metų eiA 
goję buvo ir tebėra kuo geriausias. Didėjant narių 
skaičiumi, kartu stiprėja ir SLA finansinis pajėgumas. 
Suprantama, kad prie finansinio pajėgumo daugiau 
prisideda SLA turto saugus investavimas į geriausios

rūšies sekuracijas, morgičius, nuosavybes bei banko 
indėlius.

Investmentų sekuracijomis rūpinasi Investmentų 
Komisija iš Sekretoriaus .Dr. M. J. Viniko ir Iždininkės 
Noros Gugienes. Investmentų transakcijom naudoja
mės Standart & Poors Corporation patarnavimais. 
Stengiamės investmentus daryti į ištirtus ir saugius 
naujai leidžiamus bondsus.

Beveik ketvirta dalis visų įbondsų, kurių (bendra 
suma dabar sudaro $3,021,516.81, yra USA valdžios 
bondsai. Kiti bondsai pasiskirsto šitaip: miestų apie 
8.9%, geležinkelių—12.6%, utilities (elektros, gazo, 
telefono ir tt.)—48.8%, industrialių—5.9%.

Įsigyti bondsai yra geriausios kategorijos. Jų 
98.5% yra AAA ir BAA rūšies. Tiktai 1.5% nuo B 1 
iki C 1 kategorijos.

Taip pat ir morgičiai, sumoje $240,705.21, yra 
geri ir saugus.

Dabartiniu laiku nuosavybių turime dvi: ŠIA 
Centro namai New Yorke ir vasarnamis Atlantic City, 
N. J. Be Centro namo nuosavybių įkainuota $25,000.- 
00, knygose jos vertė nurodyta $25,817.06. Skirtu
mas vertėje tiek nežymus, kad jis negali turėti bet 
kokio neigiamo galimumo.

Uždarbio nuošimčio atžvilgiu dabar gauname to
kius nuošimčius:

Bondsai atneša nuošimčių_______ $98,283.86
Morgičiai atneša nuošimčių _____  10,295.24
Narių paskolos atneša nuošimčių __ 109.92
Pinigai atneša nuošimčių _______ 269.05

Viso _________________ -$117,035.49
Kiekvienoje apdraudos įstaigoje ar kompanijoje

narių mirimas kiek sumažina (finansus. Komercinėse 
apdraudos (bendrovėse mirtingumo faktoriai nugalimi 
specialėmis mokesčių lentelėmis, “sub-standard.” SLA 
tokių lentelių nevartoja.

Nežiūrint finansinio pajėgumo didėjimo, mums 
labai tenka rūpintis narių skaičiaus didėjimu ne vien 
tik geriems finansams išlaikyti, bet ir tautiniais sume
timais, palaikant per SLA lietuvišką dvasią musų tau
tiečiuose.

Kaip minėjau, praėjusieji metai Susivienijimui 
davė gražų narių prieauglį. Tai labai geras reiškinys. 
Teks ir toliau ieškoti naujų priemonių ir kelių nariams 
gauti, šiam svarbiam reikalui visi turime skirti didelį 
dėmesį. Manau, kad musų bendros pastangos ir su
telktos jėgos gali nugalėti sunkumus ir duoti Susivie
nijimui daugiau naujų jėgų. Ypač ateinantieji metai, 
kaip sako SLA Prezidentas P. P. Dargis, turi būti 
naujų narių telkimo metai. Tuo budu mes gražiau
siai pasitarnausime Susivienijimui, sulaukusiam Dei
mantinės Sukakties.

Turiu pareikšti, kad prie musų organizacijos gero 
stovio išlaikymo daug prisidėjo geri ir nuoširdus san
tykiai SLA Centro su nariais, kuopų valdybomis, o 
ypač su finansų sekretoriais ir organizatoriais. Jie 
visi buvo geri ir naudingi SLA bendradarbiai ir nepa
keičiami talkininkai naujų narių prirašymo vajuje. 
Naudodamasis proga reiškiu jiems didelę padėką už 
rūpestingą darbą ir už gražų kooperavimą su SLA 
Centru. ,

(Bus daugiau)

■

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos nepaprasto suvažia
vimo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 8 dieną Pick- 

Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

REGULIARUS PILDOMOSIOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

TREČIOJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 
reguliaraus suvažiavimo trečią sesiją atidarė 1960 m. 
liepos mėn. 9 dieną 10 valandą ryto, Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė,
E. Mikužis, »iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.
Šiame posėdyje taip pat dalyvauja SLA Kontrolės 

Komisijos pirm. S. Gegužis ir SLA Švietimo Komisijos 
pirm. dr. P. Grigaitis.

10. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja,
kad Centras gavo Illinois valstybės Apdraudos Deparb- 
mento raštą, kuriuo pranešė, kad leidimas SLA veikti 
šioje valstybėje yra užsibaigęs su birželio 30 diena ir 
kad tokį leidimą reikia išnaujo gauti. ,

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta įgalioti pre
zidentą P. Dargį ir sekretorių dr. M. J. Viniką pasira
šyti rezoliuciją ir tuojaus pat ją išsiųsti Illinois val
stybei, kad gauti naują leidimą veikti ŠIA toliau šios 
valstybės ribose.

11. Prezidentas P. Dargis, priminęs, kad praeitas 
Pildomosios Tarybos suvažiavimas buvo pavedęs jam 
ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui Pildomosios Tarybos

vardu išspręsti keletą klausimų, pranešė, kad tuos Pil
domosios Tarybos pavedimus jie atliko ir paprašė jų 
atliktus darbus, t įskaitant ir Deimantinės sukakties 
seimo delegatų pavaišinimo klausimą, ratifikuoti.

E. Mikužis įnešus, N. Gugis parėmus vienbalsiai 
nutarė atliktus darbus ratifikuoti įskaitant ir patiek
tą projektą Deimantinės sukakties pavaišinimą seimo 
delegatų.

12. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie paskelbto gegužės ir birželio mėnesių Deimanti
nio vajaus pasiektus laimėjimus ir prašo ratifikuoti 
įvestas naujas Term apdraudas suaugusiems, vajui 
pritaikintas lengvatas, prizus ir laimėjimus. Taip pat 
pritaikintą 10% nuolaidą Non-Medical apdraudoje, 
VI Non-Medical apdraudą ir Term apdraudos suaugu
siems išdirbtas mokesčių lenteles.

Apsvarsčius gegužės ir birželio mėnesių Deiman
tinio vajaus klausimą, E. Mikužis įnešus, N. Gugis pa
rėmus, vienbalsiai nutarta visus atliktus Vajaus Ko
misijos darbus ratifikuoti su naujai įvestomis apdrau
domis, pritaikintomis lengvatomis ir prizais bei laimė- 

• jimais, kokius išdirbo Vajaus Komisija.
13. Apsvarsčius patiektą planą prizų laimėjimams, 

nutarta šį klausimą atidėti vėlesniam svarstymui, kad 
per tą laiką plačiau susipažinus su išdirbtu planu.

SLA prezidentas P. Dargis trečią sesiją Pildomo
sios Tarybos reguliaraus suvažiavimo uždarė 1 valan
dą po pietų paskelbdamas, kad ketvirtoji sesija pra
sidės 2 valandą po pietų šioje pat vietoje.

KETVIRTA SESIJA
SLA prezidentas P. P. Dargis ketvirtą sesiją Pil

domosios Tarybos reguliaraus suvažiavimo atidarė lie
pos mėn. 9 d., 1960 m., 8 vai. po pietų Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. MI J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė,

E. Mikužis, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šiame posėdyje taip pat dalyvauja SLA Kontrolės 
Komisijos pirm. S. Gegužis ir švietimo Komisijos pirm, 
dr. P. Grigaitis.

14. Pildomosios Tarybos nariai suvažiavime plačiai 
apkalbėjo SLA finansinį stovį ir naujai išvystytus pla
nus narių prirašymui, bei bendrą SLA stovį. Priimda
mi dėmesin, kad visų Pildomosios Tarybos narių yra 
vienoda pareiga rūpintis SLA patobulinimu, pasiūlė 
svarstyti klausimą apie1 reikalingumą priimti į SLA lie
tuvių tautai draugingų tautų asmenis.

