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JAPONIJOJE RUOŠIAMASI PRIE 
PARLAMENTO RINKIMU

Anglijos karalienė Elzbieta antroji atidarė 
parlamentą. - Sovietų Sąjunga turi šnipų Ame
rikoje ir kituose kraštuose, -r De Gaulle kalba 
apie suteikimą Alžirijai savy valdybes

Japonijoje* paleidus parlamentą, vyriausybė pas
kelbė .naujo parlamento rinkinius, kurie* įvyks šių me- 

Kaip Jungtinėse* Ame*- 
ir kilų įvairioms vietoms 

anksto ruošiamasi ir vedama 
ar kitos partijos kandidatus, taip 

veda smarkią 
už savo žmones, kad jų didesnį skaičių iš- 

Smarkiausia kova prie*š rin k i- 
elemokratų ir socialistų parti- 
partijų kai kuriais klausimais 
liberalai demokratai nori glau- 

o socialistai griežtai priešin- 
sutarčiai.

v •

Fotografija daryta Susivienijimo sekretoriaus kabinete posėdžio metu, įvykusio 
šių metu spalio mėn. 29 dieną.

tų lapkričio menesio 21) dieną, 
rikos \ aisty liest* prezidento 
pareigūnų rinkimams iš 
kampanija už vienos 
ir Japonijoje partiją žmones jau dabar 
kampaniją
rinkus i parlamenta, 
mus eina tarp liberalų 
jos. 'Tarp tų dviejų 
nuomones> skiriasi, nes 
tižių santykių su Amerika, 
gi siu dvieili valstybių saugumo sutarčiai. ALinisteris 
pirmininkas Iketla yra nuomones, jog šit* parlamento 
rinkimai duos progą piliečiams pareikšti savo nuomones 
dėl saugumo sutarties. Jis nepatenkintas socialistų ve
dama politika dėl šaltojo karo. Puldamas socialistus 
Ikeda primi.ne, kati rusai niekad nesilaiko nepuolimo 
sutarties ir negali būti neutralumo ir kad taip pareiš
kęs pats Leninas, komunizmo įsteigėjas Rusijoje. Ta
čiau socialistų partija išleistame pareiškime sako, kad 
visame pasaulyje laimi neutralumas, ir Japonija, kaip 
nepriklausoma, neturėtų šlietis nei prie Amerikos, nei 
prie Sovietų Sąjungos.

Daugiausia kandidatų rinkimams į parlamentą pa
statyta liberalų demokratų ir socialistų. Pirmieji turi 
391 kandidatą, o antrieji — 187. Kitų .mažesnių parti
jų kandidatų skaičius mažesnis. Kaip Amerikoje prieš 
rinkimus daromi spėjimai kuris kandidatas Ims išrink
tas, taip Japonijoje politiniai stebėtojai teigia, kad li
beralai demokratai šiuose rinkimuose bus laimėtojais.
Susirinko Anglijos parlamentas

Praeitos savaitės pradžioje 
Anglijos parlamento nariai 
susirinko posėdžiams. Parla
mentą su įsigyvenusiomis iš
kilmėmis atidarė karalienė 
Elzbieta antroji ir pasakė 
kalbą. Kaip buvusieji karaliai 
patys nerašydavo kalbų par
lamentui, taip ir karaliene 
Elzbieta pati kalbos nerašė, 
ji tik perskaitė mini s t e r i o 
pirmininko Macmillano para
šytą kalbą. Ji savo kalboje 
pabrėžė, kad Anglijos vyriau
sybė nusistačiusi remti Va
karų Europos valstybinį nusi
statymą vedantį į tarpvalsty
binę federaciją. Tokią pat nuo
monę ministeris pirmininkas 
Macmillan'as pareiškė parla
mente, patvirtindamas kara
lienės pasakytą kalbą. Ang
lijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių sudaryta sutartis 
įrengimui atominių povande
ninių laivų bazę prisilaikant 
Nato gynybos plano. Baze— 
pareiškė Macmillanas, bus į- 
steigta Škotijoje, netoli Glas- 
gowo. Taipgi Macmillanas 
priminė, kad ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių laivai ga
lės naudotis tokia baze pat
ruliavimo tarnybai.

SovietiniŲ šnipu 
visur pilna

Nuo seniai yra žinoma, kad 
Sovietų Sąjunga turi šnipų 
visuose kraštuose ir įvairiose 
valdiškose įstaigose ir net 
Jungtinių Tautų delegatų tar
pe. Paskutiniu laiku Chicago- 
je suimtas Igor Jakovlevič ir 
jo draugas Hirsch, kurie įsi
vėlę į šnipų grupę ir rinkdavo 
kariniams reikalams svarbią 
medžiagą. Kitas tos pat gru
pės narys Kiril S. Doronkin, 
Jungtinių Tautų tarnautojas, 
kuris buvo atleistas iš tar-

nybos Jungtinėse Tautose, iš
vyko į Sovietų Sąjungą. Yra 
ir daugiau sovietinių šnipų, 
dirbančių įvairiose įstaigose 
atsakingus darbus ir gauna 
gerą atlyginimą. Paskiausia 
suimtieji Chicagoje šnipai, 
Chruščevui esant New Yor
ke, buvo susitikę su Chrušče- 
vu ir turėjo pasikalbėjimą.

Praeitą savaitę Vokieti
joje suimtas parlamento na?- 
rys Alfred Frenzel, kuris ap
kaltintas už teikimą slaptų 
informacijų komunistų žval
gybos agentams, kurių cent
ras yra Čekoslovakijoje. Jis 
buvo laikomas patikimu žmo
gum ir galėjo prieiti prie 
slaptų svarbių karinių doku
mentų ir galėjo suteikti ko
munistams daug informacijų 
apie Vakarų Vokietijos apsi
ginklavimą ir kitus planus. 
Frenzelis prisipažino prie kal
tės ir bus teisiamas. Galima 
spėti, kad už tokį nusikalti
mą, kaip svarbių paslapčių iš
davimas svetimai valstybei, 
paskirs jam nemažą bausmę.

De Gaulle apie laisvės 
suteikimą Alžirijai

Prancūzijos prezidentas C. 
de Gaulle, jau pradėjo kalbė
ti apie suteikimą savyvaldy- 
bės alžiriečiam. Jis taip kalbė
damas siūlo tam tikras sąly
gas alžiriečiams kovotojams 
ir reikalaujantiems suteikti 
jiems savyvaldybę, tai yra pa
tiems valdyti Alžiriją. Viena 
tų sąlygų yra, kaip praneša
ma, duoti patiems gyvento
jams referendumo budu nu
balsuoti, ar jie nori patys val
dytis ar gyventi po Prancūzi
jos globa.

Tokia prezidento de Gaulle
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Iš kairės į dešinę: SLA aktuaras L. E. Goodfarb ir jo žmona, SLA prezidentas Po
vilas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas ir Tėvynės redaktorius M. Leo Vasil.

SVARBUS SLA KUOPU UŽDAVINIAI 
DEIMANTINIO JUBILIEJAUS METAIS
Visos kuopos Deimantinį Jubiliejų švęsdamos turi dary
ti taip, kad šis Jubiliejus patarnauty svarbiems tiks
lams: organizacijos sustiprinimui tolygiai bendriems 

musy tautiniams reikalams.

Atminkim Moksleivių Fondo sustiprinimo reikalą, nes tai 
pagelbės išauklėti naujas jėgas lietuvių visuomenei.

Susivienijimo veikėjai turi įsisąmoninti, jog šie laikai iš 
musų reikalauja didelių pastangų. Susivienijimas būdamas di
džiausioji lietuviškų jėgų sutelkimo organizacija ir uždavinius 
turi prieš, akis atitinkamai svarbius ne tik tiesioginiame savo 
darbe nariams suteikiant gerą ir patikimą apdraudą, bet ir 
lietuvių visuomenei patarnaujant musų tautinių jėgų sustipri
nimui.

Pirmaujantis darbas kuopoje

SENATORIUS JOHN F. KENNEDY 
IŠRINKTAS PREZIDENTU

Demokratai Turės Daugumą Senate
f

ir Atstovą Rūmuose
. I

... . ............................ ♦ .* J*

Lapkričio 8 dieną įvykusiuose rinkimuose demokratų kan
didatas JOHN F. KENNEDY didele gauguma balsų išrinktas 
prezidentu sekamiems keturiems metams. Už jį balsavo 
23,139,588 piliečiai, o už jo oponentą Richard Ninixon — tik 
— 21,785,354, tokiu budu Kennedy gavo 325 elektorių balsus, 
o vice prezidentas Nixon surinko tik 175 elektorių balsus. Iš
rinkimui reikia gauti 269 elektorių balsus. Tėvynę altiduodant 
spaudini balsai dar nėra baigti skaičiuoti, todėl baisų skaičius 
dar gali kiek pasikeisti vienon ar kiton pusėn.

Taipgi demokratų dauguma išrinkta į Senatą ir Atstovų 
Kūmus, tad ir prie naujo prezidento demokratai abiejuose rū
muose turės didelę daugumą savo žmonių.

Plačiau apie rinkimus parašysime sekamos savaites Tė
vynėje. |

SLA 2-ros Apskrities Suvažiavimas S. Bostone
Gruodžio mėn. 4 diena 1 valanda Sandaros svotai- t c

nėjo. 124 F Street So. Bostone šaukiamas SLA 2-ros 
apskrities metinis suvažiavimas.

Prašome visas kuopas išrinkti delegatus ir kiek 
galima skaitlingiau suvažiavime dalyvauti.

Po suvažiabimo bus vakarienė toje pat salėje, ku
rioje kviečiame delegatus su svečiais dalyvauti.

S L Al 2-ros APSKRITIES VALDYBA.

pareiškimas padaugino priešų 
skaičių iš tų, kurie reikalau
ja greitos taikos, o iš kitos 
pusės, įimant nemažą skaičių 
Prancūzijos karių Alžirijoj 
nori, kad "Prancūzų vyriausy
bė butų palaikoma Alžirijoje. 
Referendumą paruoš prezi
dentas tokį, kad jo prestižas 
nebūtų pažemintas ir kad 
Prancuzijes gyventojai butų 
patenkinti ir nesipriešintų to
kiam sumanymui.

Alžirijos sukilėliai apie šeši 
metai veda priežtą kovą už 
Alžirijos savyvaldybę. Per 

• tuos ilgus metus nemažai 
sukilėlių neteko gyvybių, 
taipgi kovose nemažai gyvy
bių nlteko ir Prancūzijos jau
nų vyrų kurio kovojo prieš 
alžiriečius sukilėlius, tai pre
zidentas Charles de Gaulle 
priėjo išvados, kad geriausia 
išeitis suteikti Alžirijai savy- 
valdą, bet tas turi būti atlik
ta referendumo budu.

