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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

■ Lietuvių Organizaciją
MACMILLANAS NORI SUKVIESTI 
KETURiy DIDŽIŲJŲ KONFEREN 

CIJA LONDONE
Nikita Chruščevas Prieš Prezidento 

Eisenhowerio Pasiūlymą
Sovietiniam Valdovui Išvykus, Sumažėjo 

Darbas New Yorko Policijai

ii

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Macmillanas, 
kuris padėjo nemažai darbo sukvietimui Paryžiuje keturių di
džiųjų konferencijos ir kurią sovietinis valdovas Nikita Chruš
čevas suardė, sugrįžęs iš Jungtinių Tautų Asamblėjos posė
džių, kurių metu turėjo pasitarimus su Chruščevu, vėl kalba 
apie keturių didžiųjų konferencijos sukvietimą Longone 1961 
metais gegužės mėnesį.

Britanijos spauda tokiam M,acmillano sumanymui pritaria, 
nes ji nori, kad Britanijos ministeris pirmininkas taptų lais
vojo pasaulio vadovu ir butų pirmoje eilėje, ypač šiuo metu, 
kada Amerikoje neužilgio įvyks prezidento 
mais metais jau bus naujas prezidentas, 
mas New Yorke turėjo pasitarimus su 
Chruščevu, kuris, galima daleisti, įkalbėjo
darbo sukvietimui keturių didžiųjų konferencijos Londone. 
Tiesa, Macmillanas būdamas New Yorke turėjo pasitarimą ir 
su prezidentu Eisehoweriu, kuris vengė susitikti su Chrušče
vu, kuris nešvariais žodžiais iškoliojo prezidentą Paryžiuje su
kviestoj konferencijoj, 
timui turėdamas gerą 
je.

rinkimai ir seka- 
Macmillanas buda- 
sovietiniu vadavu 
Macmillanui imtis

negalėjo pritarti konferencijos sukvie- 
pamoką iš Chruščevo elgesio Paryžiu-

konferencijos pavykimas, jiems svarbu,

Jungtinių Tautų Asamblėjos metu New Yorke paverg
tų tautų atstovai reiškėsi aktingai ir demonstravo bei pi- 
kietavo su plakatais, smerkiančiais Chruščevą ir jo politi
ką. Aktingiausia reiškėsi vengrai ir Kubos diktatoriaus 
priešininkai, šiame paveiksle matome Mr. Fabian, vengrų 
rezistentų vadovą (viduryje) su plakatu rankose. Kairėje 
dr. A. Trimakas, VLIKo pirmininkas, iš dešinės Lietuvių 
Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas.

Prieš Užurpaciją, Agresiją 
ir Persekiojimą

Sovietų pavergtųjų

Britams nesvarbu
kad jų krašto ministeris pirmininkas butų vadovu ir suvestų 
keturius didžiuosius į konferenciją, nežiūrint kokia nauda iš 
tokios kenferencijos bebūtų. Britų spauda tvirtina, kad tokios 
konferencijos sukvietimo reikalu pasikalbėta su abiem kanti- 
datais į Amerikos prezidentus. Sakoma, kad minimi kandida
tai politiniuose debatuose per televiziją pareiškė vienodas nuo
mones, kad prieš vykimą į naują konferenciją turi būti iš ank
sto žinoma, jog iš tokios konferencijos bus konkrečios nau
dos. Teigiama, kad Macmillanas užtikrinęs sovietinį valdovą 
Chruščevą, kad viršūnių konferencija bus sukviesta po prezi
dentinių rinkimų. Chruščcvas, kaip spauda rašo, pagrasi
no, kad jeigu nebus parodyta noro susitarti dėl Berlyno, tai 
sovietai atskirą sutartį su Rytų Vokietija pasirašys.

Chruščevas priešingas prezidento pasiūlymui

ar kapitalis- 
Tokis pasiu- 

so vietiniam 
gavęs progą

televiziją, dau-

Prezidentas Eisenhoweris 
pasiūlė leisti laisvus balsavi- 
bus pavergtuose kraštuose, 
kad ten gyvenanti žmonės pa
sisakytų, kur jie nori gyven
ti, komunistinėje 
tinėje sistemoje, 
lymas nepatiko 
valdovui, ir jis, 
kalbėti per
giau dvi valandas skleidė ko
munistinę propagandą, atme
tė prezidento pasiūlymą, kad 
visoms pavergtoms valsty
bėms, prižiūrint Jungtinėms 
Tautoms, butų leista laisvai 
balsuoti, ar jie nori gyventi 
kapitalistinėje ar komunisti
nėje sistemoje. Nors Chrušče
vo kalbos tema buvo: nusi- 
gin’klavimas, kolonializmas ir 
šaltasis karas, tačiau jis pri
pasakojo visokių dalykų. A- 
merikiečiai turėjo progą pa
siklausyti sovietinio valdovo 
visokių nesąmonių ir komu
nistinės propagandos skleidi
mo oro bangomis.

Chruščevo išvykimas 
sumažino darbą policijai

Sovietų Sąjungos ministo- 
ris pirmininkas Nikita Chruš
čcvas, praeitos savaitės ket- 
virdienio vakare iš Idlevvild 
aeroplanų stoties didžiausiu 
pasaulyje lėktuvu išskrido į 
namus. Jis praleido New Yor
ke ir Jungtinių Tautų Asam-

(

blėjos posėdžiuose 25 dienas. 
Jį į aeroplanų stotį palydėjo 
Sovietų ambasadorius Jungti
nėse Tautose Mikhail A. Men- 
shikov, užsienio reikalų mi
nisteris Andrei A. Gromyko, 
ir Janos Kadar, Vengrijos mi
nisteris. Pastarieji du kartu 
su Chruščevu išskrido į Mas
kvą.

Chruščevui esant New Yor
ke, jo apsaugojimui buvo su
organizuota tūkstančiai poli
cininkų, o prieš pat jo išvy
kimą polininkų skaičius buvo 
padidintas dvigubai, ypač tą 
naktį prieš išvykimą. Į aero
dromą, iš kurios Chruščevas 
išskrido, buvo sutraukta uni- 
formutų policininkų, slapto
sios policijos ir motorsaikelis- 
tų, kad sovietinį valdovą ap
saugojus nuo kokių nors ne
tikėtinų pasikėsinimų, 
jam išvykus, spauda 
kad didmiesčio New 
policija turės mažiau 
galės atsikvepi i
po 25 dienų įtempto didelio 
darbo saugojant Chruščevą.

Chruščevas prieš pat iš
skridimą aerodrome pasakė 
trumpą kalbą, pakartodamas 
tą pačią pasaką — nusigink
lavimą, Jungtinių Tautų per
organizavimą ir kad JT gene
ralinis sekretoriatas butų 
darytas iš trijų asmenų.

Dabar, 
rašo, 

Yorko 
darbo,

ir pasilsėti

su-
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Pavergtųjų Seimo pirmieji j tarptautinei taikai ir 
posėdžiai buvo skirti, svar
biausia, trims sovietų paverg
tąsias ir Jungtines Tautas ri- 
šantiems klausimams. Pirma
sis jų
tautų teisių užgrobimo klausi
mas, Kremliaus marijonetėms 
jų vardu dalyvaujant Jungti
nėse Tautose. Seimo priimtoj 
ir JT įteiktoj rezoliucijoj JT 
pilnatis prašoma atmesti va
dinamų Sov. Sąjungos satelitų 
kredenecialus ir nepripažinti 
Sov. Sąjungos delegacijai tei
sės kalbėti už Baltijos valsty
bes. Antrasis klausimas
betrunkanti sovietinė agresija 
pavergtuose kraštuose. Šiuo 
klausimu pasisakė visos Sei
mo delegacijos, išryškindamos 
faktinę ir teisinę šio meto pa
dėtį Centro ir Rytų Europoje, 
ir tos padėties pavojingumą

te-

saugu
mui. Diskusijų išvadoje Sei
mas priėmė memorandumą 
Jungtinėms Tautoms, kuriame 
prašo jas į savo š. m. sesijos 
darbotvarkę įrašyti Centro ir 
Rytų Europos klausimą. Me
morandumas įsekmiai primena 
JT nariams, kad JT charta 
juos įpareigoja susirūpinti C. 
ir R. Europos padėtimi ir im
ti žygių sovietų pavergtų val
stybių nepriklausomybei at
statyti. Memorandumas taip 
pat pabrėžia, kad JT Chartos 
nuostatai įpareigoja JT narius 
vykdyti pagrindines žmogaus 
teises ir žiūrėti, kad kiti JT 
nariai jas vykdytų. Memoran- - 
durnas pažymi, kad savo prak
tikoje JT jau nekartą savo 
autoritetu yra panašią padėtį 
pataisę, bet lig šiol yra ven
gusios savo autoritetą panau
doti Sovietų pavergtų Euro
pos valstybių atžvilgiu. Memo
randumas baigiamas W. Chur- 
chilio perspėjimu, pareikštu 
JT steigiant: “Jei mes nepa
naudosime jų (JT) kaip rei
kiant, . mes išduosime visus 
tuos, kurie žuvo, kad mos čia 
laisvi ir saugus JT organizuo
tume. Jei mes ja (JT) nau
dosime savanaudiškai
vienos kurios valstybės ar ma
žos valstybių grupės labui — 
mes lygiai nusikalsime išdavi
mu’’.

Trečiasis Seimą ir Jungti
nes Tautas rišantis klausimas 
— religijos paaštrėjusi padė
tis Sovietų pavergtuose kraš
tuose. Pavergtųjų Seimui šiuo 
klausimu buvo pateiktas spe
cialus dokumentuotas rapor
tas apie faktinę bažnyčių ir 
religijų padėtį C. ir R. Euro
poje ir jo išvadoje rezoliucija, 
prašanti Jungtines Tautas ir 
Europos Tarybą susirūpinti 
pagrindinių asmens teisių ap
sauga.