Apsvarsčius iškeltus klausimus ir sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui plačiau pasisakius lietuvių tautai drau
gingų asmenų klausimu, buvo prieita visų Pildomosios 
Tarybos narių vieningos nuomonės, kad draugingus 
lietuvių tautai žmones reikia priimti SLA nariais ir rū
pintis, kad seimas šiuo klausimu padarytų palankų nu
tarimą, interpretuojant SLA konstituciją taip, kaip ją 
interpretuoja Pildomoji Taryba.

15. Prezidentas P. P. Dargis paaiškina dėl tauti
nių kapinių, kurios randasi Donorą, Pa., kad jis kalbė
josi su advokatu, kurį, pasitarus su dr. M. J. Viniku, 
pasamdė ir jam pavedė visą reikalą ištirti ir, jei ras 
reikalingu, imtis visų legalių priemonių SLA turtui ap
saugoti.

Apsvarsčius klausimą, E. Mikužiutei įnešus, N. 
Gugįenei parėmus, vienbalsiai nutarta pradėtą tautinių 
kapinių reikalą tęsti ir, jei susidarytų išlaidų to reikalo 
vedimui, jas padengti iš SLA iždo.

16. Svarstomas reprezentacijos reikalas. E. Miku
žiutei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai nutar
ta prezidentui P. P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vi
nikui susidariusias išlaidas reprezentacijos reikalams 
padengti iš SLA lėšų.

Prezidentas P. P. Dargis Pildomosios Tarybos su
važiavimo ketvirtą sesiją uždarė 5 vai. po pietų praneš* 
damas, kad ryt 2 vai. po pietų šioje pat vietoje’, įvyks 
bendras Pildomosios Tarybos narių ir SLA Pastoviųjų 
Komisijų narių posėdis.

Bendras Pildomosios Tarybos Narių ir ŠIA 
Pastoviųjų Komisijų Posėdis

SLA prezidentas P. P. Dargis bendrą Pildomosios 
Tarybos narių ir Pastoviųjų Komisijų posėdį atidarė 
liepos mėn 19 d., 1960 m., 2 vai. po pietų, Pick-Roose
velt viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

Šiame posėdyje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai :

P. P. Dargis, prezidentas,
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
Nora Gugis, iždininkė,
E. Mikužis, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas,
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, ir šie 
Pastoviųjų Komisijų nariai:

SLA Kontrolės Komisijos:
S. Gegužis, S. Michelsonas ir A. S. Trečiokas; 

Įstatų Komisijos:
Dr. A Montvidas, dr. K. Draugelis ir J. Varkala; 

Švietimo Komisijos i ,
Dr. P. Grigaitis ir A. Kalvaitis;

Skundų ir Apeliacijų Komisijos: 
Pirm. S. F. Bakanas;

Jaunuolių Komisijos:
Pirm. P. Dagys;
Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, narys J. 

Audėnas ir Tėvynės redaktorius M. L. Vasil.
Šiame bendrame posėdyje buvo apsvarstyta visa 

eilė aktualių ir įvairių klausimų, liečiančių ŠIA organi
zacijos patobulinimą ir pareikšta daug minčių dėl įvai
rių problemų, kurias SLA organizacijai ir jos vadovy
bei teks nugalėti.

Bendrąjį Pildomosios Tarybos ir SLA Pastoviųjų 
Komisijų posėdį prezidentas P. P. Dargis uždarė 7 vai. 
vakaro. Prieš uždarant jis padėkojo visiems posėdžio 
dalyviams už rūpestingą įsigilinimą į visas SLA pro
blemas ir tokį nuoširdų visų reikalų svarstymą.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

J!® AMt.
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LANKBSI REDAKCIJOJ

Pirmadienį, spalio 10 dieną 
Tėvynės redakcijoje lankėsi 
Ignas šajauka, Susivienijimo 
Jaunuolių Komisijos narys ir 
žymus 278 kuopos veikėjas iš 
St. Catharin'es, Canada. Su juo 
kartu lankėsi jo sužadėtinė pa
nelė Adelė Malčiutė iš Mas- 
peth, N. Y., dėl kurios brolis 
Šajauka specialiai atskrido į 
New Yorką.