Pavergtųjų Seimas
Prieš Naują Uždavinį

Natūralu, rodos, butų, kad 
iš koloninio jungo iškinkytos 
ir ųepriklausombę gavusios 
Afro-Azijos tautos rikiuotųsi 
prieš kolonizmą, nepaisyda
mos, kokios jis pats ar jo au
kos yra spalvos. Faktiškai 
betgi taip nėra. Ir Jungtinė
se Tautose susidaro paradok
sas: juo daugiau ateina JT 
nariais buvusiųjų kolonijų, 
juo sunkiau darosi JT plot
mėje pasireikšti prieš sovie
tinį kolonizmą. Daugumas bu
vusiųjų kolonijų, tapusios be
priklausomomis valstybėimis, 
sovietinio kolonizmo atžvilgiu 
rikiuojasi su vadinamais ne
utraliaisiais. Šioks naujųjų 
Afro-Azijos valstybių nesi- 
orientavimas kelia susirūpini
mo ne tik sovietinio koloniz

mo aukoms, bet ir Jungtinių 
Tautų blaiviai galvojantiems 
delegatams.

Budinga šia prasme Aus
tralijos delegato Jungtinėse 
Tautose W. C. Wentworth 
Pavergtųjų Seimui sugestija.

“Jungtinės Tautos, — sako 
jis, — trūksta trijų dalykų: 
(1) sovietinių siekimų visu
mos supratimo...; (2) inicia
tyvos...; (3) valios savo poli
tikai vykdyti iki galo...”

“Kol mes neperprasime so
vietinės strategijos pagrindi
nių uždavinių ir jiems vyk
dyti vartojamos lenininės tak
tikos, musų (JT) politika ne
gali būti paveiki. Deja, aš esu 
pritrenktas fakto, — sako 
Wentworth, — kad šiuo at
žvilgiu yra (tarp JT delega
tų) labai didelis trukumas 
teisingo supratimo”.

Wentworth manymu Pa
vergtųjų Seimas turėtų įsteig
ti specialų informacijos ir ty
rimų centrą, kuris JT dele
gatus aprūpintų teisingais 
objektyviais duomenimis JT 
svarstymuose iškilusiais klau
simais, ypatingai JT pilnaties 
svarstymuose iškilusiais klau
simais. Kr.

Kuba Seka Komunis
tinę Sovietų Sąjungą

Komunistinė Sovietų Są
junga, užgrobus Lietuvą ir 
kitas demokratines valstybes, 
atėmė iš žmonių ukius ir ki
tas nuosavybes be jokio atly
ginimo ir tų nuosavbių žmo
nes padare savo vergais. Da
bar tokį komunistinės Sovie
tų Sąjungos pavyzdį seka 
Kubos revoliucijos vadas ir 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Fidel Castro, jis gro
bia esamas amerikiečių nuo
savybes Kuboje. Neskaitant 
pirmiau nusavintų amerikie
čių nuosavybių, praeitą savai
tę Fidel Castro vyriausybė į- 
sakė nusavinti 167 amerikie
čių didesnes bendroves, nelie-. 
čiant mažesnių, kurių ten yra 
apie du šimtai. Tokį pasiuly-

kabinetas pat-

Kubos vyriau- 
atsikeršinclama

mą ministerių 
virtino.

Atrodo, kad 
sybė tai daro
Amerikai už sustabdymą įvai
rių gaminių į Kubą, išskyrus 
maistą ir vaistus. Apskaičiuo- 
iama, kad nusavintas ameri- 
kiečių turtas vertas nemažiau 
šimto penkiasdešimt milijonų 
dolerių.

Dabartiniu metu prasideda gyvesnis darbas kuopose. Tad 
artimiausį kuopos susirinkimą panaudokit tam, kad galėtumėt 
aptarti artimiausius musų fraternalčs organizacijos uždavi
nius. Be abejonėskiekviena pajėgesnė SLA kuopa norės pa
daryti kokį nors parengimą, kuriame butų iškilmingai primin
ta musų Deimantinė sukaktis, žinoma, toks parengimas bus 
naudingas pačiai kuopai, nes galės sustiprinti jos veiklą, la
biau suartins narius tarpusavyje ir tąip pat atkreips vietos 
lietuvių dėmesį į Susivienijimą. Bet tam reikalinga, kad į sa
vo parengimus kuopos kviestų kiek galima daugiau svečių, ir 
daugiausia tokių* asmenų, kurie nors ir nėra tuo tarpu Susivie
nijimo nariai, bet gali jais būti, arba aplamai prijaučia musų 
darbams ir sumanymams.

Įvertinkim savo organizacijos prieities darbus

Gražus ir kultūringas pasižmonėjimas jau pats per save 
esti naudingah ir daugeliu atvejų pageidautinas. Bet dar 
geriau, jeigu kuopa pasirūpins sudaryti kokią nors kultūrinę 
programą. Tai ne tik paįvairinimas parengimo, bet ir reikš
mingas iškėlimui SLA tikslų ir, kaip dabar jubiliejaus metais, 
nušvietimui SLA nuopelnų lietuvių visuomenei. Mes turime 
turtingą ir gražią savo organizacijos praeitį, kur ne tik daug 
butą kliuvinių, kuriuos teko ankstyvesniems veikėjams nugalė
ti, bet greta to nemaža matome gražių laimėjimų ir reikšmin
gų pastangų patarnauti savo įbroliams lietuviams ir savo se
najai tėvynei. Tad asmuo, kurs arba pats plačiau pažįsta Su
sivienijimo praeitį, arba naudodamas spausdintais šaltiniais 
sugeba parengti gyvą ir tinkamai visuomenei patiektą prane
šimą, turėtų būti pakviestas šia tema pakalbėti. Meninė pro
grama ypatingai pageidaujama. Tokie jubiliejiniai pabuviai 
geriausia numatyti iš anksto, kad jiems tinkamai prisirengtu- 
mėm.

Kas bus atsakingas už kuopos jubiliejinį parengimą?

Neatsižvelgiant kada, kokiu metu ir kokio pobūdžio pa
rengimą kuopa numato įvykdyti, vis tiek jau dabar tenka prie 
jo pradėti ruoštis. Jeigu norima, kad parengimas butų sėk
mingas, negalima tikėtis, jog be atsakingų ir tam tyčia pa
rinktų asmenų, butų viskas kas galima padaryti—tinkamai ir 
reikiamu laiku atlikta. Todėl jau dabar patartina parinkti, 
kaip čia priimta, šiam ypatingam parengimui komisiją, kuri 
butų atsakinga už tos iškilmės sėkmingumą. Tokiu budu, kai 
minimai komisijai bus pareikšti pageidavimai, ir nustatytas 
projektas, ši komisija galės tikrai įvykdyti ir pačiai kuopai 
džiugų ir visai musų organizacijai naudinga Deimentinio jubi
liejaus paminėjimą.

Pasirūpinkim jubiliejinio parengimo pelningumu

Bet tuo dar neturėtų pasibaigti šios pastangos. Iš tokių 
parengimų mes laukiame greta to ir praktinės naudos. Sąmo
ningi musų veikėjai neabejotinai gali taip visus reikalus tvar
kyti, ka iš tokio padengimo pasiliktų šioks toks likutis. Nors 
ir nedidelė pinigų suma, bet panaudota tauriam ir gražiam tik
slui, tikrai pakels pačių rengėjų nuotaikas. Nes jie nusimanys, 
atlikę gerą ir reikšmingą darbą.

Paremkim SLA Moksleivių Fondą

Štai dabar ypatingai aktualus reikalas sustiprinti SLA 
Moksleivių Fondą, iš kurio tiekiamos pašalpos besimokantiems 
jaunuoliams. Tai svarbus musų uždavinys ir kuopos nuolatos 
raginamos prie jo prisidėti.

Jeigu mirusio SLA nario Baltramiejaus Želvio našlė Ve
ronika galėjo visą savo vyro pomirtinę Moksleivių Fondui pa
aukoti, tai kuopos savo Jubiliejinių parengimų likučius tani 
gražiam tikslui skirdamos, pasekę anuo gražiu pavyzdžiu ir 
atliks didelį patarnavimui lietuvių visuomenei, sustiprinda
mos taip svarbų ir taip reikalingą SLA Moksleivių Fondą.

Acen Priėmimas Austrai! 
jos Delegacijai JT

NEW' YORK. — Lapkričio 
2 Pavergtųjų Seimo vadovybė 
padare Auptralijos delegaci
jai Jungtinėse Tautose pri
ėmimą ir 
Wentworth
— delynių

delegatui W. C. 
įteikė atžymėjimą 
sovietų pavergtų

Centro ir Rytų Europos tau
tų vėliavas bendrame stove 
su įrašu “Ryžtingam kovoto
jui už žmogaus vertę ir tautų 
laisvę”. Priėmime be australų 
ir sovietų pavergtųjų tautų 
atstovų dalyvavo ir eilė ame
rikiečių politikų, 
vadovavo 
pirmininkas

Priėmimui
Pavergtųjų Seimo 

V. Sidzikauskas.
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E d i t o r

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a g e r

Artėjant žieminio 
sezono šventėms

Jau prasidėjo lapkričio 
nesis, artėja Padėkos Diena,
o jai praėjus visai nepajusim 
kai ateis Kalėdos, prie kurių 
žmonės iš anksto ruošiasi ir 
galvoja apie dovanų pirkimą 
savo šeimos nariams, gimi
nėms ir draugams. Amerikon 
je įsigyvenusi tradicija,, kad 
Kalėdų švenčių metu apdova
noti artimuosius nors ir kuk
liomis dovanėlėmis, kurios 
dažnai būna tik laikinos.

Todėl artėjant kalėdinėms 
šventėms, tėvai ir kiti priva
lėtų rimtai pagalboti apie ka
lėdinių dovanų pirkimą savo 
sunams, dukroms ir kitiems, 
kad tos dovanos nebebūtų lai
kinos, kad gavėjai dovanų 
galėtų jas ilgai prisiminti ir 
būti dėkingi dovanų davėjams 
per ilgus metus.

Mums atrodo, kad šiuo me
tu, kada kiekvieną valandą 
jauną ar seną 
patikti gatvėje, 
ar kitur, todėl 
ledinė dovana
žmogui, ypač jauniems, Susi
vienijimo apdrauda, kurią ga
vėjas galėtų ilgai prisiminti, 
žinodamas, kad jis yra ap
draustas ir ištikus kokiai ne
laimei, jo tėvams ar kitiems 
giminėms nereikės galvas 
sukti kur gauti lėšų netikėtų 
ir nelauktų išlaidų apmokė
jimui.

Ypatingai tėvai privalėtų 
gerai pagalvoti prieš pirkimą 
kalėdinių dovanų, kad jos ne
būtų greitai pamirštos, ir vie
toj pirkimo menkos ir laiki
nos vertės dovanų, apdrausti 
savo vaikus didžiausioje lie
tuvių patriotinėje organizaci
joje — Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Tokią pat dovaną 
galima padaryti ir suaugu
siems žmonėms, nes daugelis 
lietuvių nėra niekur apsidrau- 
dę ir neapsirupinę rytojum. 
Todėl kalėdinėms dovanoms 
geriausia tinka apdrauda, ku?- 
rią kiekvienas bei kiekviena 
gali suteikti vaikams ir suau
gusiems. Teikiant kalėdinėms 
dovanoms apdraudą, jų tei
kėjai gali apmokėti mėnesi
nius mokesčius už kelis mėne- 
siusa, pusmetį, metus ar ke
liolika metų. Taip padarius, 
dovanų davėjai atliks gerą 
darbą, o gavėjai ilgai juos ne
pamirš už naudingos dovanos 
suteikimą kalėdinių švenčių 
metu ir jų apdraudimą.