Ką veikė pavergtųjų 
Seimas pernai

Iš pateiktos Seimo praeitų 
metų veiklos apyskaitos suži
nome, kad Seimo veikloje dau
giausia dėmesio buvo skilta 
Vengrijos klausimui, “Viršū
nių” Konferencijai, Tremtinių 
metams, Pavergtųjų tautų sa
vaitei, Žmogaus teisių dienai, 
Baltijos valstybių pavergimui. 
Seimas pernai turėjo devynis 
pilnaties posėdžius, 78 Seimo

veiklai vadovaujančio Genera
linio Komiteto ir 93 Seimo 
darbo komisijų. Seimas išleido 
anglų kalba 5 brošiūras, 10 
numerių mėnesinio žurnalo 
AGEN NEWiS, 58 komunika
tus spaudai ir 3 žemėlapius 
Sov. Sąjungos imperializmui 
pavaizduoti. Šie žemėlapiai ir 
kaikurios brošiūros, ypač SO- 
VI ET COLONIALISM, sulau
kė labai palankaus ir plataus 
atgarsio. Seimo paruošta pa
roda SOVIET EMPIRE 1917- 
1959 praeitais metais sėkmin
gai keliavo po JAV, Europą ir 
Australiją. Seimo atstovybės 
veikliai talkino Seimo pastan
goms Pietų Amerikoje: Ar
gentinoje, Brazilijoje, Čilėje, 
Uragvajuje; Europoje: Angli
joje, Danijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje, Švedijoje, Vokietijo
je; Azijoje: Japonijoje, Liba
ne.

Seimo rūpesčiu Europos Ta
rybos Komisija Taryboje Ne
atstovaujamų Valstybių Rei
kalams savo 1960. 7. 29 posė
dį specialiai buvo skyrusi Bal
tijos valstybių klausimams.

Seimo atstovai, ar kaip pil
nateisiai nariai ar kaip ste
bėtojai, dalyvavo įvairiuose 
tarptautiniuose kongresuose, 
kaip libaralų, socialistų, Euro
pinės Unijos ir kt.

Seimo specialus posėdis 
Baltijos valstybėms

Rugsėjo 20 vakare Paverg
tųjų Seimas susirinko nepa
prasto posėdžio Sov. Sąjungos 
agresijos prieš Baltijos vals
tybes dvidešimtmečiui įvertin
ti. Šią Sovietų pavergtųjų Eu
ropos valstybių solidarumo 
manifestaciją parėmė ir Val
stybės Departamentas, Val
stybės Sekretoriaus pareigas 
einančio D. Dillono telegrama 
šiam Seimo posėdžiui užtik
rindamas JAV vyriausybės 
nesikeičiantį nusistatymą ne
pripažinti sovietų agresijos pa
darinių Baltijos valstybėse ir 
tvirtą viltį, kad jos savo ne
priklausomybę atgaus.

Tautinės Grupės 
Pagerbė Senatorių 

John Kennedy
tik

ATĖJO METAS DIDESNIU SPARTU 
MU TĘSTI PRADĖTA DARBA

Kiekvienas Narys Kviečiamas Suteikti Savo 
Kuopos Organizatoriui Pagalbą

Tik Greitas Musų Visų Veikimas Gali Duoti 
Didesnius Laimėjimus

Išlaikykime Gražų Paprotį — Metams Baigiantiems 
Padirbėti Susivienijimo Labui

Rudenio sulaukus...

Vienas iš pagrindinių Susivienijimo veikėjų ir organiza
torių uždavinių buvo ir lieka tas pats — duoti organizacijai 
kiek galint daugiau naujų narių. Tuo tikslu kartas nuo kar
to yra organizuojami vajai, kurių du paskutinieji, kaip paaiš
kėjo iš seimo darbų, davė tikrai gerus vaisius. Šie metai taip 
pat buvo pradėti su gausiu naujų narių atėjimu, bet vasaros 
metu, kaip ir visi darbai, taip ir naujų n'arių prirašymas kiek 
sulėtėjo.

Dabar vėl atėjo metas didesniu spartumu tęsti pradėtų 
darbų. Rudeniui prasidėjus turime pačias palankiausias die
nas organizaciniam darbui. Visuomeninis veikimas vėl grįžo 
pastogėsna ir čia turime dairytis telkiant į musų organizacijų 
naujas jėgas. Dėlto vėl keliame šį svarbų reikalą, kviesdami 
SLA kuopų veikėjus ir organizatorius išvystyti didesnį spar
tumą vajaus darbe.

Organizatoriams yra reikalinga narių talka

Narių prirašymą daugiausiai atlieka SLA organizatoriai 
ir kiti veikėjai. Jų darbas nėra lengvas, bet narių pagalba 
duoda didesnį galimumą daugiau ir lengviau pasiekti geresnių 
laimėjimų, vadinasi, sekmingesniam darbui ir toliau yra rei
kalinga narių pagalba.

Kokią pagalbą nariai gali suteikti?
Ji gali būti suteikta įvairiais budais. Pirmoje eilėje kiek

vienas narys galėtų nurodyti savo kuopos organizatoriui pa
vardes ir adresus tų asmenų, kurie dar nėra, bet gali būti mu
sų broliškosios organizacijos nariai. Tas palengvintų organi
zatoriams susidaryti platesnį ir tikslesnį sąrašą Susivienijimui 
palankių šeimų ir atskirų asmenų. Turėdamas tokį sąrašą 
organizatorius žinos kada ir kaip pakalbinti tuos žmones rašy
tis į Susivienijimą.

Tokios rūšies patarnavimą nei vienam nariui nėra sunku 
atlikti. Tokią pagalbą galime duoti visi, nes kiekvienas turi
me savo pažįstamų ir artimųjų dar nepriklausančių Susivieni
jimui. Taigi, pasistenkime savo pažįstamus įrašyti į musų 
brolišką organizaciją. Tuo pasitarnausime ne tik jiems pa
tiems, bet ir Susivienijimui.

I

Pradekime darbų šiandienų

poli- 
mitingc, kuriame so- 
vadas Asanumu sake 
pakvaišęs studentas 

ant estrados su didc- 
bankoje ir dviem

reikalau-

Peiliu nudurė Japonijos 
socialistą vadą

Japonijos sostinėje praeitą 
savaitę įvykdyta baisi žmog
žudystė, pakvaišęs studentas, 
17 metų amžiaus, peiliu nu
durė Japonijos socialistų va
dą Inejiro Asanumu, 63 me
tų amžiaus. Toji baisi žmog
žudystės įvyko viešam 
tiniam 
cialistų 
kalbą, 
užšoko
liu peiliu 
smūgiais nudurė gausiai su
sirinkusios publikos akivaiz
doje. Asanumu nuvežtas ligo
ninę tuojau mirė. Žudikas 
tuojau buvo suimtąs ir per
duotas policijai.

Ši baisi žinia greitai pas
klido po visą miestą, ir dėl 
nužudymo žymaus Japonijos 
socialistų vado įvyko didelės 
demonstracijos prieš valdžią, 
ypač prieš ministerį pirminin
ką Hayato Ikcdą,
jaut jį atsistatydinti iš minis- 
terio pareigų. Prie 
patalpų gausiai 
minia šukavo ir reikalavo žu
diką atiduoti teisti miniai, o 
ministerio pirmininko bustynė 
buvo apsupta keliolikos , tūk
stančių, reikalaujant grąžinti 
nužudytą socialistų vadą Inc- 
jiro Asanumą. Demonstrantai 
buvo tiek įsikarščiavę,, kad 
policija nebuvo pajėgi juos 
išsklaidyti ir atstatyti tvarką.

policijos 
susirinkusi

Pittsburgh, Pa. — Praeitos 
savaitės pirmadienį, senato
riui John Kennedy atvykus 
į musų miestą, tautinės gru
pės, kurių čia yra nemažai, 
suruošė senatoriui Kennedy 
priėmimą ir kartu pagerbimą. 
Lietuvius tame pagerbime at
stovavo Susivienijimo prezi
dentas Povilas P. Dargis. Iš 
New Yorko buvo atvykę M. 
Čeplinskis ir kunig aikštis 
Radvila, senatoriaus Kcnnieny 
švogeris.

Gerai, kad musų organiza
cijos prezidentas Dargis at
stovavo lietuvius tokiame 
svarbiame pobūvyje, kokiu 
buvo suruoštas keliolikos tau
tinių grupų senatoriaus John 
Kennedy priėmimui ir pager
bimui.

Kuboje Suimti Dar 
du Amerikiečiai

Kubos valdžios kontroliuo
jamas laikraštis EI Mundo 
praneša, kad suimti dar du 
amerikiečiai, kurie neteisėtai 
nusileido Kuboje praeitą sa
vaitę. Jų vardai yra Allan
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Kiekvienas darbas būna daug sėkmingesnis, jei jis neati
dėliojamas, bet atliekamas tada, kada jį reikia padaryti. Grei
tas veikimas, ypač visuomeniniame gyvenime, visada atneša 
geresnius rezultatus.

Narių prirašymo darbe neišleiskime iš dėmesio vieno mu
sų tikrai vertingo papročio. Susivienijimas turi gražų papro
tį kiekvienų metų pabaigoje padirbėti organizacijos labui ir 
metus baigti didesniais laimėjimais.

Jei norime šį naudingą paprotį palaikyti ir jį padaryti 
įspudimgesniu, tai jau dabar pats metas tuo pasirūpinti. Šie 
metai jau slenka prie pabaigos ir todėl neatidėliokime kitai 
dienai darbo, kurį turime atlikti dabar. Tiek organizatoriai 
tiek nariai jauskime gyvą reikalą padirbėti musų tautiečių 
tarpe pakalbinant juos rašytis į musų brolišką organizaciją.

Susivienijimo tankesnės gretos suteiks didesnės galios 
musų organizacijai ir atskirom kuopom. Turėdami daugiau 
jėgų atliksime žymesnius darbus. Todėl ir kviečiame visus 
narius į talką pačių narių, organizacijos ir lietuvybės naudai.

•

Thompson ir Paul Hug- 
mi-
pa-
So- 
ku-

D.
hcs. Laikraštis sako, kad 
nimi lakūnai priklausė tai 
čiai Anthony Zarba iš 
vverville, Mass., grupei,
riarn ir 12 kubiečių įvykdyta 
mirties bausmė už ruošimąsi 
nuversti Fidel Castro valdžią. 
Armijos kapitonas Jose Cau- 
ce sako, kad Thompson ir 
Hughcs suimti sakant kalbas 
Santiagc. Laikraštis teigia, 
kad suimtieji amerikiečiai la
kūnai bus tardomi ir teisiami 
kariško teismo.

Nasseris Atmetė Pasiūlymą 
Vidurio-Rytų Pasitarimams

Iš Damascus, Syrijos pre- 
nešama, kad prezidentas Ga
mai Abdcl Nasseris atmetė 
pasiūlymą sukviesti Vidurio- 
Rytų viršūnių konferenciją su 
Izraelio ministeriu pirminin
ku Ben-Gurion.