Su broliu šajauka maloniai 
pasikalbėta Susivienijimo rei
kalais, ypatingai apie St. Ca- 
tharines 278 kuopą ir jos vei
kėjus. Atlikęs tuos reikalus, 
dėk kurių buvo atskridęs, bro- 

Šajauka išskrido į namus 
ie kasdienių pareigų.

tik Amerikos lietuviai jų visa 
viltis gyvybės išlaikyme. Padė
kime jiems, nes jau 20 metų 
jie kenčia badą ir miršta Sibi
ro taigose ir kituose pasaulio 
kraštuose. Musų šventa parei
ga jiems padėti.

Visus lietuvius kviečia Bal
fo valdyba.

A. Andriulionis.

Brooklyn, N. Y

Moterų Vienybės Svarbus 
Susirinkimas

T R V Y N R

Naudokit telefoną — jis yra Jums!

musų
malonumą. Musų tikslas Jums duoti pato 
giausį patarnavimą, jeigu tik Jus pagei 
daujate.

tinį akmenį “GOLDEN AGE” 
organizacijai, kuri gal bus pir
mutinė Conn. valstijoje lietu
vių tarpe.

Nepamirštos ir vietos lietu
vės moterys, kurios taipgi pri
valėtų įsteigti “Golden Age” 
moterų klubą ir susiorganiza
vusios prisidėti prie vyrų klu
bo, o vėliau gal bus galima 
susijungti į vieną bendrą sam
būrį, kad butų galima ir susi
rinkimai laikyti kartu. Ką ma
not moterys? Stokit į darbą, 
neatsilikit nuo vyrų. Jus ži
not kad moterų randasi dau
giau, negu vyrų, ir esate iš
kalbesnės negu vyrai. Tik rei
kia padirbėt ir tikslas bus pa
siektas.

Ši Golden Age organizacija 
bus svarbi ir tuo, kad mes pa
kelsim lietuvių vardą ir jis pa
garsės kitataučių tarpe, nes 
bus garsinama kas savaitė 
šeštadienio > laidoje kalendo
riaus skyriuje kuriame prane
šama ir kitų tautų sueigų lai
kas, tai yra 
HERALDE.
tautos mato, kad lietuviai irgi 
neatsilieka nuo progreso.

Išrinkta valdyba šiems ir 
1961 metams iš sekamų as
menų:

Pirmininkas češkevičia An
tanas,

Aųtras pirmininkas Aržuo- 
laitis Antanas,

Nutarimų sekretorius Na- 
unčikas Pranas,

Iždininkas Turskis
nas,

Finansų sekretorius 
zevičia Juozas.

Nepamirškite, kad 
įvyksta penktadienio
čiais nuo 1 iki 5 po pietų, o 
mėnesinis susirinkimas pasku
tinį penktadienį mėnesio, tuo 
pačiu laiku. Mėnesinių susi
rinkimų tikslas — priėmimas 
naujų narių bei užsimokėji
mas metinių duoklių, nes yra 
nutarta mokėti $1.00 į metus. 
Kurie1 sumokės šiais metais 
duokles, bus įskaitoma ir už 
61 metus.

Pr. Naunčikas.

lę. Ir tai visa taip maža 
tuoja. Ne atsitiktinai, bet 
da telefonas labai 
daug duoda. Mes dirbame- visą 
laiką, stengdamies patobulinti 

patarnavimą, kad Jums tai suteiktų

PAILSĖK 
PRIE 

TELEFONO

I

Chicago, lllinois

HITLERIS IR MUSSOLINI
Marty-

Ambra-
Prano sūnūs, ir jo

SLA Pagalbos Ranka1960

Paieškojimai

Įsikorė Nauja Organizacija

X

parengime, ltad

NEW YO

Jokūbo iir Onos sū
kiu., Tauragės ap-

ir Vanagai- 
Albino vai-

Kvietimas į Chicagos Lietuvių 
Tarybos Metinę Konferenciją

Panevėžyje, 
karo iš Vo-

South Boston, Mass.

New Britain, Conn.

Ralfo Skyrius Rengia 
Metinį Banketą

sueigos 
popie-

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

New Britaino 
Tegul ir kitos

Pranas, Prano sūnūs, 
Litvinienė-Brazauskie- 
Vinco duktė.