SLA antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo antroji ap
skritis, gyvuojanti Massachu- 
Setts valstijoje, savo metinį 
suvažiavimą šaukia gruodžio 
mėnesio 4 dieną, 1-mą valan
dą po pietų Sandaros svetai
nėje, South Bostone. Apskri
ties valdyba

SLA Reikalai ir Veikla
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SLA Dešimtos Apskrities Laikyto Metinio Su
važiavimo 1960 Metais Spalio 23 Dieną, 1702 
Jackson Street, North Chicago, Illinois

PROTOKOLAS 64
,» . ■

1. Suvažiavimą atidarė pir
mininkas Jonas Masilionis 
1:30 valandą po pietų svei
kindamas delegatus, ir pas
kyrė mandatų patikrinimui 
p. E. Kaufmanienę ir V. Skir- 
muntą.

Laike mandatų tvarkymo, 
kalbėjo A. Bitumskis, prašy
damas, kad suvažiavimą baig
ti 5 valandą, ir sveikino 
tus. S. Bacevičia taria 
SLA reikalais.

2. Mandatų iš keturių
pų teisėtai priduota sekanti 
skaitlinė:

100 kp., Racine, Wis.: J. 
Kapočius, F. Kapočienė.

133 kp., 
Wis.: E. 
Jurkus.

212 kp., 
Šulskis, S. 
paras, P. Dešris, V. Skirmun- 
tas.

262 kp., Wąukegan, III.: 
Pranas Norkus, A. Bitums- 
kas.

Dadėjus apskrities valdy
bą: pirm. J. Masilionį, sekr. 
M. Kasparaitį, iždin. J. Ma
čiulį, ir organiz. J. Kasputį, 
viso sudaro su sprendžiamais 
balsais 15.

Užsiregistravo sekanti sve
čiai: V. Bitumskienė, V. 
White, M. Jokubaitienė, F. 
Ikus, p. Ikus, F. Usmonienė, 
G. Mitkienė, J. Mitka, V. Kas- 
paraitienė, Mr. P. Coroneos. 
Su svečiais ir delegatais bei 
valdyba susidarė 26 dalyviai.

3. Paskirta rezoliucijų ko
misija: E. Kaufmanienė, V. 
Skirmuntas ir S. Bacevičia.

4. Skaitytas protokolas 63 
per sekr. M. Kasparaitį, kuris 
priimtas vienbalsiai.

5. 10-tos apskrities valdyba 
išdavė raportus, kurie 
ti vienbalsiai.

6. Pikniko komisija 
raportą, kad piknikas 
pelno $32.10,- padalinus pu
siau, apskričiai teko $16.05, 
tiek pat ir 100 kuopai. Rapor
tas priimtas.

7. Apskrities finansų kny
gas patikrino S. Bacevičia ir 
A. Bitumskis, sąskaitos veda
mos tvarkiai.

8. Praeito SLA Seimo dele
gatai J. Kasputis ir M. Kas
paraitis davė raportus iš sei
mo atliktų nutarimų bei gau
tų įspūdžių. Raportai išklau
syti su įdomumu.

100 kuopa narių turi 20, iž
de pinigų $300.00, prirašyta 1 
jaunuolis. Suruošė drauge su 
apskričia pikniką.

133 kuopa narių turi 12, 
vienas mirė, du jaunuoliai A. 
Mitka ir Aldona Mitkaitė 
prisirašė. 1 Ižde pinigų turi 
$87.43. Laiko du susirinki
mus į metus.

212 kuopa ižde pinigų tu
ri $926.48, narių 62. Prisira
šė vienas į suaugusių skyrių 
ir septyni jaunuoliai. Trys 
nariai mirė, susirinkimai lai
komi kas mėnesis, įnirusiems 
nariams perkamos gėlės. Pa
rengimai davė pelno $73.00. 
Mirusio nario J. Sukelio po
mirtinė, kuri buvo kuopos ži
nioje, pilnai išmokėta dukrai 
Lietuvoje audinių ir kitokių 
reikmenų siuntinių formoje. 
Lapkričio 14 dieną parapijos 
salėje ruošia filmų vakarą/

262 kuopa turi narių 26, 
ižde pinigų $298.71, susirin
kimai laikomi kas antras mė
nesis.

Sutrauka 10-tos apskrities 
kuopų stovio: Narių yra 120, 
ižduose pinigų $1,612.62.

Kuopų stovio pranešimai 
priimti. Visų noras imtis gy
viau veikti, o svarbiausia 
gauti naujų jaunų narių.

10. Rezoliucijų komisija 
perskaitė tris rezoliucijas, ku
rios vienbalsiai priimtos.

(Rezoliucijas perdavėme S.
L. A. Centrui. — Red.).

11. Nutarta ruošti vasaros 
laiku pikniką ir kitokius pa
rengimus. Išrinkta parengimų 
ruošimui sekančios sudėties 
komisija: J. Kasputis, J. Ma
čiulis, J. Kasparas, F. Jur
kus, J. Kapočius, J. Mitka ir
M. Kasparaitis.

12. Finansinė atskaita:
Užsimokėjo metinę mokesc 

tį į apskritį šios kuopos:
100, 133, 212, 262,

viso sumokėjo______  $5.60
Pikniko pelnas____ 16.05
Ižde pinigų likutis 162.74

Bendra suma__ $184.39
Išmokėta:

Altui auka ______  $10.00
Seimo delegatan^s

po $10.00___________ 20.00
SLA 262 kuopai dalis 

suvažiavimo išlaidų__ 10.00
Sekr. metinės išlaidos 5.00

Viso išmokėta „ $45.00 
Apmokėjus išlaidas,

lieka ižde pinigų $139.39
13. Užtvirtinta buvusi val

dyba sekančios sudėties:
Pirmininkas Jonas Masilio- 

nis,
Vice pirmininkas Jurgis 

Kapočius,
Sekretorius Martyn'as Kas

paraitis,
Iždininkas Juozas Mačiulis, 
Organizatoriai Juozas Kas

putis ir Pranas Jurkus.
14. 212 kuopos delegatas 

Jonas Kasparas užkvietė atei
nančiais 1961 metais šaukti 
metinį suvažiavimą į Keno- 
sha, Wis. po globa 212 kuo
pos. Užkvietimas su džiaugs
mu vienbalsiai dalyvių priim-

1 

tas.
15. Suvažiavimą tvarkingai 

vedęs pirm. J. Masilionis už
darė 4 valandą po pietų.

Per SLA 262 kuopos pirm. 
Pranciškų Norkų visi daly
viai pakviesti prie vaišių sta
lo. Vakarienė taip gerai gas- 
padinių buvo priruošta, kad 
geresnės negali būti. Buvo 
visokių skanių valgių visiems 
užtektinai. Gaspadoriai taipgi 
pasirodė su gėrimais. Vaišės 
pilna to žodžio prasme buvo 
geros. Visi labai dėkingi 262 
kuopai už tokį malonų priėmi
mą ir vaišes!

Pradedant vakarienę atsis
tojimu ir tylos minute pa
gerbti mirusieji SLA nariai. 
Taip pat laike vakarienės 
kalbėjo S. Bacevičia, F. Jur
kus, F. Norkus, J. Mačiulis ir 
M. Kasparaitis. Gerai pasiso
tinus namų savininkas Anta
nas feitumskis sudainavo dvi j 
solo dainas, taipgi padainuo
ta sutartinių dainelių, po to 
sekė šokiai.

Taip greit linkmoj nuotai
koj laikas ėjo, kad nenoromis 
atsisveikinę su pasitenkinimu 
skirstėmės į namus.

M. Kasparaitis, 
SLA 10-tos apskr. sekr.

Spalio 16 dieną, sekmadie
ni, kuopos darbščiosios mote
rys surengė jaukų pobūvi pa
gerbimui Deimantinio SLA | 
Seimo delegato Frank Rama
nausko. Mus kuopos atstovas

grįžęs iš seimo platesnį pra
nešimą padarė kuopos narių 
visuotiname susimkime. šia
me pobūvyje tik bendrybėmis 
nupasakojo, požymė damas, 
kad seimas praėjo labai dar
nioje ir linksmoje nuotaikoje. 
Ypatingai pasidžiaugė eks
kursija į Pittsburgh, Pa. ko
legija, lituanistikos studentų 
kambariu ir jų priėmimą. 
Ten jis patyręs daug nuošir
dumo ir pasigerėjęs gaivi
nančia lietuvybės dvasia. F. 
Ramanauskas daug seimų ,yra 
atlikęs, visur jis domėjosi ir 
domisi lietuvybės reiškiniais 
ir visomis išgalėmis juos re
mia. Palinkėta jam geriausių 
metų ateity ir padėkuota už 
atliktus žygius.

Korespondentas.

Šių metų spalio mėn. 23 
dieną Lietuvių Salės patalpo
se, 354 Park gatvės, įvyko S. 
L. A. 4-tosios apskritie kuo
pų atstovų metinis suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 30 atsto
vų nuo penkių kuopų. Posėdį 
atidarė vietinės kuopos orga
nizatorius Martynas Turskis, 
paaiškindamas suvažia v i m o 
tikslą. Po tam 4-tosios apskri
ties pirmininkas užėmė vietą 
ir prasidėjo organizacijos rei
kalų svarstymas. Išklausyti 
raportai apskrities valdybos 
ir komisijų. Paaiškėjo, kad 

. tarimai buvo vykdomi pagal 
leidžiamas gyvenimo sąlygas. 
Raportai kaip valdybos taip 
ir komisijų priimti. Aš nema
nau leistis į organizacijos 
veiklą ir jos tarimus, nes ap
skritis turi savo koresponden
tą, kurio pareiga aprašyti vi
sus apskrities suvažiavimo ta
rimus ir praeitų metų veik
lą.

Aš tik tiek noriu prisimin
ti, kad 4-tosios apskrities vir
šūnės surengė gerus pietus 
ne tik kuopų dėl e g a t a m s, 
bet ir svečiams. Po pirmuti
nei sesijai visi dalyviai buvo 
pakviesti pietauti. Pietus pa
gamino SLA 34 kuopos paty
rusios gaspadinės ponia Pin- 

i kevičienė ir ponia Neimonie- 
nė. Šios ponios niekuomet ne
atsisako bile draugijai patar
nauti, jeigu tik jos pakviečia
mos. Joms prigelbėjo ir vieti
nės kuopos nariai, kaip tai V. 
Vitkauskas, A. Kviadas, M. 
Grimaila ir pora merkaičių, 
kurių vardus neteko sužinoti.

Laike pietų vietinės kuopos 
pirmininkas, Martynas Turs
kis, pakvietė kai kuriuos dele
gatus pareikšti savo nuomo
nes organizacijos ir kitais 
reikalais. Kalbėtojų mintys 
sukosi apie organizacijos rei
kalus, išskyrus poną Alksni
nį, kuris daug kalbėjo apie 
vietos lietuvius ir jų puikią 
svetainę, kuri jau egzistuoja 
nuo 1912 metų.

Po pietų tęsėsi antrra sesi
ja iki 4:20 minučių. Po užda
rymo sesijos, sekė draugiškas 
narių zpasikalbėjimas. Delega
tai išsiskirstė pilni ūpo ir 
enernijos dirbti labui viso S. 
L. A. ir jo programui.