Vilniaus “Lelijos” fabrike 
1959 m. vidutinis mėnesinis 
atlyginimas buvo 724 rubliai. 
Fabrike dirba 13 inžinierių ir 
80 technikų.
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pra-Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
flleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

at-

Iš visur ateina geri 
pranešimai

Vasarai praėjus ir orui 
vėsus, iš įvairių didelių ir ma
žesnių vietovių nuo Susivieni
jimo veikėjų mes gauname 
pranešimus, kad jų miestuose 
gyvuojančios kuopos po vasa
rinių ilgesnių atostogų ruošia
si žieminio sezono darbams. 
Dauguma kuopų žymių veikė
jų pranešimuose pažymi, kad 
kuopų sekretoriai kviečia na
rius į susirinkimus, kuriuose 
bus aptarta susiję reikalai ir 
padaryta naujų nutarimų. Ki
ti rašo, kad sekamam kuopos 
susinrikime bus aptarta žiemi
nio sezono darbai, nes kuopa 
nenori patogaus darbui meto 
praleisti tylomis.

Tai džiuginanti pranešimai. 
Kuopos labai gerai daro, kad 
iš anksto ruošiasi prie 
nių darbų ir rūpinasi 
broliškos organizacijos 
lais.

žiemi- 
savo 

reika-

privalo be
verbuoti 

orga- 
narių 
esant 
visų

Su-

X—0—X
Prieš mus stovi didelis 
ir naudingas darbas

Vienas iš svarbiųjų ir dide
lių darbų šiuo metu prieš na
rius stovi, tai organizacijos 
ugdymas nariais. Specialus 
deimantinis vajus pasibaigė 
su praeitu deimantiniu seimu, 
bet nuolatinis vajus niekad 
nesibaigia, jis eina visą laiką 
ir organizatoriai 
jokios pertraukos
lietuvius ir lietuvaites į 
nizaciją ir dauginti jos 
skaičių. Todėl dabar, 
patogiam orui dirbti, 
kuopų organizatoriai prašomi
stoti darban, o nariai prašo
mi organizatoriams nurodyti 
nepriklausančius lietuvius ir 
lietuvaites, kad jie galėtų 
juos aplankyti, paaiškinti ap
draudos reikalingumą kiek
vienam žmogui, Susivienijimo 
atliktus ir dabar dirbamus 
darbus ir juos prirašyti.

X—0—X
Senoji bendruomene 
turi daugėti nariais

Musų bendruomenė —
sivienijimas, kuriame gali pri
klausyti visi lietuviai ir lie
tuvaitės, nežiūrint jų politinių 
ar religinių įsitikinimų, turi 
augti nariais ir kapitalu. Kad 
organizacija su kiekviena die
na daugėtų nariais ir kapita
lu visų bendruomenės narių 
būtina pareiga jos augimu 
rūpintis ir jai nuoširdžiai 
dirbti. Jeigu patys bendruo
menės — Susivienijimo nariai 
nesirūpins savo organizacijos 
reikalais, tai kas gi kitas gali 
rūpintis ? Organizacijos atlik
tieji darbai per arti 75 me
tus visiems yra gerai žinomi. 
Didelė dauguma tų organiza
cijos pirmųjų steigėjų 
dytojų yra apleidę šį 
lauš žemės ritulį, bet 
liktieji darbai niekad

ir ug- 
apva- 

jų at- 
nebus

S.L.A. Kuopų Veikla

SLA 208-tos Motery 
Kuopos Veikla

Spalio
208-tos

CHICAGO, ILL. - 
5 dieną įvyko SLA 
pirmosios moterų kuopos su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
virš 30 narių.

Narės energingai svarstė 
organizacijos reikalus ir tarp 
kitų padarė sekamus nutari
mus. Chicagos Lietuvių Tary
bai aukojo $10.00 ir išrinko 
sekamas nares delegatėms į 
spalio 16-tos dienos konferen
ciją: Pauline Drangelis, dr. 
Elizabeth Satkoff ir Bernice 
Ambrose.
Kuopa įvertindama Amerikos 

Lietuvių Istorijos Draugijos 
darbą paskyrė $10.00 kaipo 
metinę narystės duoklę.

Kasmet kuopa / aukojo Im- 
migrants Service League ren
giamam talentų konkursui, 
kuris labai populiarus tarp 
muzikoj besilavinančio jauni
mo. Šiemet irgi paskyrė $10.*

Sekamos buvo išrinktos de
legatėms į SLA 6-tosios ap
skrities konferenciją: Pauline 
Drangelis, Anna Jagiella, Ma
ry Enzulis ir Irene Brenner.

Šiame susirinkime atsilankė 
naujos narės (sekretorės An
na Jagiella pristatytos), bū
tent Mrs. Augusta Groschedt 
ir Mrs. Evelyn Norkut (Mrs. 
Kazy duktė Mrs. Kazy irgi 
kuopos ilgametė narė). Susi
rinkusios naujas nares šiltai 
priėmė. Malonu pastebėti, kad 
kuopa auga narių skaičiumi.

Šio susirinkimo šeiminin
kės buvo Pauline Drangelis ir 
Anna Jagiella. Jos vaišino 
skaniais lašiniečiais, pyragu 
ir kavute ir turėjo keletą do
vanų laimėtojoms. Narė.

tuvių tarpe SLA organizaciją. 
Tegyvuoja visų musų tarpe 
artimo meilė! SLA yra pagal
bos ranka. Tas ne lietuvis, kas 
negerbia jos.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

Cleveland, Ohio

ŠIA 362 Kuopos Veikla

narių susirinkime.
Šiais metais Mykolai buvo 

pasveikinti per “Tėvynės Pri
siminimų” valandėlę oro ban<- 
gomis, kadangi šios Mykoli- 
nės išsiskyrė nuo kasmetinių. 
Kuopos nario Mykolo Satke
vičiaus sūnūs Mykolas atvyko 
iš Lenkijos ir tik po 16-kos 
metų pirmą kartą atšventė 
šeimoje. Mykolui Satkevičiui 
juniorui linkime greit išmokti 
lietuvių ir anglų kalbas.

J. Girevičius,
Kuopos sekretorius.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, vedaSvei

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

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. 5

Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)
ŠTKDTHS TYIHMAS

bu-

South Boston, Mass.

PAJU SKIM Iš MIEGO

Kaip vasarą saulė šonfus 
kaitina, tai viskas nesvarbu ir 
po tvora miegas saldus, bet 
kai artėja šaltas ruduo, vėjas 
kaulus laužo ir varo visus į 
pastogę, tad ir SLA 308 kuo
pa po vasaros atostogų jau 
sugalvojo suruošti rudens pa
rengimą.

Šių metų rugsėjo 25 dieną 
susirinkusi SLA 308 kuopos 
valdyba nutarė suruošti buvu
siems SLA Seimo delegatams 
pagerbimą šių metų lapkričio 
12 dieną, Sandaros patalpose, 
124 F Street, So. Bostone, 6 
valandą vakare.

Šiame pobūvyje bus pagerb
ti visi buvusieji deimantinio 
seimo delegatai, ypatingai Bo
stono ir apylinkių kuopų. Pra
šome ruoštis tai dienai ir su 
savo kuopų nariais dalyvauti. 
Visi kuopų delegatai bus gra
žiai priimti už dalyvavimą sei
me ir rūpinimąsi visais SLA 
organizacijos reikalais. Šis 
seimas pasiliks ilgam prisimi
nimui, nes jis sudarė delega
tams neišdįldohią rūpestį dėti 
visas pastangas,, kad SLA or
ganizacija taptų dar galinges
ne nariais ir turtu. Tas prik
lauso tik nuo gerų norų dir
bančių visose kuopose ir ap
skrityse. Dirbant vieningai su 
pasišventimu, užtikrinsime sau 
ir vaikams visokią pagalbą, o j 
taip pat ir musų pavergtai 
Tėvynei Lietuvai. Atėjus lais
vės dienai, galėsime paduoti 
pagalbos ranką musų bro
liams lietuviams. Todėl visi 
tapkime SLA garbingais na
riais ir gerbkime tuos, kurie 
sumanė ir įkūrė garbingą lie-

Šių metų spalio mėnesio 
dieną Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 362 kuopos įvyku- 

' šiame susirinkime buvo su
ruoštas užbaigimas jubiliejinių 
metų. Pirmininkas, atidaręs 
susirinkimą pareiškė, kad 
šiandien paskutinis susirinki
mas šiais 1960 metais, todėl 
turėsime svarbių reikalų ap
tarimui.

Pirmiausia buvo skaitytas 
laiškas, gautas iš D. Krakausi- 
ko šeimos, kuriame dėkoja 
Susivienijimo 362 kuopai ir 
nariams už dalyvavimą A. 
Krakauskienės šermenise' ir 
laidotuvėse, ir u ž nupirktą 
gražų gėlių vainiką prie jos 
karsto. Ta netikėta mirtis vi
sus nustebino, pirmin i n k a s 
paprašė susirinkusius atsistoti 
ir vienos minutės tyla pagerb
ti velionies atmintį. D. Kra- 
kauskas už viską nuoširdžiai 
padėkojo.

Pirmininkas pranešė, kad 
šiandien, spalio 8 dieną vice 
pirmininko S. Žilinsko gimimo 
diena. Visi susirinkusieji pas
veikino Silvestrą ir palinkėjo 
jam sveikatos ir ilgiausių me
tų.

Valdybos narės A. Garnienė 
ir O. černauskiene pakvietė 
visus po susirinkimui prie pa
ruoštų stalų užkandžiams. Vi
si buvo skaniai pavaišinti.

Visi kuopos nariai buvo pa
kviesti dalyvauti šiame susi
rinkime ir vaišėse, bet ne visi ‘ 
galėjo dalyvauti iš priežasties 
ligos, ypač dėl ligos negalėjo 
pribūti į susirinkimą p. Žilin
skienė ir Eva Zorskienė. Su
sirinkimas joms pareiškė 
užuojautą ir palinkėjo greitai 
pasveikti.

Uždarius susirinkimą, 
sidėjo vaišės pagerbimui kuo
pos vice pirmininko Silvestro 
Žilinsko. Vaišėse dalyvavo il
gametis kuopos 
Yarasiunas ir 
seniau daug 
362 kuopoje, 
šeimomis, tai 
malonu su garbingais svečiais 
praleisti laiką.