Antanas, Juozapas,

visa- 
pigiai ir

I

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-RALTOT 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PURLIO

Jeigu Janinos gimtadienio vai
šės Jus nuvargina, ar rūpesčiai 
neduoda ramybės, pamėgink 
pailsėti prie telefono. Per minu
tę ir tik už centus Jus busit
toli nuo to visko! Jus galit pataisyti savo 
nuotaiką susisiekdama su draugais. Jus at- 
gaivinsit savo dvasią paskambinę kam 
nors, kas Jums mielai ir yra toli. Jus busit 
uuotaikingesnė užsisakius sau naują sukne-

94-th

X

Viso ................................................ -........................$688.50
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ________  $23,292.09

M. J. VLNlKAb, 
SLA Sekretorius.

A. A

Linkėjimai iš Cincinnati, Ohio

Susivienijimo vice preziden
tas, Stasys Gegužis, kaipo bu
vęs angliakasys, nuvykęs į 
angliakasių (mainierių) kon
venciją, kuri įvyko praeitą sa
vaitę Cincinnati, Ohio, prisiun
tė gerus linkėjimus redakto
riui. Brolis Gegužis yra ener
gingas žmogus, jis prieš kele
tą metų pasitraukė iš atsa- 
komingų pareigų angliakasių 
unijoje, tačiau domisi anglia> 
kasių reikalais ir dalyvauja jų 
konvencijose.

•
Moterų Vienybės susirinki

mas šaukiamas spalio mėn. 18 
dieną, 8 valandą vakare, Arū
nų namuose, 86-04
Street, Woodhaven, N. Y. Be 
aptarimo susirinkisių reikalų, 
pirmininkė Helena Kulber, ku
ri praeito mėnesio pabaigoje 
sugrįžo iš Europos, padarys 
pranešimą iš savo kelionės 
Europoje. Ne tik visos narės, 
bet ir viešnios kviečiamos da
lyvauti šiame susirinkime, pa
siklausyti pirmininkės prane
šimo ir aptarti susirinkusius 
reikalus. Narė.

SLA Penktosios Apskrities 
ir Spaudos Klubo Išvyka 
Susivienijimo Vasarna* 

myje Atlantic City
Šių metų spalio 22 ir 23 d. 

Atlantic City, N. J. SLA va
sarnamyje, 128 S. Maine Avė. 
Boardwalk at Oriental Avė. 
SLA penktosios apskr. ir 
Spaudos Klubo iniciatyva vi
suomenininkų įvyksta suvažia
vimas vasaros saulei palydėti, 
pasidžiaugti gražia aplinka ir 
pasikalbėti aktualiais lietuvių 
visuomenei klausimais.

t

Broliai ir sesės lietuviai, ne
nustokime dirbę, kol tikslas 
bus pasiektas, kol Lietuva 
bus išlaisvinta. Anksčiau ar 
vėliau musų tėvų kraštas at
gaus nepriklausomybę. Už ją 
reikia kovoti, reikia pasišvęs
ti, reikia nepailsti, reikia vil
ties nenustoti. Reikalingas bu
dėjimas ir sumanumas panau
doti kiekvieną progą ir mo
mentą taktingai kovai vesti. 
Reigalingas darbas ir pinigai 
šios kovos eigai. Reikalingi 
tos kovos rėmėjai.

Konferencija įvyks
metų spalio 16 dieną, 2-rą va
landą po pietų, Jaunimo Cen
tro namuose, 5620 South Cla- 
remont Avenue.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
vardu:

Euphrozine Mikužiute, 
pirmininkė

Teisėjas Alfonse F. Wells,
Vykd. sekretorius.

Kas norės dalyvauti bendro
se vaišėse (pietus ir vaišės as
meniui $2.50) arba kas norės 
turėti SLA Vasarnamyje na
kvynes, nurodant keliom die
nom (Kambarys vienam as
meniui $2.00 dienai), praneš- 
kit: SLA Centrui LA 4-5529, 
A. S. Trečiokas, 311 Walnut 
Street, Newark, N. J. Tele
fonas MArket 2-4867 arba — 
S. Bredes, J r., 37 Shcridan 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. Tcl. 
AP. 7-7083.