Pranas Naunčikas.

SLA 66 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas šių metų lapkričio 
mėnesio 13 dieną, 2 valandą 
po pietų, lietuvių bažnytinėje 
svetainė©.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra 
daug reikalų aptarimui ir iš- 
prendimui. Taipgi šiame su
sirinkime bus renkama kuo
pos valdyba 1961 metams, tai 
visų narių būtina pareiga bū
ti susirinkime.

J. Radzevičius, 
SLA 66 kuopos sekr.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
1 ’

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

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

(Tęsinys)

ARTERIJŲ SKLEROZE
Gydytojai sako, jog arterijų sklero

ze dažniausia suserga žmonės, kurie-nau
doja turtingą cholesterinų maistą. Bet 
čia pat reikia pastebėti, jog tai ne visuo
met atsitinka. Yra žmonių, kurie valgo 
turtingą cholesterinu maistą, bet sklero
ze hesuserga. Svarbu maisto, ypač cho
lesterino apykaitos sutrikimas. Čia ne 
mažos reikšmės turi ir nervų sistema,zsu- 
sirgimai infekcinėmis ligomis, persi dir
bimas, nemiga ir tt.

Sklerozės draugas yra per didelis 
mėsos kiekis, riebi mėsa, riebi žuvis, į- 
vairųs gyvulių riebalai (lajus, kiaulių, 
gyvulių taukai), perdidelis sviesto nau
dojimas.

Sakoma, amerikiečiai dabar valgo 
50% riebalų daugiau negu jų 'tėvai ir 
už tai moka širdis. Tai teisingai pasaky- 
ta- ... .

Apsisaugojimui nuo arterijų skle
rozės didelės reikšmės turi tinkamas 
maistas, judėjimas, nervų sistema.

Nuo 40—50 metų mažinti arba vi
sai nevartoti produktų turtingų choles
teroliu: riebi žuvis, riebi mėsa, kiaušinio 
trynys, inkstai, kepenys, smegenys, šo
koladas, kakao, kiaulių—gyvulių tautai,

Jaunuolių Komisijos 
Papildymas

Tėvynės 41 ir 42 numeriuo
se buvo paskelbta visų SLA 
Pastoviųjų Komisijų narių 
vardai, pavardės ir jų adre
sai.

Tą paskelbimą papildome, 
nes SLA Jaunuolių Komisi
jos Kanadoje pirmininkas J. 
Strazdas, pranešė, kad jų ko
misija vygdydama SLA 51-mo 
Deimantinės sukakties seimo 
nutarimą, SLA Jaunuolių Ko
misiją Kanadoje papildo 
dviem naujais nariais:

Leonas Radzevičius,
55 Riwerwood Parkway, 
Toronto 18, Canada 

ir
Gediminas J. Vėlyvis, 
54 St. Annes Road, 
Toronto 3, Canada.

SLA sekretorius dr. M. 
Vinikas tą papildymą užgyrė 
ir spalio 24 dieną laišku nau
jiems nariams pranešė, kad 
jiems yra suteikiamos pilnos 
nario teisės pastovioje SLA 
Jaunuolių Komisijoje Kana
doje.

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų lapkričio mėn. 13 
dieną, Lietuvių 
bo savetainėje, 
po pietų.

Visi 7 kuopos
rėš dalyvaukit šiam susirin
kime ir aptarkite susijusius 
reikalus. 9

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.
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GIMTOSIOS KALBOS nauja
me Nr. 2 (^) yra daug aktu
alių ir reikšmingų rašinių. Pr. 
Skardžius išaiškina keletą 
klaidingų žodžių, dažnai sutin
kamų musų laikraščiuose, pa
vyzdžiui: įdomautis, lygsvara,
žingeidus. Jų daryta 'lietuvių I binius trukumus.
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lajus. Atsiradus arterijų sklerozei vi
siškai atsisakyti virš minėtų produkftų, 
sumažinti ir sviesto vartojimą. Vartoti 
augalinius riebalus— aliejų, kuriame 
nėra cholesterino.

Prisilaikant tokios dietos ne tik 
sustoja sklerozės piešimasis, bet kartu 

—- — . Pastebėta,
sojos, 

kiaušinio baltymas, avi-

nyksta ir jau išsivysčiusi, 
jog nekurie maisto produktai 
pupos, varške, 
ži,ners kruopos, ryžiai, bulvės, kopūstai 
stabdo sklerozės vystymąsi. Apsisaugo
ti sklerozės padeda vitaminas C. Todėl 
prie maisto svarbu šviežios daržobės, 
vaisiai, uogos. Naudinga gerti šviežių 
daržovių vaisių, uogų sunką, nuovarus 
erškėtvuogių, kurios turi daug C .vita
mino. Vitaminas I), kurio yra daug žu
vų riebaluose, padidina cholesterino kie
kį organizme. Todėl senesnio amžiaus 
žmonėms žuvų taukų nepatartina varto
ti. Eskimai, kurie veik išimtinai min
ta žubim ir jų taukais, jau jauname 
amžiuje serga skleroze ir ilgo amžiaus 
nesulaukia. Prie sklerozės mėsą valgy
ti virtą, ne keptą, mažai vainoti druskos, 
vengti sūrių valgių.

Apart dietos apsisaugoti nuo skle
rozės, ją sustabdyti, bei prašalinti išsi
vysčiusią turi svarbos lengvas sportas, 
mankšta, pasivaikščiojimas, poilsis, ato
stogos kaime ar kurorte. Specifinių 
vaistų prašalinti arterijų sklerozę dar 
nėra išrasta.

(Bus daugiau)

kalbai neįprasta, todėl turime 
vartoti senesnius, neabejoti
nai lietuviškus atitinkmenis: 
domėtis, pusiausvyra, smalsus. 
Ir lietuvių moterų pavardes 
savo spaudoje turėtume rašyti 
su moteriškomis priesagomis: 
-ienė, -aite -ytė ir pan. To
liau P. Skardžius atskiru 
stripsniu pamini kalbininko J. 
Balčikonio 75 metų sukaktį, 
sužymėdamas jo raštus, ypač 
Lietuvių kalbos žodyną, nuo 
kurio redagavimo dabartinių 
Lietuvos valdovų neseniai jis 
pašalintas.

Rašytoja P. Orintaitė, jau 
nepriklausomybės laikais G. 
Kalboje iškėlusi eilę dalygų, 
siūlė pasidairyti po senųjų 
Amerikos lietuvių kalbą, ieš- 

. kant gražesnių ar patogesnių 
žodžių, pavyzdžiui knygius 
vietoj knygininko. Nurodo ma
žybinių priesagų ypatingas 
reikšmes: nykštukas reiškia 
ne mažą nykštį, bet mažą žmo
gutį; seselė yra ne maža se
suo, bet vienuolė.

L. Dambriunas rašo apie i 
pastaruoju metu Lietuvoje iš
leistus kalbinius leidinius, 
trumpai nurodydamas jų ver
tę: tai Jablonskio, Būgos raš
tai, Lietuvių kalbos žodynas 

I V tomas ir kt. Kalbiškai re
cenzuoja V. Brizgio knygą Ne
gesinkime aukurų, iškeldamas 
rašybos, kalbos ir stiliaus tru
kumus. Toliau gyvos kalbos 
pavyzdžiais įrodinėja, kad 
“ant žemės” nėra slavybė, to
dėl poteriuose nėra pagrindo 
taisyti į senesnį “žemėje”. Po 
šio straipsnio yra redakcinis 
P. Skardžiaus prierašas, ku
riame skirtingais pavyzdžiais 
įrodoma, jog teiktinesnis po
sakis yra “kaip danguj, taip 
ir žemėj”.

P. Jonikas surašo pluoštą 
retesnių žodžių, pavyzdžiui: 
Šarūnas — gerai šeriamas 
arklys, Šatrija—smarki mote
ris, ragana, tytveikas—daugy
bė, eibė, žiedyba—karamija.
A. Šimaitienė ir A. P. Bagdo
nas iškelia musų mokinių kai- |

Dar patei- | Sinti

kiama medicinos terminų, 
skaitytojų balsų, spaudos 
žvalga ir kt.

Gimtoji Kalba niekada 
vėlu užsiprenumeruoti :
galima gauti visus aštuonis 
numerius, kurie visada ir vi
siems pravartu turėti. GK iš
eina 4 kartus per metus: kai
na metams 1 dol. Redaktorius 
Petras Jonikas, leidėjas Kul

tūros Fondas, 1347 So. 48 
Court, Cicero, Illinois.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
I —■ ' —.....................

Brooklyn, N. Y.
• • • a amjimo i 

38 kuopos ruošiama metinė 
tradicinė vakarienė įvyks lap
kričio mėnesio 19 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue, Brooklyn©. 
Vakarienė bus pagaminta į- 
vairių rusių, taipgi netruks 
lengvų ir stipresnių gėrimų 
troškulio numalšinimui. Ren
gėjai prašo įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti sau vie
tas vakarienei.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje trečios apskrities me
tinis kuopų atstovų suvažia
vimas kviečiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 20 dieną, 2 
valandą po K pietų, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Apskrities pirmininkas S. F. 
Bakanas prašo visas apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skai
čių atstovų ir prisiųsti suva- 
žiaviman. Patenkinkite ap
skrities pirmininko prašymą.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas kviečia
mas šių metų gruodžio mėne
sio 4 dieną, 1-mą valandą po 
pietų, Sandaros svetainėje, 
124 F Street, South Bostone. 
Apskrities valdyba prašo vi
sas antrosios apskrities ribo
se gyvuojančias kuopas "iš
rinkti atitinkamą skaičių de
legatų ir prisiųsti suvažiavi
mam Posėdžiams užsibaigus, 
delegatai ir svečiai bus pavai-
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

z Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)
19. Prezidentas P. Dargis pakviečia SLA Kontro

lės Komisiją, S Gegužis, S. Michelsonas ir Albinas 
Trečiokas, kad išduot Kontrolės Komisijos raportą.
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SLA Kontrolės Komisijos Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Peiuisylvania

SLA Konstitucija nurodo Kontrolės Komisijai 
šias pareigas:

Jeigu yra skundas, kad Susivienijimo turto val
dymas nėra tvarkoje, arba jeigu iškyla bent koks 
pagrįstas įtarimas, kad yra kokių nesklandumų, tai 
Kontrolės Komisija privalo patikrinti Centro Sekreto
riaus ir Iždininko knygas ir kitokius dokumentus; o 
jeigu yra reikalo, tai ši Komisija gali pasikviesti arba 
net ir pasisamdyti ekspertus tokiam darbui atlikti, ir 
jų tyrinėjimo duomenis tuojau pranešti SLA Pildoma- 
jai Tarybai.

Pagaliau Konstitucija reikalauja, kad Kontrolės 
Komisija, jos pareigų laikui baigiantis, patiektų SLA 
Seimui savo raportą. Taigi, čia ir patiekiamas toks 
raportas.

Per du pastaruoju metu mes, Kontrolės Komisija, 
uoliai sekėm ir stebėjom kaip buvo vedami musų or
ganizacijos reikalai. Per visą laiką nepastebėjom nie
ko, kas, musų įsitikinimu, reikalautų kokio tyrinėjimo 
ar tikrinimo. Ir nesame gavę iš SLA narių arba kuo
pų jokio pagrįsto Pildomajai Tarybai kaltinimo bei 
skundo prieš ją.