Korespondentas.

I

8

ipra-

narys Alb. 
O. Yarasiunas, 
dirbusieji SLA 
jie atvyko su 
visiems buvo

St. Catharines, 
Canada

z*

Šaukiamas Susivienijimo
Kuopos Susirinkimas

278

Springfield, III.

ŠIA 275 KUOPA 
kviečia visus kuopos narius 
dalyvauti šiame susirinkime, 
kuris šaukiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 6 dieną, 2_ 
valandą po pietų, 
vietoj, 1500 East 
Street.

priprastoj 
Carpenter

laiku susi-

d ii.

pamiršti. Todėl pasekime pir
mųjų veikėjų darbus ir ryž
tingai dirbkime ugdydami šią 
garbingą lietuvių seniausią 
bendruomenę.

SLA 278 kuopos valdyba 
savo -posėdyje iš spalio mėn. 
1 dienos nutarė šaukti visuo
tinį narių susirinkimą spalio 
mėn. 29 dieną. Dienotvarkėje 
bus aptariamas smulkiau N. 
Metų sutikimo ir Klaipėdos 
minėjimo klausimai. Nariai 
prašomi iš anksto rezervuoti 
N. Metų išvakarių dieną sma
giai praleisti SLA kuopos pa
rengime'. Tuo pačiu primena
me, kad vietos užteks visiems 
kolonijos lietuviams, taip, kad 
kiekvienas pakvieskite savo 
pažįstamus ir nenarius. Smul
kesnę informaciją pranešime 
po visuotino narių susirinki
mo.

Susirinkimo metu bus pri
imamos duoklės. Finansų se
kretorius per posėdį pageida
vo, kad mokesčiai butų ap
mokami sutartoje patalpoje, 
kadangi musų skaičius vis di
dėja, tai sunku visus aplanky
ti. Galutinai tas klausimas nu
tarti bus įneštas visuotiname

Kadangi vasaros 
rinkimai nebuvo laikomi, tai 
bus labai svarbių reikalų ap
tarimui. Todėl prašau visus 
kuopos narius atvykti į susi
rinkimą ir atsivesti kandida
tų prirašyti prie SLA 275 kuo
pos.

Veronika Shimkus,
SLA 275 kuopos užrašų sekr.

South Boston, Mass.
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SLA 308 kuopos narių 
įsirinkimas įvyks šių metų 
lapkričio men. 2 dieną, 7:30 
valandą vakare Lietuvių Pi
liečių Klube, So. Bostone.

Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug reikalų aptarimui. Be to, 
kam laikas mokėti apdraudos 
mokesčius, gąlčsite sumokėti 
vietoje, kad nebūtumėt užsi
likę su mokesčiais ir neliktu- 
mėt centro suspenduoti. Todėl 
visi pasistenkite dalyvauti su
sirinkime lapkričio mėn'. 2 die
ną

su-

7:30 valandą vakare.
A. Andriulionis.

Brooklyn, N. Y.
----------------I--------------------

ŠIA 38 Kuopos Veikla

Stanley Volskį, 
Street, Telefonas 
4-5254; P. Macį, 
Street, Woodha- 

MI 2-4465;
37 Sheridan 

Telefonas 
Parojų, 294 

ir ki

SLA 38 kuopa ruošia meti
nę vakarienę lapkričio mėn. 
19 dieną, 7:30 valandą vaka
re, Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Bus puiki vakarienė su stip
riais ir lengvais gėrimais.

Bilietus prašome įsigyti pas 
platintojus: 
496 Grand 
EVergreen 
88-31 — 76
ven, Telefonas 
adv. S. Briedį, 
Aven'ue, Brooklyn, 
AP. 7-7083; P. 
Union Avenue, apt. '2, 
tus.

Bilieto kaina vienam 
niui $4.00. Prašomi 
tuojau, nes salė talpina tik 
tam tikrą skaičių, kad nerei
kėtų kaltinti kuopą, jei nebe- 
gausit bilietų. Jau dabar su
sidomėjimas didelis ir bilietai 
sparčiai perkami.

SLA 38 Kuopa.

asmc-
įsigyti

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.

B

Sveikos širdies veiklos žmogus 
jaučia, gi nesveika širdis pas i reiškia į- 
vairiais simptomais: plakimu, skaus
mais, dusimu ir tt. Jr sveikas žmogus po 
sunkesnio fizinio darbo pav. bėgimo pa
jaučia širdies nedidelį plakimą, uždusi
mą. Bet šie nuovargio reiškiniai, pailsė
jus greitai pranyksta. Rankų ar koją 
raumenų sunkus darbas reikalauja dau
giau deguonies nei ramybėj. Gilesnis 
kvėpavimas, dažnesnis širdies plakimas 
atneša reikaįingą deguonies kiekį dir
bantiems raumenims. Žmogus pripratęs 
prie kurio darbo mažiau eikvoja jėgų 
nei nepripratęs. Apart paprastų širdies 
tyrimo būdų (pulsas, apžiūrėjimas širdies 
išlaukiniai, tyrimas .stetoskopu) pažinti 
širdies stovį daug padeda' X-y, kurie pa
deda nustatyti širdies formą, jos dydį ir 
tt. Peršviečiant, t y. spinduliais galima

ne-
■v •

v •

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 34 kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus- 
tin Street, New Britain, Conn.

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.

z

sekti jos plakimą, jos susitraukimus, iš
siplėtimus, t. y. spinduliai žymiai geriau 
praeina per plaučius, negu per širdies 
raumenis. Todėl X-y nuotraukoj širdies 
šešėlis ryškiau pasireiškia nei plaučiu.

Vienas iš tobuliausių širdies tyrimo 
būdų yra širdies elektrokardio grama. 
Yra žinoma, jog širdies raumenys sujau
dinimo stadijoj turi neigiamos elektros 
— gi širdies raumenys ramybėj turi tei
giama elektros srovę. Tokiu budu tarp 
veikiamų ir neveikiamų širdies raumenų 
sričių yra skirtingas potencijalas ii* dėlto 
įvyksta elektros srovė. Išeina, kad šir
dies raumenys būna įlektrinti, tai taip 
vyksta ritmingas širdies elektros išsis
kirstymas kūne ir pasiekia odą, kuri į- 
sielktrina tai teigiama, tai neigiama elek
tra. Specialiu aparatu elektrokardija 
grafijos pagelba galima sekti širdies rau
menų ritminius judesius. Pagal šį šir
dies bangavimą galima spręsti apie šir
dies veiklą: ar jos veikla yra normali, f. 
y. ar širdis yrd sveika ar jos sveikata 
sušlubavus, elekitrokardijograma duoda 
galimybę tirti procesus, kurie vyksta 
sveikoj ir susirgusioj širdy.

(Bus daugiau)

RUDENINIS VEJAS

Dėl kąsnelio iftenko duonos — 
Vargsta vyrai, vargsta žmonos, 
O čia piktas, šiaurės vėjas, 
Žiemos šalčio padėjėjas, 
Da pasunkina jų dalį, 
Trukdo, maišo, kiek tik gali. 
Jam nemielas visas svidtas, 
Ant visu su pykčiu metas, 
Šalta ranka geležinė 
Stveria gerklę ir krutinę, 
Pila adatomis ledo, 
Ir, lyg peiliais, duria, bado, 
Su. greitumu dangaus žaibo 
Apsisukęs, veidą gnaibo, 
Ir su jėga sjtumia, muša, 
Lyg išplėšt norėtu dusią, 
O, kaip nieko nepadaro, 
Tai ant miško piktį varo. 
Lenkia medžius, stena, laužo, 
Kol į kalnus susidaužo,

S o f i ja A m brazevičienč.

|
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VILNIAUS DIENAI PRAĖJUS
Prieš 42 metus, 1918 metais 

Lietuvos sostinėje nuaidėjo 
žodžiai, kad Lietuva keliasi 
laisva ir nepriklausoma vals
tybe su sostine Vilniumi. De
ja, džiaugsmas buvo neilgas, 
nes jau po poros metų, 1920 
m. spalio 9 d. lenkai, Lietuvos 
plėšrus kaimynai, jį mums iš
plėšė.

Šiandieną daugeliui atrody
tų lyg Vilniaus klausimas jau 
neaktualus ir išspręstas, nes 
kaip žmonės sako: Vilnius 
musų, bet Lietuva rusų. Ta
čiau lietuvis, ypač vilnietis, 
negali pamiršti tos tautai pa
darytos žaizdos, kuri pūliavo 
beveik ištisus 20 metų, kai 
spalio 7 dieną tarp Lietuvos 
ir Lenkijos pasirašius Suvalkų 
sutartį, po poros dienų, spalio 
9 dieną, lenkai išdavikiškai su
laužė sutartį ir Pilsudskio į- 
sakymu Želigovskis, iš pasalų 
įsiveržęs, okupavo musų Vil
nių.

Kai kam, ypač lenkams, vi
sai nepatinka, kad lietuviai 
tos jų išdavystės nepamiršta 
ir kasmet spalio 9 dieną mini 
kaip Vilniaus Dieną. Lietu
viams irgi daug kas nepatin
ka, ypač kad naujojoje Len
kijos istorijoje Suvalkų sutar
tis nė'nepaminėta! ši sutartis

turėtų būti ištraukta iš apdul
kėjusių archyvų ir padėta vi
sų tolimesnių musų su lenkais 
santykių pagrindu. Tai buvo 
ne‘4bet kokia sutartis, o sutar
tis stebėjusių Santarvės val
stybių atstovų akivaizdoje.

Vos spėjus nuaidėti iškil
mingiems pasižadėjimams ir 
dar nenudžiuvus komisijų pa
rašų rašalui, lenkai su stam
biomis savo kariuomenės jė
gomis pradėjo staigaus užpuo
limo karą, pirmiausiai pasi
grobdami musų sostinę ir 
siekdami okupuoti visą Lietu
vą. Paskubomis sutraukta jau
nutė, dar labai negausinga ir 
menkai ginkluota Lietuvos 
kariuomenė, žymia dalimi iš 
savanorų, lenkų puolimą ties 
Giedraičiais ir širvintais sulai
kė ir Želigovskio “sukilėlius” 
sumušė, deja, sostinės Vil
niaus atgauti nebegalėjo, nes 
tie patys Vakarų sąjunginin
kai, kurie laimino Suvalkų su
tartį, šiuo kartu įsikišo, už- 
drausdami lietuviams vytis 
lenkus ir juos išvaryti iš Vil
niaus.

šiandieną yra sovietų okupa
cijos stipriai rusinamas, bet 
ir lenkų dar vis tebesavina- 
mas.

Šių metų spalio 8 dieną Vil
niaus Krašto Lietuvių S-<gos 
Chicagos skyrius Jaunimo 
Centre Vilniaus Dienos minė
jimą suruošė su įspūdinga 
programa. Minėjimas sutrau
kė šimtus žmonių, kurie už
pildė Jaunimo namų .didžiąją 
salę. Kas reiškė, kad Vilniaus 
klausimas lietuviuose yra ak
tualus ir jųjų širdyse nepa
mirštamas.

Pov. Dirkis.

South Boston, Mass.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-ga kaip kasmet taip ir šie
met minėjo Spalio Devintąją, 
kadangi musų Vilnius ne tik

Ruošiamasi Prie Žalgirio 
Mūšio Minėjimo

Vietisis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius ruošiasi pa
minėti Žalgirio mūšio 550 me
tų sukaktį. Minėjimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio mėn. 27 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje. Bus momen
tui pritaikinta paskaita ir me
ninė dalis. Dainuos, kiek man 
teko nugirsti, vietinės, parapi
jos choras.

iRengėjai kviečia vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
minėjime. Koresp.
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paskolos sumoje ______
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$3,065,167.57
120,734.73

NORA GUGIENE,
SLA Iždininkė
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(Bus daugiau)

88118

9r.

S 
ž
J
>

g

M

SLA Iždininkės Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

Gerbiamieji Delegatai ir Delegatės:

metais buvo iškolektuota nuošimčių
sumoje--------------------------------------$95,930.80

metais buvo iškolektuota nuošimčių
sumoje-------------------------------------- 96,811.00

Visi bondsai depozituoti Mellon National Bank 
and Trust Company, Pittsburgh, Pa.

So

</>

s r ~ 
f

1959 Metų Gruodžio 31 Dieną
Balansas užbaigus 

195$) metus 
r — $61,194.68 

25,558.77 
7,155.81 

10.187.47 
6,908.62

$111,005.35

sumos ir pilnai atmokė
tos paskolos sumoje-----

1959 m. gruodžio 31 d. visų 
paskolų suma ____ -—

Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

Kalbant apie santykius man yra malonu pasakyti, 
kad tie santykiai su Pildomosios Tarybos nariais ir 
Komisijų nariais taip pat buvo kuogeriausi. Geri san
tykiai prisidėjo prie musų organizacijos gerovės ir 
darbo našumo. Ypatinga mano padėka priklauso SLA 
Prezidentui Povilui P. Dargiui. Neklysiu tardamas, 
kad musų nuoširdus bendradarbiavimas buvo naudin
gas pačiai organizacijai. P. P. Dargis dideliu savo 
patyrimu ir giliu visų reikalų supratimu bei įvertinimu, 
naujais sumanymais ir plačia iniciatyva, sudaro tokį 
Prezidento asmenį, koks musų organizacijai ir yra rei- 
galingas turėti.

Visi Pildomosios Tarybos nariai sudarome vieną 
kolektyvą, kuriame man, kaip Sekretoriui, buvo ma
lonu dirbti. Visų musų bendradarbiavimas buvo pa
remtas dideliu nuoširdumu. Todėl labai dėkoju Iždi
ninkei N. Gugienei, Daktarui-Kvotėjui Dr. S. Biežiui, 
Iždo Globėjams Adv. S. Bredes Jr. ir E. Mikužiutei. 

' Vfei parodė didelio rūpesčio svarbiuose reikaluose ir 
sąžiningai atliko pavestas pareigas.

s

Su dideliu gailesčiu tenka prisiminti SLA Vice
prezidentą Juozą Maceiną, kurio netekome vos prieš 
keletą savaičių. Jo mirtis yra didelis nuostolis ne 
vien Susivienijimui, bet ir visai lietuvių visuomenei. 
Netekome patyrusio SLA viršininko, dirbusio daugelį 
metų musų organizacijos naudai, kartu netekome gi
laus patrioto, gimusio ir augusio šiame krašte ir besi
rūpinančio lietuvių reikalais.

Kaip visus, taip ir šį skaudų nuostolį turime pa
kelti. Norim ar ne, mums tenka tą nelaimę pergy
venti. Tačiau matydamas SLA eilėse nuoširdžių musų 
organizacijos talkininkų, aš reiškiu viltį, kad nelaukta 
nelaimė bus išlyginta.

Padaręs apžvalgą SLA stovio, darau išvadą, kad 
į musų organizacijos tolimesnę ateitį galima žiūrėti 
giedria viltimi. Manau, kad Susivienijimas, turėdamas 
savo eilėse patyrusius ir rūpestingus veikėjus, visada 
sugebės nugalėti kai kada nenumatytai iškylančius 
sunkumus ar betkurias kliūtis. Turėdamas sveikus 
pagrindus, paremtus demokratiniais dėsniais ir saugo
damas nario teises, Susivienijimas yra teisingame ke
lyje, kuris gali duoti organizacijai pasiekti didesnio 
tobulumo ir stiprumo.

Džiaugiuos matydamas Susivienijime didelį lietu
vybės ramstį ir musų tautos siekimų palaikytoją. 
Visais budais stengiamės palaikyti gyvą ryšį su lietu
vių visuomene. Kai kada gauname progos prabilti 
į musų tautiečius pavergtoje tėvynėje, šį pavasarį, 
atsilankius į SLA Centrą Voice of America redakto
riui Povilui Labanauskui, buvo užrašytas ir perduotas 
mano paties, L. Vasil ir P. Dagio žodis pavergtam 
kraštui. Visi mes prisiminėme SLA viltis tautos lais
vei atgauti. Visuomeninė veikla ir rūpinimasis musų 
tauta yra tapęs SLA neatskiriama tradicija. Juk nuo 
įsisteigimo dienos, Susivienijimas rūpinosi lietuvių rei
kalais per visus 75 metus, todėl ši tradicija ir toliau 
turi būti išlaikyta, ypač dabar, kada musų tauta yra

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos posęiminio suvažiavi
mo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 15 ir 16 die
nomis, Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 
poseiminį suvažiavimą ir pirmąją suvažiavimo sesiją, 
atidarė 1960 m. liepos mėn. 15 d. Pick-Roosevelt viešr 
butyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

1. SLA prezidentas P. Dargis, atidaręs Pildomo
sios Tarybos poseiminj suvažiavimą, pasidžiaugė, kad 
SLA 51-mas Seimas, kuris buvo skirtas SLA deiman
tinei sukakčiai paminėti, praėjo gražioje ir labai pa
kilioje nuotaikoje, išsprendė daug svarbių klausimų, 
išrinko naują SLA vice prezidentą S. Gegužį, kurį nuo7 
širdžiai pasveikino, kaip naują Pildomosios Tarybos 
narį, pareikšdamas, kad p. S. Gegužio ilgametės veik
los patyrimai, bus labai naudingi tiek Pildomą jai Ta
rybai, tiek pačiai SLA organizacijai.

Prezidentas P. Dargis baigęs savo kalbą paprašė 
SLA sekretorių dr. M. J. Viniiką atlikti Pildomosios 
Tarybos narių vardošauVį.

2. SLA sektoriui dr. M. J. Vinikui atlikus vardo- 
šaukį paaiškėjo, kad šiame Pildomosios Tarybos su
važiavime dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
S. Gegužis, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė, 
E. Mikužis, iždo globėja, x
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.
Šiame posėdyjo taip pat dalyvauja SLA Švietimo 

Komisijos narys A. Kalvaitis ir Tėvynės redaktorius 
M. L. Vasil.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekia 'Pil
domosios Tarybos suvažiavimui dienotvarkę. įnešus, 
parėmus vienbalsiai nutarta patiektą dienotvarkę pri
imti, su tuo supratimu, kad 
varkę bus galima papildyti

laike suvažiavimo dienot-
reguliariu

patekusi į nuožmios kančios vergiją.
Deimantinio Seimo Delegatai: Dėkoju Jums, ne

pasigailėjusiems nei savo jėgų, nei laiko, nei lėšų 
atvykti į šį Seimą ųiusų brangios organizacijos rei
kalų svarstyti. Jaučiu Jūsų visų gražius norus ir ti*- 
kiu, kad šis Seimas atneš Susivienijimui tą naudą, 
kurios tikimės, laukiame ir dėl ko čia atvykome.

Deimantiniam Seimui yra sudarytos gražios sąly
gos. Tuo pasirūpino Seimui Rengti Komisija, todėl 
neklysiu visų suvažiavusių vardu taręs komisijai gilią 
padėką už jos rūpestį ir gražias pastangas.

Manau, kad musų visų bendras darbas, dalyvavi
mas Seime ir rodomas rūpestingumas garbingam Su
sivienijimui, pasitarnaus ne tik organizacijai, bet 
musų tautos aukščiausiam siekimui—jos laisvei.

DR. M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Delegatas S. Gegužis įnešė, dėl. Bujanauskas
rėmė, kad Sekretoriaus raportas butų priimtas taip, 
kaip jis surašytas Seimo Darbų Knygoje, su pagyrimu.

Po įvairių daugelio delegatų paklausimų ir Dr. M.
J. Viniko išsamių paaiškinimų, įnešimas ir ŠIA. Sekre
toriaus raportas Seimo buvo su pagyrimu priimtas, 
vienbalsiai, kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygoje 
nuo 20 iki 102 puslapio.

15. Perėmęs pirmininkavimą Prezidentas P. Dar
gis pakviečia SLA Iždininkę Norą Gugis pateikti savo 
raportą.

SLA nariams pareiškus man pasitikėjimą išren
kant mane SLA Iždininke, turiu garbės ir malonumo 
pateikti antrąjį mano, kaip SLA Iždininkės, raportą.

Metams užsibaigus prirengiu smulkmeniškai deta- 
liuotus raportus, kuriuos pasiunčiu Centro Sekretoriui 
Dr. M. J. Viniku, idant jis galėtų iš jų inkorporuoti 
reikalingą medžiagą jo rengiamiems metiniams rapor
tams valstijoms. ■»

Kadangi Seimo Darbų Knygoje telpa Sekertoriaus 
Dr. Viniko išsamus raportas, kuris apima organizaci
jos visus reikalus, įskaitant turtą, kuris susideda iš 
paskolų ant nuosavybių, bondsų ir visų SLA invest
mentų, tai butų bereikalingos spaudos ir popierio išlai
dos ir, svarbiausia, eikvojimas gerbiamųjų delegatų 
brangaus laiko, jeigu aš savam raporte vėl kartočiau, 
tas pačias skaitlines. Todėl šis mano raportas bus 
sutrauktoj formoj, kaip seka.

Sutrauka Paskolų Raporto

1957 m. gruodžio 31 d. viso
paskolų buvo sumoje___

naujos paskolos duo- 
sumoje ___________
naujos paskolos duo- 
sumoje ________ _‘__

numoketos paskolų

1 ,

4. Svarstant Tautos Reikalų Komisijos sudarymo 
klausimą, N. Gugis įnešus, S. Gegužis parėmus, vien
balsiai nutarta Tautos Reikalų Komisiją sudaryti iš 
buvusių komisijos narių: P. Dargis, dr. M. J. Vinikas 
ir E. Mikužis.

5. Svarstant Vajaus Komisijos sudarymo klausi
mą, E. Mikužis įnešus, N. Gugis parėmus, vienbalsiai 
nutarta Vajaus Komisiją sudaryti iš šių narių: P. P. 
Dargis, S. Gegužis', dr. M. J. Vinikas ir dr. S. Biežis, 
su tuo supratimu, kad Vajaus Komisija, įgalioja prez. 
P. Dargį ir sekr. dr. M. J. Viniką veikti komisijos 
vardu eiliniuose vajaus darbuose.

6. Svarstant Investmentų Komisijos sudarymo 
klausimą, E. Mikuži^ įnešus, S. Gegužis parėmus, vien
balsiai nutarta Investmentų Komisiją sudaryti iš dr. 
M. J. Viniko ir Nora Gugis.

7. Svarstant Rytų Nuosavybių Komisijos sudary
mo klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinktas į 
Rytų Nuosavybių Komisiją dr. M. J. Vinikas.

8. Svarstant Emigrantų Komisijos sudarymo klau
simą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta Emigrantų 
Komisiją sudaryti iš buvusių narių: P. Dargio, dr. M. 
J. Viniko ir adv. S. Bredes.

9. Svarstant Literatūrinio Kontesto Komisijos su
darymo klausimą, įnašus, parėmus, vienbalsiai nutarta 
sudaryti ne Literatūrinio Kontesto Komisiją, kaip bu
vo iki šiol, bet Literatūros klausimais rišti Komisiją iš 
E. Mikužis, N. Gugis ir dr. Biežio.

10. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad patsai gyvenimas atidarė naują rinką naujoms 
Term apdraudoms. Todėl reikėtų toms apdraudoms* 
išdirbti naujus planus.

Iškeltas sekretoriaus dr. M. J. Viniko klausimas 
buvo plačiau apkalbėtas ir nutarta pavesti Vajaus 
Komisijai nuodugniai šį reikalą ištirti ir bandyti įgy
vendinti, jei pasirodys, kad šis planas yra praktiškas.

Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos po- 
seiminio suvažiavimo pirmą sesiją uždarė 1 vai. po 
pietų pranešdamas, kad antroji sesija įvyks šioje pat 
vietoje 2 vai. po pietų.

$302,805.21 $302,805.21
1958 metais buvo iškolektuo-

ta nuošimčių sumoje________________ $8,198.98
1959 metais buvo iškolektuo-

ta nuošimčių sumoje _______________  9,359.68
Visų paskolų dokumentai depozituoti Girard Trust 
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Fund
Mortuary—Girard Trust Corn Exchange __ 
Disability—Crirard Trust Corn Exchan ___
Expense-~Girard Trust Corn Escchange ____ 
Miscellaneous—Girard Trust Corn Exchange __
Juvenile—Girard Trust —Corn Exchange ______

Viso einamose sąskaitose . ........... __............. .....

Taupomos Sąskaitos
Mortuary—Union National Bank of Mahanoy City, Pa.
Juvenile—Peoples First National Bank and Trust 

Company, Pittsburgh, Pa. ____________________
Petty Cash—SLA. Centro Raktinėje _____________ ____

Viso

ANTROJI SESIJA
Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos su

važiavimo antrą sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 
15 d. 2 vai. po pietų Pick-Roosevelt viešbutyje, Vogue 
kambaryje Pittsburgh, Pa.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai: z

P. P. Dargis, /prezidentas, 
S. Gegužis, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė, 
E. Mikužis, iždo globėja,
Dr. S. (Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja švietimo Komi

sijos narys A. Kalvaitis ir Tėvynes redaktorius M. L. 
Vasil.

11. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gautas National Conference on Citizenship 
pakvietimas dalyvauti konferencijoje, kuri įvyks rug
sėjo 16-20, 1960, Washington, D. C.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą 
pavesti išspręsti Tautos [Reikalų Komisijai.

12. Apsvarsčius SLA 51-mo Seimo sekretoriaus 
pagelbininkams atlyginimo klausimą, N. Gugis įnešus, 
dr. Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta išmokėti po 
$50.00 Seimo sekretoriaus pagelbininkams J. Audė
nui ir J. Petrėnui.

13. Apsvarsčius V. Kamarausko pateiktą sąskai
tą suipoje $80.00, dr. S. Biežiupi įnešus, S. Gegužiui 
parėmus, vienbalsiai nutarta patiektą sąskaitą apmo
kėti. x

14. Apsvarsčius Deimantinės sukakties Seimo de
legatų priėmimo klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, E. 
Mikužis parėmus vienbalsiai nutarta pateiktą sąskair 
tą Seimo delegatų priėmimui sumoje $664.26 apmo
kėti.

15. Apsvarsčius oficialių asmenų, kurie buvo Sei
mo svečiais, priėmimo ir susidariusių išlaidų klausimą, 
S. Gegužiui įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai 
nutarta reprezentacijos išlaidas padengti iš SLA lėšų.

16. Svarstomas Ekspensų Fondo stovio ir Tėvy-

Šia proga dėkoju SLA nariams už jų širdingą 
bendradarbiavimą visuose musų organizacijos reika
luose. Nuoširdžią padėką reiškiu x kuopų valdyboms, 
ypatingai finansų sekretoriams ir organizatoriams, irž 
jų brangias pastangas prirašyme naujų narių, ypač 
jaunimo, kuris laikui bėgant paveldės SLA garbingąją 
organizaciją.

Lankiu šiam Jubiliejiniam .Seimui nustatyti gaires 
dar didesniems darbams tiek organizacijos tiek visuo
menės veiklai, kuri šioj valandoj taip reikalauja visos 
tautos giliausio susikaupimo. ir nuoširdaus pasišven
timo dirbti.

Delegatas A. Čaplikas įnešė, dėl. M. Michel- 
sonienė parėmė, kad SLA Iždininkės raportas butų 
priimtas taip, kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygo
je, nuo 103 iki 106 puslapio. Įnešimas ir raportas 
vienbalsiai Seimo priimtas.

16. Prezidentas P. Dargis kviečia Iždo Globėjus 
E. Mikužis ir adv. S. Bredes išduoti savo raportą.

SLA Iždo Globėjų Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvaoia

Gerbiami Seimo Delegatai ir Dęlegatės:

Mes kaip ir kiti Pildomosios Tarybos nariai daly
vavome visuose jos posėdžiuose ir bendrai svarstėme 
ir sprendėme musų organizacijos reikalus ir proble
mas. Mums specialiai skirtas pareigas atlikome pilnai 
ir sąžiningai.

Vaduodamies Konstitucijos patvarkymais ir įsi
gyvenusia procedūra, kad Iždo Globėjai privalo patik
rinti SLA turto apyvartą ir jo padėtį, mes po kiek
vienos Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo pa
tikrinome knygas ir rekordus Centre.

Patikrinome ar išmokėjimai yra pagrįsti doku
mentais, nutarimais ir atitinkamai vedami Susivieni
jimo tvarka ir Konstitucija ir jų atitinkamą užrekor- 
davimą knygose. Kai kuriuos fondus patikrinome 
smulkmeniškai. Taip pat peržiūrėjome visus fondus 
ir jų sąstatą. Radome visus fondus tvarkoje.

Musų raportas apima nuo sausio 1 d., 1958 metų, 
iki gruodžio 31 d., 1959 metų, laikotarpį. Seka rapor
tas musų darbo nurodant SLA stovį.

ŠIA FRONDŲ STOVIS

Pomirtinių Fondas (Suaugusių)

Balansas gruodžio 31, 1957 m._______ $2,944,432.84
Įplaukos Išlaidos

1958 m. ___ $242,381.90 $172,948.02
1959 m.___  260,154.48 208,853.63

Balansas gruodžio 31, 1959
Fondas padidėjo____  

Jaunamečių Pomirtinių Fondas

gruodžio 31, 1957 m. _______
Įplaukos

___ $11,923.56
___ 12,078.40

nes išlaidų klausimas, E. Mikužis įnešus, N. Gugis pa
rėmus vienbalsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui 
dr. M. J. Vinikui, Ekspensų Fondo lėšomis padengti 
Tėvynės leidimo nedateklius.

17. Apsvarsčius SLA spaustuvės ir Tėvynės spau
sdinimo sumodernizavimo klausimus, E. Mikužis įne
šus, N. Gugis parėmus vienbalsiai nutarta pavesti 
prezidentui P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vini
kui, pasitarus su Tėvynės redaktoriumi, šį klausimą 
ištirti ir išspręsti, kuo naudingiausia Susivienijimui 
prasme.

18. Apsvarsčius Single Fund naudojimo klausimą, 
S. Gugienei įnešus, E. Mikužis parėmus vienbalsiai 
nutarta autorizuoti SLA sekretorių ir toliau naudoti 
Single Fund patvarkymus, pagal SLA konstitucijos 
VIH-lOc. nuostatą.

19. Apsvarsčius morgičių pratesimo klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta autorizuoti SLA 
sekretorių dr. M. J. Viniką ir iždininkę N. Gugis, esant 
reikalui, pratęsti morgičius, prisilaikant nustatyų tai
syklių.

20. Apsvarsčius morgičių davimo klausimą, įne
šus, parėmus vienbalsiai nutarta morgičių neduoti iki 
ateinančio Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

21. Apsvarsčius SLA inventoriaus, mašinų, ar
chyvo ir SLA Poilsio namo, Atlantic City baldų ap
draudimo klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugis pa
rėmus, vienbalsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui to
kią apdraudą paimti.

22. Svarstomas išlaidų padengimo klausimas S. 
L. A. sekretoriui dr. M. J. Vinikui, už darbą, kurį jam 
tenka atlikti virš tiesioginių jo pareigų. Kadangi sek
retoriui dr. MI. J. Vinikui, beveik kasdien tenka atlikti 
daug įvairių darbų, ne SLA Centre, bet už jo ribų ir 
virš jo tiesioginių pareigų, todėl dr. S. Biežiui įnešus, 
S. Gegužiui parėmus, vienbalsiai nutarta padengimui 
tokių išlaidų suteikti SLA sekretoriui dr. M. J. Vini
kui po $50.00 mėnesiui.

Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos suva
žiavimo antrą sesiją uždarė 6 vai. vakare pranešda
mas, kad trečioji sesija prasidės ryt, 9 vai. ryto, šioj 
pat vietoj. (Bus daugiau)
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/Amerikos Lietuviu Veikla
New York. N. Y.

Beverage Sugr/žo iš Europos

Praeitą savaitę iš Europos 
sugrįžo P. Beverage-Jurgeliu- 
tė, kur ji drauge su vyru, dr. 
H. Beverage, praleido virš du 
mėnesius. Dr. Beverage at
stovavo Jungtines Amerikos 
V a 1 s t y b e’s “‘International 
Scientific Radio” Kongrese, 
kuris įvyko Londone rugsėjo 
mėn. Kongrese dalyvavo apie 
400 delegatų iš įvairių šalių. 
Delegatams buvo surengti į- 
vairųa priėmimai, tarp kurių 
žymiausias buvo Britų vy
riausybės ir Amerikos amba
sadom, Londone. Priėmime da
lyvavo ir delegatų žmonos. 
Ponai Beverage taipgi lankė
si Šveicarijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje ir Portugalijoje.

Viešėdama Londone, p. Be
verage ypač buvo malonu at
lankyti Letuvos ministerį, p. 
B. K. Baluti, su kuriuo drau
giškai pasikalbėjo įvairiais 
klausimais. Gerb. Ministerio 
sveikata žymiai pagerėjus, 
jis gerai atrodo, ir kaip vi
suomet atsidavusiai dirba ir 
rūpinasi Lietuvos išlaisvini
mu.

Brockton, Mass

Vietinė Lietuvių Taryba Ren
gia Banketą Panrnėti Tary
bos Įsteigimą ir K. Jurgeliu

no Pagerbimui

Kastantas Jurgeliunas

Bedirbdamas lietuvišką dar
bą, savo taktiškumu yra įsi
gijęs didelį skaičių draugų.

Brocktono Lietuvių Taryba 
kviečia visas lietuviškas orga
nizacijas, buvusius Tarybos 
narius, K. Jurgeliuno drau
gus, pažįstamus ir visus lie
tuvius gausingai dalyvauti 
bankete.

Banketo programa: iškil
mingi pietus, kalbos, sveikini
mai, Dariaus ir Girėno var
do bakūžės išlaikymui loteri
ja. Kai kurie aukos bilietus 
jau turi įsigiję š. m. liepos 
mėn. bakūžės atidarymo me
tu per Brockton Fair. Aukos 
bilietą, kuris kainuoja tik 25 
centus bus galima įsigyti ir 
banketo metu. Yra paskirta 
keturi prizai: US Bonds — 
vertės $25.00, $10.00 pinigais, 
ir du prizai po $5 00 pinigais.

Pietums lietuviškos dešros 
r u kopūstais, kalakutas ir kt., 
lietuviški pyragaičiai, kava ir 
kiti gėrimai.

Pietus ruošia, Brocktono 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkės p. Ludonienčs vado
vaujama virtuvė.

Šokiams gros žinomas p. 
Šmito orkestras. Dalyvavimas 
bankete — aukos bilietas kai
nuoja tik $2.50. Juos bus ga
lima gauti ir prie įėjimo. No
rintieji iš anksto užsisakyti 
bilietus į banketą, gyvenan
tieji ne Brocktone, prašome 
kreiptis į B. Burbą, 112 Bur- 
rill Avenue, Bridgewater, 
Mass., Telefonas OW 7-2543. 
Brocktone bilietus platina: 
pp. Ludonienė, Plaušinaitis, 
Duoba, Venčkauskas, K. Čir- 
bulėnas, Strumskis, Gofensas, 
Ginčys, Grušas.

Iki pasimatymo bankete. 
AITo Brocktono Skyrius.

nėms, ypatingai to distrikto 
ribose gyvenantiems, t. y. 
MjcKees Rocks, Duųuesnc, Ho- 
mestead, Bridgeville ir Carne- 
gie.

Valstybės gynėjas Leonard 
C. Staisey yra serbų kilmės.

' “Tautietis”.,

Lituanus Žurnalas
suruošti 

pagerbti.
mėnesio 

šeštadie-

Nuo šių metų pradžios yra 
pasikeitęs LITUANUS dar
buotoją sąstatas. Redakcijos 
darbui vadovauja p. Alina 
Staknienė. Jai talkininkauja 
K. Čerkeliunas, R. Gustaitytė, 
G. Penikas ir V. P. Vygan
tas. Administratoriumi yra K. 
KudžmaĮ gi visą leidimo dar
bą koordinuoja reikalų vedė
jas V. P. Vygantas.

laukė 60 metų amžiaus.
Šios sukakties proga Lietu

vių Darbininkų Draugijos 
(LDD) 7 kuopa, kurios adv. 
Briedis yra ilgametis finansų 
sekretorius, nutarė 
banketą jubiliatui 
Banketas įvyks šio 
(October) 29 dieną,
nį, SLA nario F. Bručo sve
tainėje, 86-16 Jamaica Avė., 
Woodhaven. Prasidės 7:30 
valandą vakaro.

Įžanga vakarienei ir vai
šėms $4.00 asmeniui. Rengė
jai man pranešė, kad svetai
nėje vieta ribota, todėl no
rintieji adv. Briedžio pagerbi
mo bankete dalyvauti, prašo
mi įsigyti tikietus iš anksto; 
tikietų galima gauti pas LDD 
7 kuopos narius, arba, bent 
4 dienom iš anksto, gal’zna 
užsisakyti bankete vietas te
lefonu, pašaukiant kuopos 
pirmininkę B. Spudienę (tel. 
MI 2-2970), po 6 vai. vakaro.

Reikia tikėt, kad adv. Brie
džio pagerbimo bankete da
lyvaus daugybė pažangių 
Brooklyno ir apylinkes lietu
vių. SLA Narys.

Specialius LITUANUS žur
nalo numeris pasirodė šiomis 
dienomis ir dabar siuntinėja
mas skaitytojams. Jungtinis 
antros ir trečios šių metų lai
dos numeris pašvęstas paryš
kinti įvairius sovietų okupaci
jos aspektus. Bent kuklioje 
formoje tuo bandyta kontras
tuoti komunistų propagandi
nes pastangas ryšium su Lie
tuvos tragedijos liūdnąja 20 
metų sukaktimi. Šiame nume
ryje paliačiama rezistencija, 
deportacijos, religijos perse
kiojimas, sovietų bandymai 
pateisinti okupaciją, dabarti
nis jaunimas, kūrybiniai ban
dymai ir eilė kitų momentų. 
Leidinys iliustruotas tėvynėje 
gyvenančių menininkų repro
dukcijomis. Norintieji šį spe
cialų numerį įsigyti, gali 
kreiptis į leidėjus (916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.). Kaina: vienas doleris.

Waterbury, Conn.
Skautai ir Skautės Ruošia 

Kaukių Vakarą

Vietiniai skautai ir skautės 
ruošdami kaukių vakarą ryž
tingai dirba, kad jis butų ge
rai suruoštas ir dalyviai pa
tenkinti. Vakaras įvyks šių 
metų lapkričio mėn. 19 dieną, 
vietinės lietuvių parapijos sve
tainėje. Rengėjai pageidauja, 
kad šiame kaukių vakare da
lyvautų kodaugiausia jaunimo 
pasipuošusių su įvairiais kos
tiumais. Už tris įdomiausius 
kostiumus skiriamos vertingos 
dovanos.

Paieškojimai
—" ....... » »

LJetnvu. Generalinio Konsulo 
Vorke paleAkeml aenienys:

Adomavičienė Ona. vyras Jonas, 
dukterys Bronė, Marytė ir Stasė, 
gyveno Pittsburgh, Pa.

Gauronskienė-Vilukanytė Teofilė, 
Simono duktė, iš Leipunų km., ir 
jos dukterys Adelė, Agnieška, ir 
Elena.

Grinevičius Bronius, Prano sūnūs, 
gimęs 1921 m. Mikalinos Kabučiu 
km., Veliuonos vals., Kauno apskr.

Ivoškus Vincas (Evoškus Wjl- 
liam), jo vaikai Marijona. Ona ir 
Stasys, bei jo mirusio brolio Juozo 
vaikai, gyveno Spring Valley, Illi- 
nois.

Krivinskas Jonas, paskutiniu lai
ku gyvenęs Vilkaviškio apskrityje.

Lušienė Teresė, ir jos dukterys 
Aldona, Rene, ir Teresė.

I’uodžiukynas Jonas, Matijušo sū
nūs.

Raškauskaitč Lovutė ir Ona, ir 
jų motina, išvyko iš Kybartų 1344 
metais.

Rutkevičius Jonas, Petro sūnūs, 
dirbęs Kanadoje, Saskatoon; Sask., 
pavarde Wiells John.

Stulga Juozas. Jono sūnūs, ir jo 
vaikai Jonas, Marytė, ir Viktorija.

iš Telšių

Bernatavičius Vaclovas. Klemen
so sūnūs.

Bilbokas, sūnūs ir duktė Juozo 
Bilboko, kilusio iš žaliosios kaimo, 
Liubavo vals., Marijampolės apskr.

Butkus Stasys, gyvenęs Čikagoje. 
Capaitienė-Sandaraitė Petronėlė.

ieškomieji arba apie juos tinan 
t<*jl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

kL BALTRUNAS-BALTOI 
Reikalu vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARE PUBLIC

t Pittsburgh, Pa

Butų labai gerai ir pagirti
na, kad skautų vakare daly
vautų senesnio amžiaus žmo
nių ir pamatytų kaip gražiai 
jaunuoliai susirinkę praleidžia 
vakarą. Koresp._

sunus, iš
1924 m.

s Rank;

Ukrinas Petras, kilęs 
apskr.

Uirbas Petras, Petro
Joniškio. Gimęs Rozalime

Varnagiris, keli broliai ir seserys, 
iš Abraičių km., Šunskų vals., Ma
rijampolės apskr.

Amforowicz Nikodem, iš Jonydžių 
k., Skiemonių vals., Utenos apskr.

Andriukaitis Vaclovas.
Andziulevičiūtė Marė, Prano d., iš 

Žaliosios k., Liubavo vals., Marijam
polės apskr.

Apanavičius Ciprijonas.
Bauža Jonas, Antano sūnūs.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

<at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
me*. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F W SHALINS IR 

T B. SHALINS 
Tel, VTrginia 7-4499

a

Tary-
30 die

ną (sekmadienyje), 2 valan
dą po pietų, Brocktono San
daros svetinėje rengia tradi
cinį banketą — iškilmingus 
pietus. Banketo metu bus pa
minėta Brockono Lietuvių 
Tarybos įsteigimas ir jos nu
veikti darbai. Kartu įvyks ir 
ilgamečio Tarybos pirminiu* 
ko Kantantino Jurgeliuno pa
gerbimas. K. Jurgeliunas, ži
nomas visuomenininkas, dau
gelio lietuviškų organizacijų 
steigėjas ir organizatorius, 
lietuvišką darbą dirba jau 
55 metus. Didelis įnašas lie
tuvybės išlaikymui. Šiais me
tais K. Jurgeliunas atšventė 
savo 75 metų gimimo sukak
tį. Jubiliatas, nežiūrint savo 
senyvo amžiaus, ir šiandien 
tebedirba lietuvišką darbą, 
vadovauja ALTo — Brockto
no Lietuvių Tarybai, yra Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je, Brocktono skyriaus pir
mininkas ir daugelio kitų lie
tuviškų organizacijų veiklus 
narys.

Brocktono Lietuvių 
ba, š. m. spalio mėn.

SLA Penktosios Apskrities ir 
Spaudos Klubo Išvyka Susi
vienijimo Vasarnamyje At

lantic City

spalio 22 ir 23 dd. 
Atlantic City, N. J. SLA Va
sarnamyje, 128 S. Maine 
Avenue Boardvvalk at Orien- 
tal Avė. įvyksta SLA 5 apskr. 
ir Spaudos Klubo suvažiavi
mas, į kurį kviečiami visi, 
kas nori gražioje aplinkoje 
pabūti savaitgalį ir dalyvau
ti lietuvių visuomenei rupimų 
klausimų aptarime.

Bendrose vaišėse ir pietuo
se dalyvavimas asmeniui 
$2.50. Nakvynė SLA namuo
se $2.00 asmeniui. Užsisakyti 
SLA Centre tel. LA 4,5529, 
pas A. S. Trečiokas, 311 WaL 
nut St. Newark, N. J. tel. 
MArket 2-4867, arba S. Bre
des, 37 Sheridan Avė. Brook
lyn, 8, N. Y. tel. AP 7-7083. 
Kelionė iš New 
Authority stoties 
abi puses $5.72.

Pagerbtas Širdingas 
Lietuvių Draugas

Leonardas C. Staisey

fe.:. •: •• .’-'į
-V.

York Port 
aubusu i

Brooklyn, N. Y

Banketas Advokatui
Briedžiui Pagerbti

s.

SLATeko sužinoti, kad 
Pildomosios Tarybos narys ir 
daugelo kitų lietuvių organi
zacijų ryžtingas veikėjas adv. 
Steponas Briedis (Bredes) 
praeitą rugsėjo mėnesį susi-

Rugsėjo 16-tą dieną, AN
KARA didžiuliame restorane, 
tautinių grupių ir kitų pastan
gomis buvo pagerbtas valsty
bės gynėjas advokatas—teisių 
daktaras Leonard C. Staisey.

Reikia čia pažymėti, jog 
Leonard C. Staisey yra aklas, 
tačiau savo dideliu darbštumu 
jis ne tik baigė universitetą, 
įgydamas advokato teises, bet 
taip pat įsigijo ir teisių dakta
ratą. Be buvimo valstybės gy
nėju, jis daug dirbo įvairiose 
labdaringo pobūdžio organiza
cijose. Jis yra nemažai pagcl- 
bėjęs mažumų grupėms, įskai
tant ir lietuvius. Todėl jį pa
gerbti susirinko visų tautinių 
grupių atstovai, jų tarpe bu
vo ir SLA prezidentas Povilas 
Dargis ir kiti.

Šiame iškilmingame pokily- 
je dalyvavo ne tik fraterna- 
lių, tautinių grupių atstovai, 
bet taip pat miesto, apskri
ties ir visos valstijos atstovai. 
Bankete buvo Jam palinkė

ta būti išrinktam Pennsylvani- 
jos valstijos (45-tam senato
riai distriet) senatorium, kad 
jis dar daugiau turėtų progų 
pagelbėti tautinių grupių žmo-

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalio 15 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
STASLS GAUCAS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs bir

želio 17, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 3, 1922 m., mirė rugpiučio 31, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Agotai Gaucas, pomirtinės išmokė
ta _______ _____________ •_________________  $1,000.00

IGNAS GULDIKAUSKAS, 60 kp., Grand Rapids, Mich., 
gimęs sausio 26, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugsėjo 3, 1913 m., mirė rugsėjo 26, 1960 m. 
Velionio posūniui, Stasiui Sukstui, pomirtinės išmo
kėta ______ ____ _____ ____________________  $174.00

SALOMIJA KRICINIENE, 203 kp., Pittston, Pa., gimus 
vasario 15> 1884 m., Trakų apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė, gegužės 10, 1925 m., mirė rugsėjo 
24, 1960 m. Velionės vaikams: Katrei ir Pranui 
Kricinams, pomirtinės išmokėta _____________  $600.00

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.

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

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

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

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

t

Viso ______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai

Išmokėtos ligoje pašalpos
SANKUNAS, 17 kp., Brockton, Mass. Sirgo
LENGVINIENE, 18 kp., VVestvillc, III. Sirgo

_________ $1,774.00 
viso___ $130,642.16

A.
P.
B. ZUINIUS, 23 kp., Shenandoah, Pa. Sirgo II
M. ZALIONIEN®, 34 kp., Ncw Britain, Conn.
M. MAI/ASKlENfi, 34 kp., Ncw Britain, Conn.
V. RUOPS, 41 kp., Lawrcncc, Mass. Sirgo H s. ir 6 d. _
V. KALPOKAS, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 12 s. _ 
P. BURBA, 122 kp.. Chicago, 111. Sirgo 4 s. ir 1 d. .........
K. BUTKAUSKAS,
L. BLAŽTONIEN®,
J. LAUČIENE, 211
J. GAŠKA, 272 kp.,

t*.

'6

158 kp., Springfield, III. Sirgo 12 s.
173 kp., Lowell, Mass. Sirgo 6 s. _ 
kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 11 s.
Amstcrdam, N. Y. Sirgo 8 s. ir 4 d.

J. BERTULIENfi, 301 kp., Cicero, III. Sirgo 6
Warchousc Point, Conn.

S. ŽANSITIS, 342 kp., Easton, Pa. Sirgo 4 s. ir
A. KOGLOG. 334 kp.,

12 savaičių _____  $86.64
9 s. ir 6 d. ................ 51.00
s. ......................   67.50
Sirgo 7 s. ir 1 d. 21.50 
Sirgo 11 s. ir 2 d. 111.00

... 87.38
__  72.00
... 15.15
... 55.25 
... 22.50 

ir 2 d. ___  78.00
96.00 
27.19
81.00 
27.00

S. __________

Sirgo 12 s. '.
5 d. -----------

Viso ..............i_t-—...........................
Nuo pradžios šių melų bendrai viso

.................. $899.11 
.......... $24,191.20

M. J. vunlkao,
SLA# Sokrot-nrin-

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUS V’ tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir di oda daug žinių iš Uetuviškosk.* 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams 7isur 6 dol., visose Amerikos*— 
550, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimls ir nuo to lraina nekinta.

NAUJAI ATVYRU “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bar gan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPFJKLAUSOMA LIETUVA0,

<
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu i r greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 VkEST 14th STREET Licensed by Inturist

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

BALTOUDIJ4, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Atdara
Sekmadieniais auo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

I 
i

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: * “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs 171 iš kas; 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; Jaunystes šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais pa veikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

“KELEIVIS” 
636 East Broadway So.
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KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
IJcensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

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

I

Kaina tik 75 oentaL 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

i
4

-------®
*■ I

NAUJIENOSI
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M.USŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

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

211 Monroe St. Tel. PR 3-0979

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj *
NAUJIENOS 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 straipsnius 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 čeki arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

kasdien nuo 9-6

Avenue 
CONN.

SAN FRANdSCO, CALIF. 2076 Sutter

MASS.
ANdrew 8-5040

3216 Sunset

NAUJIENOS

3p!W

141 Secona Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRarnercy 5-7430
332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhavvk 2674

1855 West 47th St. 
CHICAGO 9, ILL. 
Tel. FRontior 6-6755

Musų didžiulė firma, turėdama
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
IniHuofls M'te informacijų apie naujas muitų normas Ir patarnal rmus.

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

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1401
632 W. Girard Avenue 

PHTLADEI^PHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

East Hennepin Avė.

MUSU SKYRIAI
132 Krankliu 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

Blvd. 217
LOS ANGELES 26, CALIF. MINNEAPOLIS 14. MTNN,
Tel. NOrmandy 5-9887 Tel. FEderal 2-4908

tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek

NBW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y..
NEWARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. J., 
PATERSON 1, N. J.
PASSAIC, N. J.,
VTNELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek OrthodoK BldgJ 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41. PA., 4925 Old York Rd., Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
VVATERBURY, CONN., 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS..
SPRINGFIELD, MASS., 
CLEVELAND 13. OHIO. 
CHICAGO 22. ILL., 2222 
HAMTRAMCK. MICH..
DETROIT, MICH.,
GRAND RAPIDS, MICH.,

T„. - „
174 Millbury St. 1 

1716 Main St. rI
2683 West 14th St 

W. Chicago Avė.
9350 Jos. Campau 

7300 Michigan A ve. '
414 Scrlbncr A