Patogi kelionė automobiliu, 
o autobusu nuo New York 
Port Authority į abi pusės tik 
$5.72.

veno Sao Paulo, Brazilijoje.
Pavilionytė Kaziunė, Jurgio duk

tė, kilusi iš Gailium; km., Linkuvos 
vals., Šiaulių apskr.

Ražas Pranas, 
nūs. iš Maželių 
skrities.

Sabulis Jonas,
sūnus Alfonsas ir Pranas.

Šiugžda Juozas ir Vincas, Bcrna- 
siaus sūnus, iš Kairiškių km., Žiež
marių vals., Trakų apskr.

Trumpis Kazimieras, Stanislovo 
sūnūs.

Tumas Juozas, Viktoras, Vincen
tas, ir Ona.

Urnežytė gimusi
Kaune 1937 m., gyveno Čikagoje.

Vanagas Stanislovas 
tė-Masiulienė Elzbieta, 
kai.

Vičas Petras, augęs 
gyvenęs Pasvalyje. Po 
kietijos išvyko j Angliją.

Gecevičius Levusis, iš Laumių 
km., Sėdos vals., Mažeikių apskr.

įtaikomieji arba apie Juos tinan 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF IJTHUANIA, 

<1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

“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.

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

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

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

Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Atstovų JAV 

Pasitarimai
S. m. spalio 6 ir 7 dienomis 

įvyko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Atstovų pasitarimai 
New Yorke, Estijos Atstovo 
būstinėje.

Pasitarimuose dalyvavo pp. 
J. Kajeckas, A. Spckke ir J. 
Kaiv.

Vietinis Balfo 17-tas sky
rius rengia metinį banketą š. 
m. spalio mėn. 23 dieną, 5 va
landą \)o pietų, Lietuvių Pilie
čių Draugijos Auditorijoje, So. 
Bostone. Banketo globėjas 
yra adv. Jonas Grigalius. Pa
grindinis kalbėtojas bus kun. 
L. Jankus, Balfo Centro reika
lų vedėjas. Jokūbas Stukas 
parodys filmą iš dabartinės 
Lietuvos gyvenimo, kur jis ne
seniai lankėsi.

Todėl visus kviečiame daly
vauti šiame
sukėlus lėšų musų vargstan- 
ttas lietuviams sušelpti, nes

New Britaino lietuvių vyrų, 
dagyvenusių iki Auksinių Ju
biliejinių metų amžiaus, kaip 
angliškai vadina “GOLDEN 
AGE”, įsteigė savo klubą, ku
rio tikslas yra sueiti bent via- 
ną kartą savaitėje po vienu 
stogu ir bendrai praleisti lai
ką pašnekomis, žaislais, paloš
ti čekeriais, kazyromis ir tt.

Penktadienio popietį, rugsė
jo 30 dieną Lietuvių Salės pa
talpose susirinko virš 20 as
menų tikslu susiorganizuoti 
bei subudavoti senų lietuvių 
sambūrį. Susirinkimas buvo 
sėkmingas, nes visi dalyviai 
mielu noru.sutiko, kad tokia 
organizacija tarp vietos lietu
vių gyvuotų. Išrinkus laikiną 
pirmininką, jis atidarė susi
rinkimą ir buvd apsvarstytas 
tas svarbus reikalas. Atida
rius susirinkimą brol. Ceske- 
vičiui, ir paaiškinus susirinki
mo tikslą, po trumpų diskusi
jų prieita prie išvados, (kad 
tokis klubas butų organizuoja
mas ir kad visi senesnio 
amžiaus lietuviai butų susibū
rę į vieną sambūrį. Taip pat 
nutarta išrinkti valdybą, kuri 
tvarkytų visus naujos organi
zacijos reikalus.

Taipgi nutarta, kad visi tie 
asmenys, kurie dalyvavo šia
me pirmame naujai steigiamo 
klubo susirinkime, ir tie, ku
rie pridavė savo vardus iki 
šiam pirmam susirimkimui, 
butų skaitomi garbes nariais, 
nes jie pirmutiniai padeda ker-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Turke palaikomi asmenys:
Bagdonavičius Romualdas, gimęs 

Kaune 1929 m., Jono ir Marijos sū
nūs, po karo buvo išvykęs į Ško
tiją.

Baranauskas Stasys, Boriso sū
nūs.