Todėl pareiškiam, kad SLA reikalai vedami 
tvarkingai ir rūpestingai. Dalyvavome kai kuriuose 
Pildomosios Tarybos posėdžiuose, klausėmės kas ir 
kaip buvo svarstoma ir matėm tiktai įtemptą darbą 
ir pastangas traukti į Susivienijimą daugiau ir dau
giau narių.

S. GEGUŽIS
S. MICHELSONAS
A. S. TREČIOKAS

Delegatas A. Čaplikas įnešė, dėl. M. Kuprienė pa
rėmė SLA Kontrolės Komisijos raportą priimti taip, 
kaip jis išspausdintas Seimo Darbų Knygoje. įneši
mas nr raportas Seimo delegatų vienbalsiai priimtas, 
kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygoje.

20. Prezidentas P. Dargis pakviečia SLA Stovio, 
Skundų ir Apeliacijų Komisiją, S. F. Bakanas, J. 
Strazdas (adv. Thomas E. Mack nedalyvavo), išduoti 
komisijos raportą.

SLA Stovio, Sundų ir Apeliacijų 
Komisijos Rarportas

51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui <

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Peiuisylvania
Gerbiami Atstovai:

Turime nepaprasto malonumo pranešti šio Seimo 
delegatams, kad pastarųjų dviejų metų laikotarpyje 
SLA Stovio, Skundų ir Apeliacijų Komisijai nebuvo 
įteiktas nė vien'as skundas ir nebuvo kokio nors SLA 
narių ir viršininkų tarpe nesusipratimo. Pasirodo, 
kad SLA nariai moka sugyventi ir bendrauti broliš
koje nuotaikoje, kas ir turi būti broliškoje organiza
cijoje.

Mes tik tam ir stojame į fraternalę broliškos sa
višalpos organizaciją, kokiu yra Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, kad galėtume bendromis jėgomis ir 
sutartinai pasirūpinti savo nležinomu rytojum, kad už
tikrinti sau ir savo šeimoms užvėją gyvenimo audroms 
ištikus. Todėl nepaprastu malonumu tenka pažymėti 
tą faktą, kad SLA nariai pilnai suprato šituos kilnius 
broliškumo tikslus ir vieningai broliškoje nuotaikoje 
per paskutiniuosius dvejus metus veikė savo ir visos 
organizacijos labui.

Baigdami^ šį trumpą savo raportą visu nuoširdu
mu linkime, kad ir ateityje SLA nariai ir veikėjai taip 
pat sutartinai, be jokių vaidų ir nesusipratimų dirbtų 
SLA organizacijos ir savo tautos labui ir garbei.

Linkime šiam Seimui lygiai tokioje broliškoje nuo
taikoje ir sutartinai svarstyti svarbiuosius Susivieniji
mo reikalus, kad galėtumėm juos išspręsti su galimai 
didžiausia nauda Susivienijimui ir visiems jo nariams.

SLA Stovio, Skundų ir Apeliacijų Komisija:
S. F. BAKANAS 
THOMAS E. MACK 
J. STRAZDAS

Delegatas A. Andriulionis įnešė, dėl. A. Genai- 
tienė parėmė SLA Stovio, Skundų ir Apeliacijų Kor 
misijos raportą priimti taip, kaip jis surašytas Seimo 
Darbų Knygoje. Įnešimas ir raportas Seimo delegatų 
vienbalsiai priimtas, kaip jis surašytas Seimo Darbų 
Knygoje.

21. Prezidentas P. Dargis pakvietė Švietimo Ko
misiją—Dr. P. Grigaitis, A. Kalvaitis ir S. Budvitis— 
išduoti Švietimo Komisijos raportą.

SLA Švietimo Komisijos Rarportas
51 -mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Paskolos Studentams Sausio 1, 1960 Metais

Gerbiamieji Seimo Delegatai ir Delegatės:

SLA Švietimo Komisija yra patariamoji įstaiga, 
kuri savo patarimais bei rekomendacijomis padeda 
SLA Pildomajai Tarybai, kai pastaroji į ją kreipiasi. 
Pirmas reikalas, kuriuo Pildomoji Taryba atsiklausia 
Švieitmo Komisijos, yra lietuvių moksleivių šelpimas.

Per pastaruosius du metus pagal Švietimo Komi
sijos rekomendacijas arba su jos pritarimu buvo duo
tos šios stipendijos bei paskolos:

A. Tvirbutui—$3OQ.OO.
L. Jucėnaitei-—$300.00.
E. Keraičiui—$200.00.
R. Springytei—$200.00.
J. Petruškevičiui—$100.00 1960 m.
D. Dikšaičiui—$100.00 (iš Tautiškų Centų Fondo).
A. Remeikai—50.00 (iš Tautiškų Centų Fondo).

Prie to reikia pridurti, kad baigiantis 1958 me
tams moksleiviams buvo duota paskolų bei stipendijų 
viso $8,085.00, a per 1959 metus buvo duota dar 
$1,000.00. Bendra paskolų bei stipendijų suma, atėmus 
seniau sugrąžintų paskolų dalį, buvo iki dabar $9,085.

Per paskutiniuosius du metus negrąžinta nieko.
Šitie skaičiai rodo, kad Susivienijimas gana pla

čiai veda lietuvių moksleivių rėmimo darbą. Tik rei
kia apgailestauti, kad gavusieji paskolas neskuba at
siteisti. Jei paskolintosios sumos grįžtų atgal, tai 
Susivienijimas galėtų suteikti daugiau paramos kitiems 
moksleiviams, kurie jos reikalingi.

Kultūrinių ir Visuomeninių Reikalų Rėmimas
SLA remia finansiškai daugelį kultūrinių darbų, 

visuomeninių reikalų ir organizacijų iš savo Tautiškų 
Centų Fondo. Kitos, panašios rūšies fraternalės orga
nizacijos tokio fondo neturi.

Per paskutiniuosius du metus Susivienijimas davė:
Tėvynes Mylėtojų Draugijai .................... ..................... _............. $100.00
Čiurlionio Vardo Meno Galerijai Chicagoje ......... 100.00
Prof. S. Kairio knygos “Lietuva Budo” leidimui paremti 50.00 
Seimo rengimo komisijai ......................      50.00
V. Kupriui .................       25.00
Vasario 16 Akto signatarui prof. S. Kairiui _____________  200.00
Jaunuolių kuopos, Toronto, Canada, Sporto Klubui .........   100.00
Radijo programos vedėjams Minkams. Boston, Mass.___ 50.00
Lietuvių Skautų Draugijai ______________________________ 100.00
Sportininkams, vykusiems į Pietų Ameriką _____________ 100.00
Siaurės Amerikos Sporto Žaidynių Organizacijos Komite

tui taures laimėtojams nupirkti _____________________ 24.00
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijai ___________________  150.00
Radijo valandėlei “Varpas” _____________ ____ __________  25.00
Lietuvių Pavilionui Chicagos Parodoje_________ _________  25.00

Laikraščiams:
“Keleiviui" 50 metų sukakties proga _____________________ 200.00
“Dirvai” besiartinančio 45 metų jubiliejaus proga _______  200.00
“Naujienoms” _______________________________________________  100.00

SLA Organas “Tėvynė”
Švietimo Komisijos pareiga prižiūrėti SLA organo 

leidimą bei vedimą. Galima pastebėti, kad “Tėvynė” 
tinkamai atlieka savo uždavinius, tarnaudama Susivie
nijimo reikalams ir remdama platesnius SLA tikslus, 
išdėstytus SLA Konstitucijoje.

Švietimo Komisija nėra gavusi nė vieno nusiskun
dimo prieš “Tėvynės” redakciją.

Pernai buvo įsteigtas “Tėvynės” priedas, pavadin
tas “Atžalynu” ir skiriamas jaunimui. Pildomoji Ta
ryba paskyrė šitam reikalui $150.00, neskaitant priedo 
spausdinimo išlaidų.

“Tėvynės” Leidimo Nuostoliai
»

Kaip ir pirmesniuose savo raportuose Seimui, 
Švietimo Komisija turi nemalonią pareigą paliesti ir 
finansinę “Tėvynės” leidimo pusę.

Gautais iš administracijos duomenimis “Tėvynė” 
1958 metais turėjo $9,469.34 pajamų, o 1959 metais 
$9,486.57.

Leidimo nuostoliams padengti SLA Pildomoji Ta

ryba davė iš Lėšų Fondo 1958 metais—$7,271.82 
1959 metais davė iš Tautos Centų Fondo—$7,174.82 

“Tėvynės” prenumeratos jos leidimo išlaidų toli 
gražu nepadengia.

Jau ne kartą švietimo Komisija savo pranešimuose 
Seimui siūlė pakelti prenumeratą bent iki $3.00 me
tams. Argumentų šiam siūlymui paremti nereikia ieš
koti, nes visiems aišku, kad šiandien viskas yra bran
giau, negu buvo prieš kokius 30 metų. Tačiau musų 
Seimai nesidavė įtikinami. Veikiausia ne kitaip bus 
ir šiame Seime.

švietimo Komisija dar turės rekomenduoti Seimui 
kandidatą ar kandidatus į “Tėvynės” redaktorius. Ši
tą pareigą komisija atliks atitinkamoje Seimo sesijoje.

Šiame Seime bus atžymėta Susivienijimo 75 metų 
gyvavimo sukaktis. Todėl jisai yra paskelbtas, kaip 
“Deimantinis Seimas.”

Sveikindama Seimo delegatus šios reikšmingos 
sukakties proga, švietimo Komisija linki jam geriau
sios sėkmės ir vaisingo darbo.

SLA švietimo Komisija:
DR. P. GRIGAITIS, Pirmininkas,

i S. C. BUDVITIS, Narys,
A. Kalvaitis, Narys.

Delegatas W. V. Anesta įnešė, dėl. A. Mockienė 
parėmė Švietimo Komisijos raportą priimti taip, kaip 
jis išspausdintas Seimo Darbų Knygoje.

Švietimo Komisijos pirmininkas Dr. P. Grigaitis 
atkreipė delegatų dėmesį, kad raportas Seimo Darbų 
Knygoje išspausdintas su jo vieno parašu, bet raportą 
pasirašė visi trys Švietimo Komisijos nariai.

Po keleto paklausimų ir išaiškinimų, įnešimas ir 
Švietimo Komisijos raportas Seimo delegatų buvo vien
balsiai priimtas.

22. Prezidentas P. Dargis, Seimo nutarimu, skiria 
Komisijų Komisiją iš šių delegatų: K. Mačiukas-Mack, 
260 kp.; M. Vaidyla, 36 kp., ir V. Velžis, 64 kp.

23. Balsų skaitymo komisijon, Seimui pritariant, 
Prezidentas P. (Dargis paskyrė: C. Austin, B. Spudie- 
nę, A. Mišeikienę ir J. Valatką.

24. Tautiškų Centų Komisijon Prezidentas P. 
Dargis, Seimui pritariant paskyrė F. Motuzą A. Gus
tus ir B. Keblaitienę.

25. Skundų ir Apeliacijų Komisijon Prezidentas 
P. Dargis, Seimui pritariant paskyrė: V. Braziulį, Dr.
K. Drangelį ir Adv. T. Mack.

26. Sveikinimų ir rezoliucijų komisijon Preziden
tas P. Dargis, Seimui pritariant paskyrė: V. Sidzi
kauską, S. Michelsonienę ir L. Šmulkštį. *

27. Prezidentas P. Ddrgis Seimo maršalka pasky
rė delegatą F. Rodgers.

28. Prezidentas P. Dargis pakvietė BALF iždinin
ką A. Trečioką tarti žodį. A. Trečiokas padėkojo už 
pastovią Susivienijimo Centro ir kuopų paramą ken
čiantiems lietuviams.

29. Mandatų Komisijos vardu A. Praškevičius 
pranešė, kad yra atvykę du delegatai: Mrs. Gustus, 
101 kp., ir Anastazija Mikužis, 313 kp., ir rekomen
duoja šias delegates priimti pilnateisiais Seimo dele
gatais. Mandatų Komisijos pasiūlymą Seimas priėmė 
kartu priimdamas ir minėtas delegates pilnateisiais de
legatais. .

(Bus daugiau)

<>

1 “Kario” Žurnalo Dešimtmetis

leidžiamas laikraštis ir

sta į “Raudonarmietis”.
Vokiečiams okupapus 

tuvą 1941 metais “Karys 
buvo atgaivintas ir kas sa
vaitė ėjo iki 1944 metų.

Lie-
>>

I

žo- 
yra 
per

Mums, lietuviams, ypač iš
eivijoje, yra brangus ir mie
las kiekvienas spausdintas žo
dis, 
pasirodžius, žinoma, nekomu
nistinio turinio, knyga.

Tačiau tas spausdintas 
dis ir pirmiau ir dabar 
išvydęs dienos šviesą tik
pasiryžimą, vargą ir darbą. 
Lietuviška spauda atsirado 
žymiai skirtingomis sąlygo
mis ir ji niekuomet nebuvo ir 
nėra pasipelnimo šaltinis. 
Lietuviška spauda daugumoje 
išsilaiko tik ant pasiryžėlių 
pečių, kurie nesigaili sugaišto 

. brangaus laiko ir įdėto darbo. 
Ir pasėkoje to dabar mes lie- 
viai Čia JAV turime pakan
kamai dienraščių, savaitraš
čių ir net ideologinių žurnalų. 
Štai šiemet žurnalas “Karys”, 
tai vienintelis lietuviškas ka
rinio turinio žurnalas visame 
pasaulyje, švienčia dvigubą 
sukaktį — 40 metų nuo įsis- 
teigimo ir 10 metų nuo jo at
gaivinimo Amerikoje.

“Karys” buvo pradėtas lei
sti 1919 metais gegužės 22 
dieną vardu “Kariškių žo
dis”, kuris kiek vėliau buvo 
pavadintas Kariu. “Karys” 
nuo savo gyvavimo pradžios 
buvo leidžiamas kas savaitė, 
tik laikotarpyje 1930-40 me
tų ėjo tris kartus į savaitę. 
Rusams okupavus 
“Karys” buvo 
Jo vietoje buvo 
rių Tiesa”* kiek

Rusams antrą kartą užė
mus Lietuvą ir daugumai lie
tuvių intelektualų pasitrau
kus į Vakarus “Karys” vėl 
buvo pradėtas 1944 metų pa
baigoje leisti Vokietijoje. Iš 
V o k i e t i jos pradėjus lietu
viams emigruoti į kitus užjū
rio kraštus ir daugumoje ka
rių atsiradus JAV vėl “Ka
rys” 1950 metais tapo atgai
vintas, kurio leidėju ir redak
torium buvo Simas Urbonas. 
Atseit, žurnalas “Karys” su 
mažomis pertraukomis eina 
jau 40 metų laiko. Kiekvie
nam laikraščiui yra didelė 
sukaktis, o lietuviškam ir dar 
karinio turinio ir dar išeivi
joje tai nepaprasta. Visa tai 
rodo, kad sukakties prasmė 
yra simbolinė ir įpareigojanti 
remti šį spaudos darbą.

Dabartiniu “Kario” leidėju 
yra L. V. S. Ramovės New 
Yorko skyrius. Svarbiausiais 
“Kario” vairininkais yra re
daktorius Zigmas Raulinaitis 

administratorius Leonas 
ne tik

Pov. pirkia.

Lietuvą 
sustabdytas, 

išleista “Ka- 
vSliau pakei-

Ilgiausių metų

ir
Bilieris. Čia JAV
“Karys” švenčia sukaktuvių 
dešimtmetį, bet ir jo leidėjas 
“Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė”.
jiems!

Kelionės Įspūdžiai iš Daug Miestų ir Valstijų

niau Jonui Romanui, jis sakė, 
kad jo sesuo ten gyvena;
Prie Lietuvių Bakūžės

Rytojaus dieną gavau pa
kvietimą iš K. Jurgeliuno, at
važiuoti į Brocktoną prie Lie
tuvių Bakūžės. Įsėdau į Jono 
Romano vežimą ir traukiam 
prie Bakūžės, kur radom Lie
tuvių Komitetą ir padarėm 
spalvuotų nuotraukų Bakūžės 
ir visų ten esančių.

Prieš išvažiavimą užėjau į 
Ivaškevičienės baldų kratuvę, 
ji yra Lietuvių Šokėjų grupės 
vedėja. Iš Bostono traukiau į 
New York, kur pribuvau šešta
dienio vakare, turėjau progą 
pasikalbėt su Juozu Tysliava, 
Vienybės red., kuris man pa
rodė savo dviejų aukštų na
mą, kurį nupirko su baldais 
nuo turtingų žmonių. Kiekvie
nam kambary stalai, kėdės, 
kamodės ir kiti daiktai pada
ryti iš brangaus medžio, ran- 

I kom išpjaustyta su visokiais 
pagražinimais. Tokius baldus 
turėjo turtingi senų laikų ame
rikonai. Telefonu pasikalbėjau 
su Jonu Atkočaičiu, kurio 
tėvui mirus, jis užėmė Siuvė
jų Šapą Brooklyne, kur dirbo 
virš 50 žmonių, dauguma lie
tuviai. Dabar jau antri metai 
pasitraukęs iš to biznio ir turi 
valdžios darbą. Atkočaitis lie
tuviams buvo gerai žinomas 
kaip filmų fotografas.
Kelionė Balt'morėn ’

I

Iš New Yorko traukiau Į 
Baltimore, kur Atletų Klubą

(Tęsinys)
Buvo Vyčių seimas

Vidurmiesčio viešbutyje bu
vo Vyčių Seimas, kur buvo 
suvažiavę delegatai iš visos 
Amerikos svarstyti savo rei
kalus. Delegatų į seimą su 
svečiais buvo suvažiavę apie 
pusantro šimto, tai beveik tiek 
kiek buvo SLA Deimantiniam 
Seime liepos mėnesį Pitts- 
burghe. Sekmadienio ryte bu
vo Vyčių paroda nuo vidur
miesčio iki šv. Kazimiero baž
nyčios. Delegatai maršavo ly
dimi lietuvių veteranų jaunuo
lių muzikantai apsirėdę spal
vuotais drabužiais, ir tą va
karą buvo šeiminis banketas, 
kuriame dalyvavo miesto ma
joras ir kt.

Kur buvo Lietuvių Klubo 
namas, dabar toj vietoj eina 
kelias. Klubas gavo už savo 
namą 160,000 dolerių. Dabar 
klubas turi savo užeigą ant 
Millbury gatvės, apleistame 
name. Prieš išvažiuojant iš 
Wbrcesterio užėjau aplankyti 
savo ilgametį pažįstamą V. 
Skrinską, lietuviams gerai ži
nomą vaistininką. Viešbutyje, 
kuriame aš buvau apsistojęs, 
mano kambaryje buvo tokia 

« iškaba: “Jeigu rukai lovoj, tai 
pranešk mum kur tavo pele
nus pasiųsti”. Važiuojant iš 
Worcesterio į Bostoną, pu- 
siaukely pamačiau iškabą: 
“Natick įsteigtas 1651 me
tais”. Miestelis nedidelis, bet 
labai Švarus. Sugrįžus į Bos
toną, apie tą .miestelį pHmi-

radau uždarytą, nuėjau į Lie
tuvių Salę, bet nieko neradęs 
išėjau. Telefonu paskambinau 
Laukaičiui, bet jo žmona pa
sakė, kad jie išvažiuoja atos
togų. Išvažiuojant į stotį at
važiavo P. Jaras išleisti mane', 
jis buvo nusiminęs, nes visai 
neseniai palaidojo savo žmoną. 
Nors įbrolis Jaras neužilgio 
bus 81 metų, bet automobilį 
vairuoja kaip jaunuolis.

Iš Baltimorės važiuodamas 
užsukau į Pittsburghą, o iš 
į Clevelandą, kur teko pasi
kalbėti su K. Karpium, kuris 
man pasakė kaip nuvažiuot ir 
surast Lietuvių Darželį, dar
želis vienas iš daugelio tautų, 
prie kelio yra aikštė su Basa
navičiaus paminklu, apsodin
tas gėlėmis ir medžiais. Ei
nant į viršų didelių akmenų

laiptais, kur yra kita aikštė ir 
vandens bėgantis kranas į vir
šų, akmenim aptvertas, o kitoj 
pusėj Kudirkos paminklas. K. 
Karpius dirba prie vietinio 
dienraščio. Užėjus pas Jack 
Sharkey seserį Mary Cheso- 
nis, namuose nieko naradau, 
sugrįžau į Chicagą.

Chicagoj perdaviau linkėji
mus J. Pranckui, dirbančiam 
Naujienose nuo C. Pratapo iš 
So. Bostono ir P. Jaro iš Bal
timore, jie pažįsta Pranckų 
nuo to laiko, kaip jis redagavo 
Sandarą Bostone.

Savo kelionėj daug matęs, 
daug girdėjęs ir pilnas įspū
džių sugrįžau. Apie lietuvius 
sportininkus, su kuriais kalbė
jau ir apie kuriuos girdėjau, 
parašysiu kitą kartą.

J. Jakubauskas.

Lietuvių Kalbos Tarmių 
Tyrinėtojai

t

(E) Aštuonių mokslinių 
darbuotojų grupė išvyko į Ši
lutę lietuvių * kalbos tarmių 
tyrinėjimo darbams tęsti; 
darbas bus vykdomas ir Klai
pėdos rajone. Bus užrašomi 
žodžiai didžiajam lietuvių kal
bos žodynui; kartu bus užra^ 
šomi vietovardžiai ir tautosa
kos dalykai. Ekspedicijos me
tu bus daromi ir magnetofo
niniai (tapė recordings) įra
šai.

Lietuvoje leidžiami astrono
miniai kalendoriai. — Prade
dant 1956 metais, Lietuvoje 
leidžiami kasmet astronomi
niai kalendoriai. Neseniai išė
jo astronominis kalendorius 
(172 pusi.) 1960 metams.
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Palinksminkite savo artimuosius Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Kad siuntinys artimuosius pasiektų Šventėms reikia jį išsiųsti tuojau, neatidėliojant.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų finuos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ

GENERAL PARCEL & TRAVEL
135 WEST 14th STREET Licensed by Inturist 

NEW YORK 11. N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583 MUSŲ SKYRIAI

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel.