Brazauskas 
ir jo motina 
nė Antanina,

Grigaliūnas
Simonas ir Tadeušas, Adomo sūnus, 
iš Pabalių km., nuo Panevėžio.

Jurgelevičius Mykolas, gimęs Sal
dutiškio valsčiuje, po karo gyvenęs 
Belgijoje.

Litvinienė-Brazauskieno Antani
na, Vinco duktė, ir jos sūnūs Bra
zauskas Pranas, Prano sūnūs.

Masiulienč-Vanagaitč Elzbieta, ir 
Vanagas Stanislovas, Albino vaikai.

Tavilionis Antanas, ir žmona, gy

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė. 
(at Foreet Parkway Station) 

Woodhaven» N. Y. 
Suteikiam garbingas laldotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrrinia. 7-4499

Savaitine Atskaita Išmokėtą Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalio 8 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
PRANAS MAŽUTIS, 18 kp., Wiestvillc, III., gimęs gegu

žės 3, 1884 m., Lietuvoje, Prie SLA prisirašė birže
lio 3, 1923 m., mirė rugpiučio 13, 1960 m. Velionio 
dukterci, Mary Slayus, pomirtinės išmokėta___ $1,000.00

BELLE ROSE YERUSEVIČIUS, 41 kp., Lawrence, 
Mass., gimus rugsėjo 29, 1912 m., Lavvrcncc, Mass. 
Prie SLA prisirašė kovo 6, 1949 m., mirė rugpiučio 
28, 1960 m. Velionės vyrui, John A. Yerusevičiui, 
pomirtinės išmokėta_________________________ $

MAGDE PETRAVIČ1ENE, 43 kp., So. Boston, Mass., gi
mus liepos 25, 1886 m., Amalviškių kaime, Marijam
polės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė baland
žio 13, 1932 m. mirė liepos 2, 1960 m. Velionės duk- 
terei, Anna Ploof, pomirtinės išmokėta_______  $300.00

PETRONE BURBA, 122 kp., Chicago, IU., gimus spalio 
9, 1900 m.; Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 1, 
1938 m., mirė rugsėjo 24, 1960 m. Velionės vyrui, 
Antanui Burbai, pomirtinės išmokėta-------------- $500.00

AGOTA JUOZULEENE-ZALENAS, 226 kp., Chicago, 
III., gimus balandžio mėn., 1879 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 5, 1915 m., mirė liepos 7, 
1960 m. Velionės šuniui, Vladui Juozulunui-Zalėnui, 
pomirtinės išmokėta______ _____ ______ ______ 111.25

LLUDVISE YOSGAUDIENE, 365 kp., Jamaica Plains, 
&ass., gimus balandžio 23, 1895 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 3, 1933 m., mirė rugpiučio 
30, 1960 m. Velionės vyrui, Aleksui Yosgaudui, po
mirtinės išmokėta------------------------------ ------- - $1,000.00

Viso.............................  $3,115.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $128.868.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
P. VAIČAITIS, 11 kp., (Watcrbury, Conn. Sirgo 4 sav. ir 1' d. $48.00
,P. KENTRUS> 16 kp., Harrisburg, 111. Sirgo 6 s. ir 1 d. . ...................._ 37.00
B. R. YERUSiEIVICIUS. 41 kp., Lawrence, Mass. Sirgo 7 s. ir 6 d. 84.25
P. MEDiLIN, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 5 s. ii’ 6 d.....................56.25
A. MELAIKA, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 11 s. ----------------------- 34.50
E. KRIKŠČIŪNIENE, 95 kp., Coal Oenter, Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. 111.25
E. Ccslavičienė, 126 kp., New York, N. Y. Sirgo 6 s. ____________  18.00
C. GAŠKA, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo. 9 s. ir 4 d. _______________  81.25
P. PETTY, 198 kp.. Akron, Ohio. Sirgoj 4 s. ir 1 d. ................................ 63.06
J. VOSYLIUS, Į236 kp., Toronto, Canada Sirgo 2 s. ir 4 d. ---------------- 66.00

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV 4.” 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 AmertkofO— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoo
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių k«va; 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. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

(Išsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

Kaina tik 76 centai 
Šiuo adresu;

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ii* kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei 'polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.Q0 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chieagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, lllinois
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