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

t

IR KITAS RESPUBLIKAS

., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue132 Franklin 
HARTFORD. CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend

Blvd.

MASS.
ANdrew 8-5040

3216 Sunset
IX)S ANGELES 26,^CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

900 Llteiary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOvver 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHTLADEIPHTA 23. Pa 
Tel. WAlnut 5-8878 '

East Hcnnepln Avė.
MOhawk 2R74

1855 West 47th St.
CHICAGO 9, ILL.

Tel. TL. 6-2674
dldžIulS firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentUi 100% garantuoja pristatymų. Klek

9-8980
217
MINNEAPOLIS '14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

Musų ■■■■■I
vienas siuntinys ISsiunčlamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—-12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kurtuose artte Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalrmus.
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Za-

Sveikininių gi-

Seš-
£

Metų
HITLERIS IR MUSSOLINI

Bendras vaizdas
Svočių

tarp$.

Chicago, Illinois
Dovanos

f

I

Pastabos

• •

Sveikinimai

i

i
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Kalbt.s

\

368 kp., New York, N. Y. Sirgo

I

rengia 
lapkri- 
sekma- 
Brook-

i

Brooklyn, N. Y.

mo-
me-

SLA 38 Kuopos Metinė Vaka
riene Lapkričio 19 Dieną.

20
JC-

kaimo, 
ir šei-

Brooklyn, N. Y.

yra 
ver- 
bet

> 
pastabas 
pastabas

kre- 
bro-

publika 
Preziden- 

gal manė 
kalbas.

Operetės Choras Rengia 
Metinį Koncertą

¥., gimęs lap- 
SLA prisirašė

auksinį laikro- 
o banketo dalyviai pasi

tiktą gražią kortą 
linkėjimais jubiliatui ilgo

P a u 1 i n a
Lapšaus

Su broliu M. Klimu malo
niai pasikalbėta Susivienijimo 
ir kitais šių dienų bėgamais 
reikalais. numerius su šiais ir kitais įdomiais 

metinės prenumeratos gaus šiuos

Iš kairės į dešinę: Susivienijimo prezidentas Povilas 
P. Dargis, iždo globėjas advokatas Steponas Briedis ir 
sekretorius dr. Matas J. Vinikas.

Svečiu Atsilankė Daug, Nemažai Gauta 
Telegramomis ir Idiliškais

60 
ju- 
vi- 
tai

prisieis

socialdemokratij 19

ug-
Jis

285 
i 3

kalka, vienas 
H. J. Burke

i

t
t
?

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1960

LAISVOJI LIETUVA, 911 VV. 32nd St., Chicago 8, BĮ.
M I

J. Budrys, SLA 
E. Mikužiu'ė iš 

Bielinis, A. ir
Nevvark. N.

V. ir

pareiga jame daly- 
paremti lietuvišką 

ypač šiuo kritišku 
tautai momentu, ka- 
i senoji Tėvynė Lie-

Savaitraštis “Sandara” Ren
gia Metinj Koncertą

I

T « V T N f.

Viso .......      $466.64
Nuo pradžios šių metų bendrai viso . ............. $25,977.19

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius

Advokatui Steponui Briedžiui pagerbti suruoštam 
bankete kalbasi trys SLA Susivienijimo pareigūnai

Advokato Stepono Briedžio Pagerbimas
Buvo įspūdingas

BROOKLYN, N. Y. 
tadienio vakare, spalių 29 d., 
F. Bručo svetainėje, VVoodha- 
vene (Brooklyno priemiestis) 
įvyko skaitlingas ir labai gra
žus pažmonys advokatui Ster 
ponui Briedžiui (Bredes) pa
gerbti jo 60 metų amžiaus su
kakties proga. Pažmonį rengė 
L etuvių Darbininkų Draugi
jos (LDD) 7 kuopa talkinin
kaujant 
kuopai.

atsilankė daugiau 
negu banketo rengėjų buvo 
numatyta.

Atvykus jubiliatui į svetai
nę, vakaro dalyviai visi sus
tojo ir, vadovaujant dr. Pet- 
rikos žmonai Margaretai Čes- 
navičiutei, pusėtinai vykusiai 
sudainavo ‘Tgiausių Me'ų” ir 
“Hc Is a Jolly Good Follow”.

Jautrų atidarymo žod' tarė 
LDD 7 kuopos pirmininkė B. 
Spudienė ir pakvietė J. Bui
vydą toliau vakarui vadovau
ti.

Banketo stalai buvo pui
kiai papuošti ir gausiai ap
krauti valgiais ir gėrimais. 
Prie garbės stalo sėdėjo va
karo vedėjas J. Buivydas, S. 
L. A. prezidentas P. P. Dar
gis, jubiliatas adv. Briedis su 
žmona 
torius 
žmona, 
žmona, 
šokiais 
niai

ir motina, SLA sekre- 
dr. M. J. Vin:kas ru 
ir jubiliato sunūs su 
Trijų patiekalų su vi- 
priedais maistą ska-

paruošė pp. Akelienė, 
Ramanauskienė, Styrienė ir 
Ga’in:enė, o svečius aptarnau
ti joms pagelbėjo V. Kalvelis, 
A. Svvingle, p. Ramanauskas 
ir J. Rimavičius. Visą tvarką 
prižiūrėjo B. Spudienė.

Negalėjusieji asmeniškai at
vykti jubiliatą telegramomis 
bei laiškais sveikimo: Lietu
vos konsulas 
iždo globšja 
Chicagos, K. 
Trečiokai iš
K. J. Taulauskas, 
Diliai iš East Orangc, N. 
ir “Keleivio” redaktorius 
Sonda iš Bostono. Buvo
daugiau sveikinimų raštu, bet 
jie skaityti negarsiai, nenu
girdau nuo ko.

E. 
J.,
I. 

J.,
J.
ir

Baigiant vakarienę, pirminin
kaujantis J. Buivydas pakvie
tė visą eilę dalyvių pasisaky
ti ką jie mano apie jubiliatą 
ir jo pagerbimo banketą. Pa
grindinę, jubil’ato visuomeni
nę ve:klą apibudinančią kal
bą pasako J. V.
Neilgas, bet nuoširdžias, 
tomis 
kalbas 
tas P. 
torius

■ i A. P
Sąjur

si į- './tf
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Stilsonas. 
vie- 

humoru pamargintas 
pasakė: SLA preziden- 
P. Dargis, SLA sekre- 
dr. M. J. Vinikas, dr. 
rika, Socialdemokratų 
os pirmininkas J. Pa-

LDD steigėjų 
iš Union, N. J., 

Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo Brooklyno komiteto pir
mininkas J. Šaltis, S. Gaubie- 
nė iš Nevvarko, P. Mačys, K. 
A. Bukaveckas iš C.iffsidės, 
V. Gorvickas, Mrs. Petrash, A. 
Petrauskas, Moterų Vienybės 
pirmininkė H. Kulber, p. Ka- 
zanauskienė iš Union, N. J., 
p. Lapašauskas, p. Šalinskie- 
nė, jubiliato motina, sūnūs ir 
m a r t i, žmona p. Briedienė, 
ir patj jubiliatas. • Buvo 
iššaukta eilė dalyvių atsis
tojimu pasireikšti, tarp jų O. 
Vinikienė, M. Petrikienė, bu
vęs “Darbo” redaktorius J. 
Kiznis ir daugybė kitų, ku
rių pavardes nespėjau užsira
šyti. .

Banketo rengėjų vardu. B. 
Spudienė įteikė jubiliatui gra- 
ž ą dovaną 
dc į,
rašė tam 
su 
amžiaus.

Pats jubiliatas, nors beveik 
visuomet visuomenei pasirodo 
su šypsena veide, bet šį kar
tą pas jį matėsi ypatingai ge
ra nuotaika.

Pasivalgę ir kalbų pasi
klausę svečiai dar ilgai nesis- 
kirstė: vieni dainavo, kiti 
šnekučiavo, o treti., 
darė. Būdingesnes 
čia paminėsiu.

“Kadangi jiems 
daug plo4o, tai SLA 
tas ir Sekretorius 
pasakę labai tikslias 
Tiesa, jie įdomiai kalbėjo, bet 
buvo pastebėta, kad prideng
tai agitavo ir už SLA. Mato
mai jie nebuvo informuoti, 
kad LDD kuopos nariai, 'kaip 
ir šio banketo dalyviai, retas 
kuris nėra SLA narys”.

“Advokatas Briedis atrodo 
labai gerai, bet kodėl šio ban
keto rengėjai nebandė ištirti 
kiek dar reikės tokių jubiliejų 
ruošti, o buvo labai lengva 
tas padaryti: vietoj keturių 
žvakių ant garbes stalo ga
lėjo į gimtadienio tortą 
(birthday cakc) įsmeigti 
degančių žvakučių; jeigu 
biliatui butų pavykę jas 
sas vienu kartu užgesinti, 
žinotume, kad jam 
būti advokatu dar 60 metų”.

Dr. Vinikas nesigailėjo, su
kinėdamasis į dešinę ir kai
rę, ' daryti svečių nuotraukas. 
Viena dalyvė sako: “Ką su 
tokiu vabalo dydžio aparatu 
galima nufotografuoti? Prieš 
jį pastatyta mano vienos no
sis paslėptų visą publiką”.

Žymėtina, kad susirinkę 
svečiai, nežiūrint daugybės 
kalbų, labai pavyzdingai ir 
draugiškai užsilaikė.

“Tėvynes” Korespondentas.

Tėvynės redakcijoj lankėsi
M. Klimas, žymus Susivieniji
mo veikėjas ir 3 kuopos 
dytojas iš Linden, N. J. 
per ilgus metus priklausė 
kuopoj, vėliau persikėlė
kuopą, gyvuojančią Elizabeth,
N. J., kuri buvo ne gausi na
riais ir dėl tos priežasties ne
galėjo pasireikšti veikloje. 
Broliui M. Klimui ir koletai 
jo draugų persikėlus į 3 kuo
pą, narių skaičius padaugėjo, 
veikla prasideda. Be persikė
lusių narių iš 285 kuopos, Kli
mas į kuopą įrašė kelis nau
jus narius į suaugusių skyrių 
ir virš šimto į jaunuolių sky
rių. Todėl dėka gabaus ir 
energingo veikėjo Klimo pas
tangoms, kuopa pasidarė 
gausi nariais, jos susirinki
mai būna skaitlingi ir veikla 
prasideda, už tai didelis 
ditas ir padėka priklauso 
liui M. Klimui.

Be;c, brolis M. Klimas 
ne tik gabus naujų narių 
buotojas į Susivienijimą, 
jis gyvai domiri visa organi
zacijos veikla ir rūpinasi jos 
augimu nariais. Kad geriau 
susipažinti su visa šių die
nų organizacijos būkle, jis 
d a 1 y v a v o praeitame Susi
vienijimo Deimantiii iame Sei
me, atydžiai sekė jo eigą ir 
dalyvavo įvairiuose šeiminiuo
se pobūviuose, bet scįmo ap
rašymuose, dėl nępastebėji- 
mo jo vardas nebuvo paminė
tas.

“Sandaros” rengiamas 
tinis koncertas jvykįj šių 
tų lapkričio mėn. 20 dieną, 
sekmadienį, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje. Bus graži 
programa dalyvių patenkini
mui, o jai pasibaigus bus pa
silinksminimas ir draugiškas 
pasikalbėjimas ir susipažini
mas iš toliau atvykusių sve
čių su vietiniais.

Nors iki koncertui dar yra 
likę apie dvi savaitės, bet jau 
dabar pradėkite prie jo ruoš
tis ir jame dalyvaukite. To- 
kie konccertai, kokius suren
gia “Sandara”, pasitaiko tik 
vieną kartą į metus, tad mu
sų visų 
vauti ir 
spaudą, 
lietuvių 
da musų senoji Tėvynė Lie
tuva pavergta, musų pareiga 
vienokiu ar kitokiu budu pa
remti spaudą šiame laisvame 
krašte.

Iki pasimatymo “Sandaros” 
metiniame koncerte lapkričio 

dieną, Lietuvių Auditorijo- 
Aš Busiu.

Didžiulė Susivienijimo 38 
kuopa kiekvienais metais ruo
šia tradicines metines vaka
rienes, kuriose būna pagamin
ti įvairių rūšių skanus už
kandžiai, o prie, jų būna ir vi
sokių gėrimų troškulio nu
malšinimui. Šiemet toji tradi
cinė vakarienė įvyks lapkri
čio mėnesio 19 dieną, 7:30 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje, 280 
Union Avenue, Brooklyno.

SLA 38 kuopa yra gausi 
nariais, turinti virš 500 narių, 
moterų ir vyrų, kurių tarpe 
yra gabių ir prityrusių gas- 
padinių, mokančių pagaminti

valgius įvairių rūšių ir daly
vius patenkinti. Nors iki va
karienei yra likę apie dvi sa
vaitės, bet kuopos gabiosios 
gaspadinės jau pradėjo gal
voti apie gaminimą valgių va
karienei, kad jie butų skonin
gai pagaminti ir dalyviai ge
rai pavaišinti. Gaspadinės 
tarp savęs jau tariasi ir sa
ko, kad šiemet metinei vaka
rienei reikia ką nors naujo 
ir skoningo pagaminti, nes tie 
patys valgiai kiekvienais me
tais gali nusibosti. Vyrai irgi 
neatsilieka nuo moterų, nes 
jų pareiga parūpinti gėrimų, 
kad svečiai pavalgę skonin
gą vakarienę, turėtų kuo troš
kulį numalšinti. Todėl vyrai 
bukite apdairus ir imkitės 
darbo, pradėkite rūpintis gė
rimais vakarienei, kaip kad 
daro moterys, kad jos jus ne
pralenktų.

Visi 38 ir kitų kaimyninių 
SLA kuopų nariai ir visi lie
tuviai, kurie ruošiatės daly
vauti vakarienėje, įsigykite 
bilietus iš anksto, kad gaspa
dinės žinotų dėl kiek dalyvių 

pagaminti valgių,
SLA 38 Kuopos Narys. ]

■ Vietiniams ir apylinkės lie
tuviams gerai žinomas Opere
tės Choras, kuris gyvuoja ir 
veikia ilgus metus ir kuris at
liko daug gerų darbų, 
savo metinį koncertą 
Čio mėnesio 13 dieną 
dienį, Schwaben Hali,
lyne. Programą išpildys pats 
choras ir Rūtos radijo an
samblis. Kaip pirmas, taip ir 
antras chorai visuomet gerai 
padainuoja ir dalyvius paten
kina, taip bus ir šiame kon
certe. Todėl lietuvių pareiga 
dalyvauti šiame koncerte ir 
paremti chorą, nes jis savo 
darbais pilnai užsitarnavo pa
ramos.

Per ilgus metus ‘chorui va
dovavo velionis Kseveras 
Strumskis. Jam vadovaujant 
choras suvaidino daug įvai

rių operečių, taipgi surengė 
keliolika koncertų, kurie gau
siai publikos buvo lankomi. 
Velioniui Strumskiui per ilgus 
metus bedirbant pavargus ir

pasitraukus, chorui vadovavo 
kiti gabus muzikai. Dabar 
vadovauja gabus muzikas M. 
Cibas. Jam vadovaujant į 
chorą ’stojo daug jaunų mer
ginų ir vaikinų, vėlesniu lai
ku atvykusių iš anos pusės 
Atlanto vandenyno, choro na
rių skaičius padaugėjo.

Choras labai dažnai daly
vauja dideliuose parengimuo
se ir visuomet pasižymi savo 
dainavimu, tad ir šiame savo 
metiniame koncerte patenkins 
dalyvius. Nepraleiskite šio 
koncerto, jame dalykaukite ir 
paremkite savo darbais užsi
tarnavusį paramos chorą.

Choro Draugas.

Kovas Jonas, iš Lieplaukės, Tel
šių apskr.

Laštautas Jonas, gyvenęs Kau
ne, Šančiuose.

Fatumsis Antanas. Patumsienė 
Konstancija, ir Patumsytės Danu
tė Ir Laimutė, iš Kauno — A. Pa
nemunės.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSUI^ATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

61 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC .

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Lapkričio 5

Išmokėtos pomirtines
JONAS ALEKNA, 38 kp., Brooklyn, N. 

kričio 24, 1910 m., Lietuvoje. Prie
kovo 24, 1956 m., mirė rugpiučio 18, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Onai Alekna, pomirtinės išmokėta $1,000.00

ANTANAS KARBOČIUS, 75 kp., Los Angeles, Cal., gi
męs gruodžio 5, 1891 m., Kėdainių apskr., Lietuvo
je. Prie SLA prisirašė birželio 5, 1921 m., mirė rug
sėjo 13, 1960 m. Velionio žmonai, Katherine Kar
bočius, pomirtinės išmokėta ----------- ----------- $340.00

JONAS RUGIS, 82 kp., Pana, Pa., gimęs lapkričio 18, 
1884 m., Svediškių kaime, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalio 9, 1916 m., mirė spalio 18, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Rugienei, pomirtinės išmokė
ta _______________________________________ $1,000.00

PETRAS BALČIUS, 126 kp., Nevv York, N. Y., gimęs 
gegužės 17, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 6, 1914 m., mirė spalio 11, 1960 m. Velio
nio žmonai, M,hrtha Balčius, pomirtinės išmokė
ta _____________________ -________________  $1,000.00

JURGIS LABUTIS, 115 kp., Wilkes Barre, Pa., gimęs 
balandžio mėn., 1869 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 1, 1909 m., mirė rugpiučio 1, 1937 
m. Velionio dukterci, Mary Labutis-Svvartz, po
mirtinės išmokėta ___________________________ $25.00

ONA PAŠLiUOSTIENE, 158 kp., Springfield, III., gi
mus birželio 25, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 13, 1921 m., mirė rugsėjo 24, 1960 
m. Velionės sunui, Jonui Kalinausky, pomirtinės 
išmokėta ----------------------------- - -------------------- $300.00

JOSEPH J. WAISNOR, 175 kp., Arlington, Mass., gi
męs rugsėjo 8, 1890 m., Papilėje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1940 m., mirė rugsėjo 
4, 1960 m. Velionio sesers dukterci, Julia Shlaitis, 
Simoncau, pomirtinės išmokėta -------------------- $

KAZYS JANAVIČIUS, 187 kp., New Philadelphia, Pa., 
gimęs rugpiučio 1.5, 1883 m., Užvenčiuose, Šiaulių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birželio 5, 
1921 m., mirė spalio 11, 1960 m. Velionio žmonai, 
Alenai Janavičienei, pomirtinės išmokėta ----- $1,000.00

JUSTINAS PETRAUSKAS, 204 kp., Tamaąua, Pa., 
gimęs lapkričio 10, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 10, 1919 m., mirė spalio 21, 1960 
m. Velionio žmonai, Elenai Petrauskienei, pomirti
nės išmokėta ____________________________ _ $1,000.00

ANDRIUS JANKAUSKAS, 295 p., Granville, III., gimęs 
gruodžio 2, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 6, 1918 m., mirė rugsėjo 28/ 1960 m. Ve
lionio sunui, Felix Yankus, pomirtinės išmokėta $1,000.00

DOMAS PILKA, 360 kp., Milton, Mass., gimęs rugsė
jo 29, 1892 m., Aluntos vaisė., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1928 m., mirė birželio 27, 
1960 m. Velionio sūnėnui, Adam Mason, pomirti
nės išmokėta ______________________________  $150.00

Viso _________________________________ $7,315.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $1-12,576.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. BAIxLTIENE, 1 kp., Edwąrdsville, Pa. Sirgo 6 sav.
A. MATULEVIČIUS,
P. BUKAUSKAS, 88'
I. M.ARTIN, 204 kp.,
V. GELEŽUNAS, 214
A. MITTSKUS, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 6 a. ir
S. RAVOTTA, 277 kp., Leechburg, Pa. Sirgo 2 s.
A. YANKAUSKAS, 295 kp., Granville, UI. Sirgo 1
J. NAVASAITIS,

ir 5 d. .... $38.50 
1 kp., Edvvardsvillc, Pa. Sirgo 6 s. ................... 36.00
kp., E. St. Louis, III. Sirgo 9 s. ir 5 d. ........... 95.00
Tamaųua, Pa. Sirgo' 12 s. _______ ____ ____ __ 108.00
kp., St. Louis, Mo. Sirgo 6 s. ir 4 d............... 45.39

4 d. ...................  20.75
.............  20.25

s. ir 5 d. ............ 13.75
8 s. ir 1 d. ___  89.00

Lietuvos Generalinio
New Yorke paješkomi asmo y

Bučionienč-Kniubaitė
Petro duktė, iš
Seirijų vals., Alytaus apskr.
ma.

Cigleris Bronius, Karolio 
gimęs 1917 m.

Dabrila Jurgis, advokatas. 

Kauno.

Dilbaitė Otilija, mokytojavusi 
rasų apylinkėje.

Gelčys Jurgis, Antano sūnūs, 
męs 1922 m., Paciunų km.

akučiunas Julijonas, Jakučiunie- 
nė Veronika, ir sūnus Alfonsas ir 
Leonas.

Jankauskienė-Ambraziunaltė Ju
zefą, Simono ir Elzbietos duktė.

Pasparavičius Kazys, gimęs 1918 
m. Rmerikoje.

Kinderytė-Klettkė Valerija, Vin
co duktė, ir vyras Klettkė Alber- 
tas.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

<■ (at Forest Parkway Station) 
Woodhaven 21, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse
> miesto.

; Laidotuvių Direktoriai: 
F-. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo’:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrų Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

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

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

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-19 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendromenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKŲ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.

7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS. “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

ISEJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOIIELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: _
Apie kelionę Allaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperiia: Apie Hollywoodo žvaigž
des; KaiD lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yelluvzstone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis Ir tt.; Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kava; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta: Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai: Floridos Vaizdai: Jaunystės šaltinis: Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
UW*aWuxleins knygą tuoj pat paaiunčianie.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadwav So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu;

Boston 27, Mass.
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo kerespondentus 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 nuomone, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $-11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei m^tų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS




