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Amerikos Lietuvių Tarybos Memoran 
dūmas Prezidentui Eisenhoweriui
Amerikos Lietuvių Taryba išdirbo naują memoran

dumą Ir pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui, prašymą 
drąsiai kelti pavergtąją tautą išlaisvinimą, kai jis susi
tiks su Kremliaus diktatorium Nikita Chruščevu, Alto 
vykdomojo k-to rašte SLA prezidentui sakoma:

SLA sek- 
Vinikas 

pagal jų 
2-rosios 

tų dienų 
Lietuvių

SLA Kuopų Valdy
boms Žinotina

kra-

jokio nuolaidumo

Ryšium su artėjančiu So
vietų Sąjungos ministerio pirJ 
mininko Nikitos S. Chrušče
vo atvykimu į Jungtines Val
stybes ir busimaisiais jo po
kalbiais su prezidentu Dwight 
D. Eisenhoweriu Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri apjun
gia didelį lietuvių kilmės A- 
merikos piliečių organizacijų 
skaičių, laiko savo pareiga 
pareikšti:

Pirma,—visiškai aišku, kad 
Chruščevas nėra atsisakęs 
agresyvios bei ekspansinės 
politikos, kurią praktikavo jo 
pirmtakas Juozas Stalinas, 
bet priešingai, jis tęsia tą pa
čią politiką ir siekia to pačio 
tikslo — komunizmo viešpa
tavimo pasauly;

Antra, — Nikita Chrušče
vas atvyksta į šią šalį ne dir
vą ruošti tarptautiniam susi
pratimui bei eventualiai tai
kai, bet sustiprinti savo nau
ją, agresyvią, prieš Vakarų 
demokratijas nukreiptą akci
ją, kurią jis pradėjo 1958 m. 
lapkričio 27 d., pateikdamas 
didžiosioms Vakarų galybėms 
ultimatumą dėl Berlyno. Kad 
taip yra, liudija Sovietų Są
jungos užsienių reikalų mi
nisterio Gromyko laikysena 
neseniai įvykusioje Ženevos 
konferencijoje ir gausus pa
ties Chruščevo pareiškimai, 
grasiną sunaikinimu toms ša
lims, kurios nepriims jo są
lygų taikingam sugyvenimui;

Trečia,
nerodanti Chruščevo laikyse
na ir jo agresyvumas buvo 
dar kartą pademonstruoti jo 
rašytame straipsnyje “Apie 
taikingą sugyvenimą”, kuris 
neseniai tilpo “Foreign Af- 
fairs”’ žurnale.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
nuomone, šie faktai rodo, kad 
dabartinis Sovietų Sąjungos 
valdovas savo atvykimu į 
Washingtoną ir savo pokal
biais su Jungtinių Valstybių 
prezidentu siekia sustiprinti 
savo prestižą pasaulinio ko
munizmo sąjūdyje, išgarsinti 
savo programą, skirtą komu
nistinės imperijos galybės 
praplėtimui, ir sut v i r t i n t i 
Kremliaus varžtus pavergto
siom bei prispaustosioms Eu
ropos ir Azijos tautoms.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra giliai įsitikinusi, kad to
kia iššaukianti Sovietų impe
rijos vado laikysena neprivalo 
likti be tinkamo atsakymo, 
nes priešingu atveju galėtų 
susidaryti įspūdis, kad silp
nėja vadovaujančios laisvojo 
pasaulio galybės nusistaty
mas prieš agresorius. Atsaky
mas į Chruščevo reikalavimus 
bei teigimus turėtų būti griež
tas, aiškus ir kuo plačiausiai 
išgarsintas. A

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba pataria:

1. Chruščevo teigimas, kad 
Sovietų Sąjunga turinti išim
tiną teisę kontroliuoti buvu
siųjų laisvų ir nepriklausomų 
tautų likimą, privalo būti at
mestas; yra faktas, jog tos 
visos tautos neteko savo tei
sių ir laisvių todėl, kad prieš 
jas buvo vartojama jėga, jė
gos grasinimai ir klasta, su- 
lnniant taratautinos sutartis

bei įsipareigojimus ir nesis
kaitant su persveriančia tų 
kraštų žmonių dauguma.

2. Jungtinių Valstybių vy
riausybė papunkčiui turėtų 
atremti grubius istorinių fak
tų iškraipymus, kuriuos atli
ko Chruščevas. Nors šio
što vyriausybė nekovoja prieš 
komunistinį Rusijos režimą, 
kaip tokį, lygiai kaip ji neko
voja ir prieš jokį kitą politi
nę sistemą svetimuose kraš
tuose, bet ji turėtų atitaisyti 
aiškius prasilenkimus su tie
sa, liečiančius vadinamųjų so
cialistinių respublikų atsiradi
mą. Yra faktas, kad net ir 
komunistinį režimą pačioje 
Rusijoje įsteigė nedidelė ma
žuma, pav artodama jėgą 
prieš didelę Rusijos gyvento
jų daugumą, ir jisai išsilaiko 
brutalios priespaudos ir kru
vino teroro pagalba. Tikrasis 
Rusijos žmonių nusistatymas 
buvo aiškiai parodytas rinki
muose į Steigiamąjį Seimą.

3. Ypatingu griežtumu tu
rėtų būti atremti melagingi 
Sovietų premjero teigimai, 
lieČią Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Jis nemirkčiodamas tvir
tina, kad tų Pabaltijo valsty
bių padėtis Sovietų Sąjungo
je esanti panaši į Texas, Ari
zonos ir Kalifornijos padėtį 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Visiems yra žinomas 
faktas, kurį patvirtino spe
cialus Kongreso Komitetas, 
kad Pabaltijo valstybės, Sta- 
lino-Hitlerio sąmokslo pasė
koje, buvo užimtos raudono
sios Sovietų armijos ir prie
vartos bei neteisėtumo keliu 
įjungtos į Sovietą Sąjungą.

4. Turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į tai, kad Chrušče
vas, reikalaudamas nesikišti 
į komunistinės imperijos vi
daus reikalus, tuo pačiu metu 
pasilieka sau teisę organizuo
ti, remti 
guoti 
veiklą 
tuose 
bėmis
Lietuvių Taryba mano, kad 
ši dviveidė politika turėtų bū
ti griežtai pasmerkta, kaip 
viena pagrirfdinių priežasčių, 
kurios drumčia tarptautinius 
santykius ir sukelia nuolati
nį pavojų taikai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai įvertina nepaliau
jamas prezidento pastangas 
ieškoti teisingos ir pastovios 
taikos ir pilnai pasitiki, kad 
jis nebus nukreiptas nuo sa
vo daug kartų viešai išreikš
to įsitikinimo, jog patvari ir 
teisinga taika privalo 
visų tautų laisve.

Amerikos Lietuvių 
tikisi, kad artėjančius
rimus su Sovietų Rusijos pre
mjeru prezidentas panaudos 
progai pakartoti šį tuos savo 
principus ir tuo pačiu paska
tins laisvojo pasaulio ir ana
pus Geležinės Uždangos gyve
nančius, žmones sujungti sa
vo jėgas bendrai kovai už 
laisvės ir demokratijos idea
lus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas 

L. Simutis, prezidentas 
Dr. P. Grigaitis, sekretorius,

Š. m. rugsėjo 3 ir 4 dieno
mis SLA prezidentas Povilas 
Dargis su žmona ir 
retorius dr. M. J. 
lankėsi Bostone ir, 
pageidavimą, SLA 
apskrities valdyba 
vakarais, Bostono
Piliečių Draugijos' patalpose, 
sušaukė šios apylinkės SLA 
kuopų veikėjų pas i t a r i m ą 
opeisiais Susivienijimo reika
lais.

Į abu vakarus susirinko po 
Į apie 50 ypatų, žymesniųjų S.

L. A. ir visuomenės veikėjų.
Pirmą vakarą, rugsėjo 3 

dieną, prez. P. P. Dargis pla
čiai ir nuodugniai supažindi
na susirinkusius su SLA va
jaus eiga, busimo seimo rei
kalais, atliktais darbais ir 
pateikė planus ateičiai. Dr.
M. J. Vinikas skaitė ir aiški
no apie apdraudos įvairius 
skyrius, o ypatingai apie nau
jus apdraudos pagerinimus.

Abiejų kalbos buvo įdo
mios ir rimtos, ibe jokių fra
zių ar baikų. Paprastai to
kios kalbos būna nuooodžios 
ir sunku klausytis, bet šį kar
tą to nesimatė. Visi išklausę 
viršininkų planus, susitarė 
sueiti sekantį vakarą juos 
tarti.

Rugsėjo 4 dieną, 7:30 
landą vakare, be praeito 
karo dalyvių, pribuvo dar
Ii nauji ir, reikia pasakyti, 
viešos diskusiijos buvo ne tik 
apie SLA reikalus, bet ir viso 
pasaulio “trobelius”. Ir, gali
ma sakyti, su mažais išėmi
mais buvo rimtos ir naudin
gos diskusijos. Po virš poros 
valandų pasikalbėjimo, visi

ap-

va-
va- 
ke-

sutiko remti SLA Pildomo
sios Tarybos planus ir suma
nymus, kaip SLA ugdyme, 
taip Lietuvos išlaisvinimo rei
kale.

Užbaigus pasitarimą, SLA 
2-rosios apskrities pirminin
kas J. Arlauskas pakvietė vi
sus susirinkusius prie vaišių, 
kurios buvo suruoštos pager
bimui musų svečių. Prieš pra
dedant vaišes pasirodė, kad 
čia yra dar ir specijalis nuo- 
tikis vaišėms, būtent atžymė
ti musų Susivienijimo sekre
toriaus dr. M. J. Viniko 75-tą 
gimtadienį. Čia pasirodė gra
žus tortas — Birthday Cake 
ir pasigirdo dainos “Happy 
Birthday to You” ir “Ilgiau- 
Metų Ilgiausių”. Laike šių 
vaišių buvo pasakyta daug 
gražių kalbų ir gerų linkėji
mų kaip Jubilijatui dr. Vinikui, 
taip ir visam Susivienijimui. 
Taipgi šia proga Skautų Są
jungos Tarybos pirm. V. Če
pas ir Bostono Žalgirio tun
to tuntininkas A. Treinis įtei
kė dr. M. J. Vinikui ordiną 
už nuopelnus. Dr. V. Čepas 
savo gražioj ir turiningoj kal
boj visus įtikino, jog dr. M. 
J. Vinikas yra pilnai užsitar
navęs tokios pagarbos ir to
kio ordino.

Prie šių vaišių paruošimo 
daugiausia prisidėjo 2-ros ap
skrities pirmininkas J. Arlau
skas, 53 kuopos sekretorė 
Jadvyga Keslerienė ir 49 mo
terų kuopos 
Brežiukas.

Butų gerai, 
daugiau tokių
tokių pasižmonėjimų.

Juozas Lekys.

narė Elzbietą

kad turėtume 
pasitarimų ir

SLA Pirmos Apskrities Ribose Gyvuojančioms 
Kuopoms Oficialus Pranešimas

SLA 50-to auksinio seimo 
įvykusio 1958 metais Chica
go, III. nutarimu Pildomosios 
Tarybos nominacijos ir rinki
mai turi įvykti kuopose ne 
per du mėnesius, kaip iki šio 
laiko būdavo, bet per vieną 
mėnesį. SLA Pildomosios Ta
rybos nominacijoms paskir
tas šių metų gruodžio mėnuo. 
Todėl. jau dabar SLA kuopų 
valdybos taip turi planuoti 
savo susirinkimus, kad kuo
pos nominacijų balsavimai ga
lėtų įvykti gruodžio mėnesy
je. Šis seimo nutarimas pri
valomas kuopoms ir kitų me
tų įvykdyti nominacijų balsa
vimai bus neteisėti.

MIRĖ PROFESORIUS 
JURGIS ČIURLYS

Nijolė Buozytė ir Vytautas 
Iškiliunas laimėję pirmas 

vietas

M' W

Jaunuolių Komisijos surengtos iškylos dalyviai klausos 
SLA prezidento P. Dargio kalbos

ŠIA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas aiškina susirinkusiems 
organizacijos istorinius nuo

pelnus

K-<

■I

Adv. S; Bredes
tai gražuolei N. šlepokovaitei 

laimėtą premiją

• J • ■ • • V • 1įteikia įsrink-

I

Po to, A. Gustus pravedė 
jumoro kontestinį šokį, kuris 
visiems sukėlė daug gardaus 
juoko.

Pasibaigus šiai programai 
iškylos gražuolės susirinko 
prie kito teisėjų stalo, kur į- 
vyko gražuolės rinkimai. Iš 
visos eilės labai dailių mer
gaičių į finalines varžybas 
pateko trys kandidatės: A. 
Cenfeldaitė, N. Šlepokovaitė 
ir Talat-Kelpšaitė. Dar kartą 
teisėjai balsuoja ir paskelbia, 
kad pirmą vietą laimėjo N. 
Šlepokovaitė, kitos dvi pasi
liko jos asistentėms.

SLA penktosios apskrities 
pirmininkas adv. S. Bredes 
sveikina išrinktą, gražuolę ii’ 
įteikia apskrities paskirtą pi
niginę premiją, o A. Valatkie
nė prisega 
gėles.

Jaunuolių 
P. Dagys,
jams už atliktą darbą, padė
kojęs susirinkusiems už didžią 
paramą SLA jaunuolių dar
bams, pareiškė ypatingą pa
dėką mielam SLA prezidentui 
P. Dargiui ir poniai G. Dar
gienei, kad iš taip toli atvyko 
į pirmą SLA jaunimo iškylą 
ir paprašė jį tarti žodį.

Petrapilio 
draugijos

Šiomis dienomis buvo išsiųsta visoms prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pirmos apskrities priklausančioms kuo
poms pranešimas, kad apskrities suvažiavimas įvyks šių 1959 
metų spalio (October) 18-tą dieną, sekmadienį, Lith’s Klubo 
patalpose, 215 N. M’ain Street, Shenandoah, Pa. Suvažiavi
mas prasidės pirmą valandą po pietų. Tačiau jei dėl kokių 
nors priežasčių bent kuri kuopa ar kuopos tokio pranešimo 
negavo, tai prašau šį viešą pranešimą laikyti oficijaliu pra
nešimu ir pakvietimu apskrities suvažiavime dalyvauti. Taip
gi prašau nepamiršti, kad šiame suvažiavime bus renkama 
apskrities valdyba, todėl dabar yra laikas pagalvoti kokius 
asmenis turėtumėm išrinkti į apskrities valdybą. Organiza
cijos veikla, jos pažanga ir jos ateitis priklauso nuo mus pa? 
čių, kaip lygiai ir Susivienijimas yra mus visų. Ir kadangi 
ištikrųjų taip yra, tai mes visi privalom ir padirbėti ta link
me, kad musų organizacija augtų ir bujotų.

Apskrities valdyba nukėlė šį suvažiavimą į spalio mene* 
sį todėl, kad (jis nesupultų kartu su septintos apskrities1 su
važiavimu. Mat mes turime ir veiklių nariy, kurie mėgsta 
apsilankyti ir pirmos ir septintos apskričių suvažiavimuose, 
o kuomet tie suvažiavimai supuola tuo pačiu laiku, tai to pa
daryti negalima.

Pasitikiu, kad šis suvažiavimas bus skaitlingas kuopų 
atstovais, o taipgi sulauksime viošnių bei svečių ne tik iš musų •j. , j ■ į ■ -* ■ L ■ O
kaimynės septintos apskrities, bet ir iš tolimesnių vietų.

Bus malonu susitikti daugelį pasišventusių SLA darbuo
tojų apskrities suvažiavime. Iki pasimatymo. , '

J. Gegiižytė-Žalonienč, 
SLA pirmos apskrities sekretorė.

,_______ '.ii

Pranešimas Susivienijimo Ketvirtosios 
Apskrities Kuopoms

"... " ■■ 11 ■" .........■■ ■ ■ ......

SLA ketvirtosios apskrities kuopų atstovų1 mėtini*

1913-1914

Rugsėjo mėn. 14 dieną žen
to konsulo Aniceto Simučio 
rezidencijoje, mirė profeso
rius Jurgis Čiurlys, sulaukęs 
apie 78 metus amžiaus, gi
męs 1881 metais, Panevėžio 
apskrity, Kupiškio valsčiuje, 
ltkonių kaime.

Mokėsi Virbališkių pradžios 
mokykloje, po to Šiaulių gim
nazijoje, kurią baigė gauda
mas sidabro medalį už gabu- 
bus moksle. Vėliau studijavo 
Petrapilio universitete, iš kur 
dėl studentų riaušių buvo pa
šalintas. 1904 metais stojo į 
Petrapilio technologijos insti
tutą, kuriame mokslą buvo 
pertraukęs dėl revoliucinio 
sąjūdžio, kuriame velionis 
prof. Jurgis Čiurlys dalyvavo 
kaip simpatikas, tad institutą 
baigė 1913 metais. Būdamas 
jaunu, energingu ir patrioti
niu lietuviu, studentaudamas 
buvo keletą metų 
lietuvių studentų, 
pirmininku.

Baigęs mokslą
metais dirbo Vilniuje prie ka
nalizacijos darbų. Pirmajam 
pasauliniam karui prasidėjus, 
buvo mobilizuotas ir paskir
tas į Tūlos ginklų dirbtuves. 
Ten gyvendamas buvo lietu
vių treifttiiW kbmiteto nariu 
ir pirmininku1? B *1918 metais 
grįžo į Vilnių,' buvo susisieki
mo ministerijos techninės ta
rybos narys, taipgi tais pa
čiais mėtais buvo valdininkas 
ypatingiems reikalams. 1918 
metais atstovavo susisiekimo 
ministerijai. Vilniuje dėstė fi
ziką lietuvių gimnazijoje, vė
liau buvo Kauno geležinkelių 
viršininkas.

Velionis Jurgis Čiurlys, kai
po gabus mokslininkas, ėjo 
daug įvairių ir atsakomingų 
valdžios pareigų, taipgi pro
fesoriavo Vytauto Didžiojo 
Universitete ir kitose mokslo 
institucijose, bet šiame trum
pame rašiny neįmanoma visų 
Čiurlio darbų aprašyti. Gali
ma pasakyti tik tiek, kad lie
tuvių tauta, asmenyje profe
soriaus Jurgio Čiurlio, neteko 
gabaus mokslininko, gero 
žmogaus ir patriotingo lietu
vio.

Velionio palaikai sudeginti 
ir urna su pelenais nuvežta į 
Chicagą Lietuvių Tautines 
pines.

Nubudime liko žmona, 
dukterys ir du žentai.
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Komisijos pirm, 
padėkojęs teisėj-

Taryba 
pasita-

s

i

gražuolei skirtas

finansiškai ir diri- 
ardančią komunistų 

laisvojo pasaulio kraš- 
su Jungtinėmis Valsty- 
įskaitytinai. Amerikos

ka-
i

i

' ti><

is suva
žiavimas įvyks 1959 metais spalio mėn. 25 dieną, 10:30 valan
dą ryte, Lietuvių Klubo salėję, 227 Lawrence Strcęt, Hartford, 
Conn. uty.;

1. SLA 4-tosios apskrities Conn. valstijos valdyba prašo 
visas kuopas išrinkti atstovus ir prisiųsti į suvažiavimą.

2. Visos kuopos, kurios siusite atstovus į suvažiavimą,
prašome atstovų skaičių pranešti prieš spalio 20 diėną, SLA 
4-tosios apskrities iždininkui šiuo adresu: Jonas PakaiRfe, 905 
Wethersfield Avenue, Hartford, Conn. / >/'

SLA 4-tosios Apskrities Valdyba.

Ryga jieško Lietuvoje uogų 
pirkti, kaip tai buvo ir prieš 
karą. Rygos miesto maisto 
pramonės kombinatas paskel
bė Vilniaus “Tiesoje”, kad 
perka perdirbimui braškes, 
avietes, vyšnias ir serbentus.

SLA Jaunuolių Komisija, 
talkininkaujant SLA penktai 
apskričiai, rugsėjo 6 dieną su
ruošė pirmą savo iškylą gra
žiame Lindbergh parke, N. J., 
kuri visais atžvilgiais nusise
kė.

Į jaunimo iškylą atvyko 
apie 300 svečių, žymių SLA 
ir visuomenės veikėjų, ypač 
gausu buvo jaunimo. Iškylos 
rengėjai buvo rūpestingai pa
sirengę sutikti svečius, todėl 
pat iškylos pradžioje susidarė 
draugiška ir gera nuotaika. 
Žadėtoji programa taip pat 
neapvylė iškylos dalyvių.

Apie 4 vai. orkestro muzi
kos pertraukoje, parengimo 
vadovai A. Valatkienė ir A. 
Gustus, sudarę dvi teisėjų ko
misijas: vieną gražuolės, kitą 
vaikų gražuolių rinkimams, 
tuo pradėdami numatytą pro
gramą.

Iš keliolikos vaikų nuo 2 iki 
8 metų amžiaus, kurie gražiai 
buvo išrikiuoti prieš teisėjų 
stalą, gražuoliais buvo išrink
ti: N. Buožytė ir V. Iškeliu- 
nas.

Vaikų, nuo 8 iki 14 motų 
amžiaus, gražuolių titi lą lai
mėjo J. Buožytė ir V. Augu
lis. Laimėjusiems vaikams 
buvo įteiktos piniginės premi
jos, o visi kiti vaikai dalyva
vę konteste buvo apdovanoti 
saldainiais.

po šimtamečiu 
koks Krivių-Kri- 
ugningą ir spar- 
susirinkusiems.

organiza- 
lai-

SLA prezidento 
P. Dargio kalba

SLA prezidentas P. Dargis 
stovėdamas 
ąžuolu, lyg 
vaitis, tarė 
nuotą žodį

Apibudinęs SLA 
cijos reikšmę, pasiektus 
mėjimus, pasidžiaugęs jauni
mo gražiom pastangom ir 
ryžtingumu veikti broliško
sios organizacijos ir jos nau
dai nuoširdžiais žodžiais jau
nimą sveikino ir dėkojo, kad 
jaunimas pradėjo reikštis to
kio didelio mąsto darbais, 
neabejodamas, kad tai bus 
pradžia svarbių ir gražių atei
ties dailių.
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mininkė, ir Auna Jagielia, fi
nansų sekretorė. Nare.

New Haven, Conn.

Hartford, Conn. 
domėn, kad

6 nariai randasi 
valdyboje, kurie 
suvažiavimą, tai

SLA naudai.
Drangelienė, 

pasveikino vi- 
viltį, kad šis

Šis Tas iš SLA 142 Kuopos 
Susirinkimo

t u»l\ Unijinio kuopų skubus pra
usima! turi būti prisiųsti ne v** 
dau savaite laiko prie! lalkralčlo 
meldimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo* 
lura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Laikas pagalvoti apie 
kandidatų nominacijas

Per dange.į metų Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
kandidatų nominacijos Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms kuopose buvo atlieka
mos per du lapkričio ir gruo
džio mėnesius, bet tą įsigy
venusią tvarką praeitas Su
sivienijimo 50 seimas pakeitė. 
Pagal seimo nutarimą dabar 
kandidatų nominavimas kuo
pose turės būti atliktas vieną 
gruodžio mėnesį, todėl iš ank
sto pranešame, kad kuopų 
pareigūnai galėtų tinkamai 
prisirengti prie gruodžio mė
nesio susirinkimų, sukviesti 

\ narius į susirinkimus ir tin
kamai atlikti kandidatų no
minacijas busimiems rinki
mams, kurie įvyks 1960 me
tais kovo mėnesį.

Kuopų pareigūnai prašomi 
savo kuopų susirinkimus taip 
sutvarkyti, kad jie butų lai
komi gruodžio mėnesi. Iš pra
eities žinoma, kad dauguma 
kuopų gruodžio mėnesio su
sirinkimuose renkamos kuopų 
valdybos sekantiems metams, 
todėl į gruodžio mėnesio su
sirinkimus nariai privalo bū
ti pakviesti laiškais ar atvir
laiškiais, kuriuose turi būt pa
brėžta, kad bus nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms ir reiika- 
ma kuopos valdyba.

Nariai, gavę pakvietimus, 
privalo dalyvauti tuose svar
biuose susirinkimuose ir at
likti konstitucijos jiems nu
rodytas pareigas. Susivieniji
mas yra broliška apdraudos 
ir pašalpos pačių narių tvar
koma organizacija, todėl na
riai privalo rūpintis tinkamų 
kandidatų n ominaviniu orga
nizacijos vadovybei!, dayvauti 
nominaciniuose susirinkimuo
se ir atiduoti savo balsus už Į 
tuos asmenis, kurie, 
nymu, tinkami būti 
tais.

Kuopų pareigūnai 
gerai įsitėmyti, kad 
jos bus tik 
mfn esį, 
mais
vauti susirinkimuose ir atlikti 
kandidatų nominacijas, kurie 
daugiausia balsų gavę, 1960 
metais kovo mėnesį galės kan
didatuoti Pildomosios Tary
bos narių pareigoms.

Branner ir 
išdavė gražų

Skaitlingas būrys SLA 208 
pirmosios moterų kuopss da
lyvavo rugsėjo 2-ros dienos, 
pirmam rudeniniam susirinki
me. Visos narės buvo geram 
upe, pasirengusios dirbti kuo
pos veikloje ir 
Pirmininkė, p. 
šiltais žodžiais 
sas, reikšdama
sezonas butų sėkmingas dar
bais, ypač kviesdama nares 
prirašinėti naujų narių prie 
kuopos, taip kad iki sekamo 
sezono kuopa žymiai padidė
tų.

Kuopos rudeninė pramoga, 
žaislų ir laimėjimų vakaras, 
pyks spalio 15 dieną Da
riaus-Girėno svetainėje. Ren
gimo Komisijos pirmininkė 
Aldona Daukus, ir jos pagel- 
bininkės, Irene 
Martha Kuper,
raportą iš savo veiklos. Ko
misija puikiai tvarkosi ir pra
šo visų narių prisidėti prie 
bendro darbo, kad padarius šį 
pareigimą visais atžvilgiais 
įdomiu svečiams bei vieš
nioms, ir naudingu kuopos 
darbams tęsti. Komisija tiki
si, kad šios kuopos parengi
mų lankytojai jau turi savo 
kalendoriuje pažymėjo spalio 
15 dieną, dalyvauti SLA pir
mosios moterų kuopos paren
gime.

Išbaigus dienotvarkę, ponia 
Drangelienė pakvietė SLA iž
dininkę N. Gugienę, pristatyti 
retą viešnią dr. Susan Šlakis. 
P-nia Gugienė savo ir narių 
vardu reiškė gilią pagarbą 
dr Šlakis, kuri yra SLA narė 
nuo 1913 metų ir džiaugės, 
kad gerbiamoji Daktarė suti
ko šiame susirinkime pakal
bėti. Gyvendama Chicagoje 
dr. Šlakis daug prisidėjo prie 
kuopos veiklos, būdama ne 
tik kuopos daktarė kvotėja, 
bet sveikatos ir kitoms te
moms patiekdama paskaitas 
kuopos susirinkime.

Šiame susirinkime dr. Šla
kis tema buvo “Istorija Mo
terų Gydytojų”. Tai buvo ap
žvalga knygos, kurią parašė 
Esther P. Lovejoy, M. D. Na
rės atydžiai klausės šios ap
žvalgos, kuri prasidėjo su 
“Greek Mythology” ir tęsės 
iki šių dienų. Per ilgus metus 
moterys turėjo kovoti už tei
sę lankyti kolegijas, studijuo
ti mediciną, praktikuoti ly
gioms teisėmis su vyrais. Ko
va buvo ilga ir sunki ir pa- 
galiaus laimėta. Dr. Šlakis 
savo kalboje patiekė įvairius 

ir medicinoj 
per moteris

ju ma- 
kandida-

gilią 
kuri

padėką 
žadėjo

Po vasaros atostogų, kurios 
tęsėsi nuo birželio mėnesio, 
pirmas virš minėtos kuopos 
susirinkimas įvyko rugsėjo 6 
dieną. Diena buvo nepapras
tai šilta, vienok atsilankė apie 
dvidešimts narių. Susirinkimą 
atidarė ir vedė kuopos pirmi
ninkas Jonas Pikelis. Išklau
syta visa eilė raportų, iš ko 
sužinota, kad mirusios narės 
Sofijos Markunienės pomirti
nė yra išmokėta ir pašalpga- 
viui čekis įteikta.

Metinio banketo rengėjai 
Vladas Šaulys ir Jonas Mika- 
lavičius pranešė, kad kuopos 
metinis banketas yra rengia
mas rugsėjo 27 dieną Lietu
vių Namo patalpose, 243 
Front Street, 1-mą valandą 
po pietų. Kaina $2.50 asme
niui. Bilietai gerai platinasi, 
vien 4-tos apskrities pirminin
kas A. Kasperavičius paėmė 
50 bilietų žadėdamas nė vie
no negrąžinti. Susirinkimas 
nutarė, kad mažamečiai vai
kučiai butų pavaišinami vel
tui, o nuo paaugusių bus ima
ma dalis bilieto kainos. Taigi 
laukiame daug svečių ne tik 
iš vietinių, bet ir iš apylinkės 
miestų.

Banketas rengiamas ne ma
terialiais išrokavimais, bet 
susidraugavimo, susipažinimo 
tikslu. Bus ir meninė > progra- 

- ma, kurią išpildys 
kalbos mokyklos 
Tuomi jie parodys 
kingumą kuopai už 
musų SLA kuopa kelis kar
tus parėmė pinigiškai jų mo
kyklą. Taipgi bus ir muzikan
tai, taip kad po banketo jau
ni ir seni galės pasišokti.

Visi banketo dalyviai iš 
anksto yra prašomi prisilai
kyti kultūringo elgesio ir 
vengti laike programos truk- 
šmo.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas liečiantis Chrušče
vo atvažiavimą, ar prisidėti 
prie dęmopatracijos kurią 
praveda ukrainiečiaį^kviesda
mi ir mus lietų^į^vPo dis
kusijų natfų pri
vačiai nuožiūrai,, kas noręs 
gali kartu su ukrąinięčiais de- 
m o n s t r uoti. Susivienijimui, 
kaipo fraternalei ,įr nepoįiti- 
nei organizacijai prideda įį-. 
kytis nuošaliai, tuomi užbaigę 
pirmininkas.

lietuvių 
mokiniai, 
savo dė
tai, kad

vieną 
specialiais 

narius

prašomi 
noininaci- 
gruodžio 
pakvieti-

paraginti daly-
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Pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo pirmosios ap
skrities sekretorė, čia gimusi- 
augUsi lietuva’tė, Jean Gegu
žy tė-Žalonienė, kviečia ap
skrities ribose gyvuoja n č i ų 
kuopų atstovų metinį suvažia
vimą šių metų spalio mėn. 18 
dieną, Lietuvių Klubo patal
pose, 215 North Main Street, 
Shenandoah, Pa. Sekretorė 
prašo visas pirmosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo- ' reikalai.

bruožus, datas 
atliktus darbus 
gydytojas.

Narės reiškia 
gerb. Daktarei,
ateityje duoti daugiau paskai
tų kuopos susirinkimuose.

Kuopos daktarė-kvoteja dr. 
Lydia Zaleska, žadėjo duoti 
paskaitą, su paveikslais, apie 
vėžio ligą kuomet ji sugrįš iš 
tolimos kelionės po Europą. 
Laimingos kelionės Jums, 
Daktare, parsivežkite daug 
gražių įspūdžių.

Vakaras baigėsi maloniu 
paviešėjimu, kortų lošimu, 
laimėjimais ir skaniais užkan
džiais. Šeimininkės buvo mu
sų darbščiosios valdybos na
rės, Paulina Drangelienė, pir-

J. Dičkienė. , 
__ _  ' į. .

IAnsonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinki
mo ir SLA 142 Kuopos Meti

nis Banketas New Haven

Iš

, tai 
musij 

ap- 
va- 
dar 

Ona 
Ba-

kai- 
me- 

New Havene,

Klubo salėje, 
Street, 1 valan- 
Šiuo klausimu 
pirmininkas S. 

ragindamas na-

4-tosios apskrities pirminin
kas A. Kasperavičius pranešė, 
kad 4-sios apskrities metinis 
suvažiavimas įvyks spalio 25 
dieną, 
paėmus 
kuopos 
skrities 
žiuos į
darinkta du delegatai: 
Čeplinskienė ir Antanas 
ranauskas.

Kasling musų artimos 
myninės SLA 142 kuopos 
tinio bankete
kuris įvyks rugsėjo 27 dieną 
Liet. Socialio 
243 N. Front 
dą po pietų, 
kalba kuopos 
Bujanauskas,
rius skaitlingai važiuoti į šį 
banketą, nes newhaveniečiai 
pas mus visuomet atsilanko. 
J. Radzevičius praneša, kad 
jis jau turi pardavęs daug 
banketo bilietų, ne tik vietoje, 
bet ir New Havene. A. Kas
peravičius, kuris 66 kuopoj 
eina protoklų sekretoriaus 
pareigas ir yra SLA 4-tosios 
apskrities pirmininkas. (Jau 
apie metai laiko kai nusipir
ko New Havene namą ir ten 
gyvena, bet vis skaitosi anso- 
niečių), pranešė, kad jis par
davinėja minėto banketo bi- 
lietius. Pasirodo, kad šiame 
darbe ansoniečiai nuoširdžiai 
dirba, tai nėra abejonės, kad 
bankietas bus didelis, o new- 
haveniečiai yra pasirengę vi
sus gerai pavaišinti.

Koresp.

New Britain, Conn.

Geriau Vėliau, Negu Niekad

Dr. F. M. Bintakio Netekus

dainelė, kuri ne
padainuota. Rei- 

kreditą poniai 
kuri turi gerą 

lietuviškas

dainavo linksmas daineles 
apie Lietuvą ir panašiai.

Kadangi grįžtant į namus 
visi buvo gerai pasivaišinę, 
tai prasidėjo ir dainuškos. 
Rodos neapsiriksiu pasakęs, 
jog nebuvo pamiršta nė vie
na lietuvišką 
butų buvus 
kia atiduoti 
Snarskiehei,
atmintį ir visas 
daineles gerai žino.

Link namų autobusas bėgo 
sparčiau, nes visa kelionė bu
vo žemyn nuo kalnų ir kal
niukų. Autobusas atvežė prie 
Lietuvių Svetainės, kurioje 
yra VARPO KLUBAS, tai 
pikniko dalyviai čia vėl turė
jo progos atsivėdinti šaltu 
alučiu.

Todėl nepamirškime ir se
kančių metų 4-tos apskrities 
pikniko. Aš visai neabejoju, 
kad ponia Neimonienė ir kiti 
kuopos valdybos nariai nepa
sidarbuotų sekamo pikniko 
surengime, o mes visi lauksi
me kada tas piknikas įvyks.

Pranas Naunčikas.

Miami, Florida

SLA 44 KUOPOS 
vasaros atostogų pirmas

pas išrinkti atitinkamą skai
čių delegatų ir prisųsti suva- 
žiaviman.

Pirmoji apskritis gyvuoja 
Mahanoy City ir Shenandoah 
apylinkėse, ji turi daug žy* 
mių organizacijos veikėjų-ve- 
teranų, jos suvažiavim u o s e 
visuomet padaroma naudingų 
nutarimų, tad reikia manyti, 
kad ir šiame suvažiavime bus 
apsvarstyta apskrities, kuopų 
ir visos organizacijos opieji

Rugsėjo 13 dieną lietuvių 
parapijos salėje įvyko SLA 
66 kuopos susirinkimas, apie 
kurį nors trumpai parašysiu.

Po visų formalumų, pir
miausia atsistojimu pagerbta 
mirusi kuopos narė Stasė Ru- 
žinskienė, kuri mirė rtigpiu- 
čio 25 dieną ir palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Velionė Ružinskienė prie S. 
L. A. prigulėjo 22 metus, bu
vo jau nejauno amžiaus, bet 
vėžio liga kankino ją per ke
letą metų ir sutrumpino jos 
amžių.

'Pirmininkas S. Bujanaus- 
kas raportavo, kad 
suorganizuoti specialų 
busą į SLA 4-tosios 
ties metinę gegužinę, 
tas priimtas.

Nors kuopa dar neturi ofi- 
Cialio pakvietimo į 4-tosios 
apskrities suvažiavimą, bet-

pavyko 
auto- 

apskri- 
Rapor-

Dr. F. M. Bintakys

Maž.
o
į

ir

Kaip mes važiavome į SLA 
4-tosios apskrities pikniką- 
gegužinę, kuri įvyko rugpjū
čio 2 dieną, Waterbury, Con- 
neetieut.

Per pastaruosius kelis me
tus New Britaino SLA 34 
kuopa nėra praleidusi nė vie
ną ketvirtosios apskrities me
tinį pikniką-gegužinę. Šiemet 
buvo surengtas autobusas, į 
kurį tilpo apie 40 asmenų. 
Autobuvo surengimui šiemet 
daugiausia pasidarbavo ponia 
Neimonienė ir p. V. Vitkaus
kas, už ką jiems priklauso 
dodelė padėka. Jei ne jų darb
štumas, tai nebūtume turėję 
progos dalyvauti piknike.

Vykstantieji į pikniką pir
mą valandą po pietų susirin
ko prie Lietuvių Svetainės ir 
laukė autobuso. Pagirtina, 
kad visi pasiruošę vykti į pik
niką susirinko laiku. Oro tem
peratūra buvo tinkama pikni
kui,-.todėl ir važiavimas buvo 
rftftlonus. Rengimb komisijos 
buVo pasamtytas specialiai di- 
delis it gražus autobusas, ku
ris ir yra tam tikslui važiuoti 
į tolime«neą. apylinkes. Auto
busą# buvft ,apie 40 asmenų, 
tai .jis. nog^l^jo sparčiai bėg
ti, 9,Msa kelionė į 
WatęrbH™ nfieš kalnus.

Už valaridos : laiko pasie
kėm Watertmry, Belwių dar
žą,1 1 plknikb1 ‘ Vietą. Autobuso 
re visus va
žiavusi 1 AulįfeMdu į tam tik
rą katft/bžrf ir gražiai pavai
šina užkandžiais, šaltu alučiu 
ir kitaisgėrimais. Po to visi 
išsiskirstė pų daržą jieškoda- 
mi draugų ir pažįstamų, ku
rių visuomet galima 
SLA
piknike. /'■jtSįP'BK:

Laikas bėgo labai 
kad visai , nepajutome kaip 
pasigir (O .tarto buvo 
rengėju A kad įkdlb&tų į auto
busą, nės jdtf 6:30 po pietų, 
nes buvo sutarta, kad tuo 
laiku autobusas grįž į namus. 
Į autobusu girįžti namo nebu
vo tai# lengva surankioti at- 
važiav^įųs, nes vi^ni negalė
jo at4fert*; Ro savo pažįs
tamų* draugu, ąu; kuriais su
eina tik kąrta rhetuose, o ki
ti buvo gertu įsilinksminę ir

po 
narių susirinkimas šaukiamas 
spalio mėn. 3-čią dieną, šeš
tadienį, Maimi Lietuvių Klu
bo salėje, 7:30 valandą vaka
re.

Po susirinkimo bus užkan
džių ir sutikimas visų tų na
rių, kurie buvo išvažiavę į 
šiaurę atostogoms. Pavaišini
mas suruošti nutarta gegužės 
mėnesio susirinkime. Vaišių 
komisojon išrinkti: A. Kau
lakis, C. Kelly, M. Aleksynas 
ir Onutė Skupeikienė. Mes 
pasitiksim visus narius sužrį- 
žusius iš šiaurės ir pavaišin- 
sim.

Yra ir kitų svarbių reika
lų aptarimui, tad visi kuopos 
nariai bukite susirinkime.

M. Aleksynas,
SLA 44 kuopos prot. sekr.

Chicago, Illinois

SLA Kuopos Susirinkimas

Šių metų spalio mėn. 4 die
ną, 2:30 valandą po pietų, 
“Marųuette Hali’” svetainėje, 
6908 So. Western Avenue į- 
vyks SLA 217 kuopos narių 
susirinkimas.

Maloniai kviečiami visi kuo
pos nariai atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

Detroit, Michigan ■

SLA 852 KUOPOS 
visuotinas narių susirinkimas 
įvyks spalio mėn. 4 dieną, 
buvusiose 
talpose 12 
pamaldų.

Prašoma
vauti prisimenant, kad susi
rinkimai bus laikomi jau 12 
valandą. Valdyba.

lietuvių namų pa- 
valandą, tuoj po

visus narius daly-

Akron, Ohio

SLA 198 Kuopos Veikla

su tikti 
apskrities

Rugsėjo 3 dieną lietuvių vi
suomenė neteko žymaus gy
dytojo, mokslininko, patrioto, 
o SLA jauno veikėjo dr. F. 
M. Bintakio, kuris mirė stai
giai ir nelauktai, vos sulau
kęs 48 metus savo amžiaus.

Dr. F. Bintakys gimė 1911 
m. balandžio 20 dieną iš tėvų 
ūkininkų Daubarų kaime, ne
toli Katyčių, Pagėgių apskr., 
Klaipėdos krašte.

Augo 5 brolių ir dviejų se
sučių šeimoje, kuri sugyveno 
labai gražiai ir iš kurios vė
liau išsimokslino du medici
nos daktarai.

Jau iš pat mažens pasižy
mėjo gabumais moksle, nes 
mokėsi labai gerai ir visada 
buvo pavyzdingas ir pirmasis 
mokinys. 1931 m. baigė Klai
pėdos Mokytojų seminariją. 
Po to mokytojavo įvairiose 
mokyklose. 1933 m. įgyjo 
aukštesnėsės mokyklos moky
tojo teises ir buvo paskirtas 
mokytoju į Vytauto Did. gim
naziją Klaipėdoje.

Pasiekto mokslo laimėji
mais nepasitenkino. 1935 m. 
įstojo į Vytauto Didžiojo Uni
versitetą studijuoti mediciną, 
kurią baigė labai sėkmingai 
1940 metais, įsigydamas med. 
gydytojo laipsnį. 1940-44 m. 

( dirba Higienos institute, kaip 
asistentas, vėliau, kaip vyr. 
aistentas. 1944 m. įsigyja 
Bakteriologijos ir Higienos 
specialybę ir vėliau dirbo la
boratorijoje, kaip vidaus li
gų specialistas.

1948 m. lektoriauja Balti
jos Universitete, kur gavo 
medicinos daktaro laipsnį. 
Labai gerai apgynęs paruoš
tą habilitacijos darbą įsigyja 
profesoriaus titulą Higienos 
srityje. Tais pat metais dr. 
F. Bintakys yra išrenkamas 
Baltijos Universiteto Medici
nos Fakulteto dekonu.

1950 m. atvyksta į JAV ir 
jau 1952 m. išlaikė reikalin
gus egzaminus ir įsigyjo tei
sę verstis JAV gydytojo pro
fesija, kuria vertėsi iki savo 
mirties.

1941 m. vedė dantų dakta
rę Stanislavą Štankelytę ir 
1944 m. susilaukė sūnaus Ar- 
vydo.

Kuomet Klaipėdos kraštą 
valdė vokiečiai, tai lietuviams 
durys į aukštesnius mokslus 

, veik buvo uždarytos. Dr. F. 
Bintakiui iš savo apylinkėje 
bene pirmam teko praskinti 
kelią į mokslą ir įrodyti, kad 
lietuviai gali būti net daug 
gabesni už vokiečius.

Baigęs Medicinos moks
lus, dr. F. M. Bintakys nepa
sitenkino įsigytu diplomu, jis 
visu stropumu toliau gilinosi 
į pasirinktą medicinos sritį 
ir pąrašė keletą mokslo vei-

m.

m.

kiekvienam, taip ir 
M. Bintakiui, trumpa- 
gyvenime teko turėti 
sunkumų, bet jis nie- 

ir sugebėjo

mas seminaristu priklausė 
jaunimo organizacijoms, dirb
damas mokykloje tampa rū
pestingu liaudies švietėju, 
studentaudamas veikė
Liet, studentų Sąjungoje, 
būdamas gydytoju jungiasi 
mokslininkų eiles.
‘Jo pažiūros į gyvenimą

religiją buvo dabai aiškios, 
populiarios, gal kiek skirton- 
gos nuo kitų, tačiau jų nie
kam nesiūlė! Jas laikė sau ir 
tomis pažiūromis vadovavosi 
gyvenime.

Kaip 
dr. F. 
me jo 
įvairių
kur nesuklupo 
kliūtis nugalėti.

, Atvykus į šią laisvės šalį, 
reikėjo rūpintis šeima, pra
gyvenimu ir mokslu, kad iš 
naujo įsigyti gydytojo teises. 
Tą jis įprastu kantrumu pa
siekė ir buvo veik pirmas iš 
ateivių tapęs profesionalu šia
me krašte.

Kaip gydytojas jis buvo 
labai rūpestingas, jautrus, 
stengėsi atjausti ligonių kan
čias ir, nesigailėdamas laiko 
nei savęs, kiekvienam norėjo 
pagalbėti.

Nežiūrint į tai, kad buvo 
užimtas gydytojo praktika, 
jis rasdavo laiko ir visuome
niniam darbui. Gana ilgą lai
ką jis buvo Maž. Lietuvos Bi
čiulių Draugijos vice pirmi
ninku, aktyvus Maž. Liet, re
zistencinio sąjūdžio narys, 
SLA 368 kuopos steigėjas ir 
daktaras kvotėjas ir kitų lie
tuviškų organizacijų rėmėjas.

Toks visiškas pasinėrimas 
į gyvenimą ir darbą, nuvargi
no jo jauną širdį, kuri pačia
me gyvenimo žydėjime nusto
jo plakusi, gal dėl didelio at
sidavimo pareigoms ir darbui 
pergreit 
venimo.

Tarp 
savybfij,
turėjo gilaus patriotizmo jau
smą. Reikia atsiminti, kad 
Mažoji Lietuva veik 700 metų 
nešė vokiečių priespaudą. Per 
tuos šimtmečius jo protėviai 
išlaikė savo tautybę. Todėl 
ir dr. F. M. Bintakys užaugo 
lietuviškoje šeimoje ir jis lie
tuvybės klausime niekuomet 
nesusvyravo, savo tautos rei
kaluose jis buvo tikras ąžuo
las, nes būti lietuviu jis laikė 
garbe ir savo gyvenimo pras- , 
me.

Netekus dr. F. M. Bintakio, 
netekome ne tik gabaus mok
slininko, gero gydytojo, nuo
širdaus visuomenininko, rū
pestingo SLA broliškos orga
nizacijos veikėjo, bet taip pat 
netekome vieno didžiųjų pat
riotų. Tai buvo tikras Aušros 
sūnūs, gyvenęs Lietuvai ir dėl 
jos sielojęsis.

Daug kas giliai apgailėjo jo 
netikėtą mirtį, daugelis ati
davė jam paskutinę pagarbą. 
Prie jo karsto 
vainikų, bet dar 
vo liudinčiųjų. 
darbo šventės
ko paskutinis atsisveikinimas. 
Dvi koplyčios buvo pripildy
to atsilankiusiais. Čia buvo 
tartas paskutinis atsisveikini
mo žodis Gydytojų Draugijos, 
Maž. Liet. Rezistencinio Sąjū
džio, Maž. Liet. Bičiulių Drau
gijos, SLA, Mokytojų ir as
meninių draugų vardu. Kal
bose btivo pareikšta užuojau
ta liūdinčiai gyvenimo drau- 
gei-žmonai, sunui Arvydui ir 
giminėms.

Dr. F. M. Bintakys 
dienį buvo palaidotas 
žiausiose New Yorko 
ress Hill kapinėse. Jo
ilsisi JAV laisvoje šalyje, bet 
jo širdis priklauso kraštui, 
prisiglaudusiam prie Baltijos, 
kurią jis mylėjo begaline mei
le.

Lietuvių visuomenė neteko 
nuoširdaus veikėjo, Mažoji 
Lietuva 
imtu.

iškeliavo iš šio gy-v •

kitų jo gerųjų budo
dr. F. M. Bintakys

sudėta daug 
daugiau bu- 
Pirmadienį, 

vakare, įvy-

greitai,

Rugsėjo mėn. 13 dieną įvy
ko SLA 198 kuopos mėnesi
nis susirinkimas, kuriame da
lyvavo didesnis skaičius na
rių. Ypač buvo malonu ma
tyti Versecką, . kuris ilgesnį 
laiką sirgo ir gydėsi ligoninė
je.

Apsvarčius kuopos reika-
Jus, pirmininkė C. Gaškienė, Gyvenime yra labai rė
kuti yra Balfo 34 skyriaus ta® dalykas matyti vyrą 37tas dalykas matyti vyrą 37 
vice pirmininkė, painformavo I me^ profesoriumi, ypatingai
kuopos narius, jog šiuo metu 
pradedama vykdyti rūbų ir 
pinigų vajus. Ji kvietė visus 
narius prisidėti savo aukomis 
prie kilnaus šalpos darbo.

Pastebėtina, (jog į susirin
kimus galėtų atsilankyti di
desnis skaičius narių. Senie
siems mirštant, būtina eiles 
papildyti naujais ir kartu gal 
butų neblogai pagalvoti apie 
SUjUngimą mažesnių kuopų į

fakulteto dekonu. Tą jis pa
siekė savo gabumais ir dar
bu.

Eidamas mokyklą jis neati
tolo nuo savo gimto kaimo, 
nuo žmonių ir tautos. Pilna 
to žodžio prasme buvo veik
lus visuomenininkas. Buda-

viehą, nes tada butų galima 
daugiau nudirbti.
f Korespondentas. I

»

antra- 
gra- 
cyp- 

kūnas

didžiojo savo Su-
r. fig.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Atskaita Pirmo Bertainio, 1959 m.

Įeigoa Sausio, Vasario ir Kovo Mėn., 1959 Mėty

5934
5898

11670

332
| 333 '

— 1692 2250
27915

334 8202 _  — _  ——
335 _ — 26705 _  ——
336 — — — 18589
340 2388 — — —------
341 ------- — — 5858
342 28755 41789 22310

Kuopa
1
2
4
5
6

Sausio
30830

Vakario
11387

3937
8471
5915

3810

Kovo
11279 
12891
5892

6824
29987 2348

66719
2450

2490
13889
4689
1943

6799

*

4269
7 31707 19286 31551
8 3630 — —- —

10 23573 —
11 83871 40898 35515
12 13286 15071 11930
13 17897 10367 —
14 88884 112599 91498
15 3236 2778
16 12791 4380
17 4355 47378 45482
18 21305 16716 16549
19 3187 —1 — — —
22 8405 3570 5133
23 37741 20279 24415
24 1704 1704 ------- ,
25 24895 — —
26
27
28
29
30
31

1300
21571
2332

10005 
14061 
12196

7077
6689

37483
1068

32 ------- 11336 — —
33 15793 -------,
34 31056 — —
36 65959 13482 38507
30 80368 93248 56764
37 12272 ,------ — —
38 ----------------- 173398 239898
39 5436 1764 —
40 41651 54273 32619
41 35110 — 44299
42 • 27041 39297 31786
43 104547 99647 92665
44 -------- — 92630
45 5362 —
46 -------- 3325 2954
48 506 506 506
49 — 36845 — —
50 83871 62940 53859
51 25235 3343 —
52 12402 261 —
53 — 23674 ------- 1

2715
2981 — ----

10524 — ~ —
7631 8879 9982
2870 — — 4802
2154 863 770
7254 — 4949

------- 54233 —
— 6709 —
1860 — —

1882 ■-----_
—. —- 29333 26831
.— — 20797 3453
— — — 23359
— 6907 —

972 -------
6083 — —

— — — — 2751
60271 55971 515081
16547 — —
7820 9786 16898

34600 • ■4-------------- —
32136 12438 4460
_  — —, — 18468
33921 30998 18648
23107 16953 5402
4580 2715 3462

39771 6232 22589
9672 9924 6632

— — 12606 2580
7344 — —

11254 18796 7488
7353 33402 36970

—.'— 2325 -------
75547 57280 34067
41209 14496 15991
12940 11860 28278
6258 — —

— — 39702 14035
51775 13332 91896
5157 — —
1907 1137 1308

38177 — ------- 1
— 13160 —

— — 6312 —
19565 33176 33590

44727595
5182

345 
347
349
350
351
352
353
354 

! 359

360
262 
363 
365
367
368
369 
371
373
374 
Adm. 
Rents 
Nuošim
čiai 
Atmo
kėtos 
pasko
los 
Int 
Mort 
Dues 
Mtge 
Ins. 
Dep. 
Int 
Ceri. 
Loan 
Refund 
Statė 
Tax

I

2750

Viso

103935
41288
14292

2370
119991

4045

163555
27107

9353
35425
22024

11763
4751

18196
9152
1060

17686
9638

13759
45741
3786

24605

33422

3422

6002
14766
10749

53755
16645

22797
4556

16645
4632

16645

899058 527700 768165

81000 125000 170000

737

2245

690

34110

$50,481.43 $43,661.39 $48,201.57

Išmokėjimai Sausio Mėnesį

Pomirtinių

Postmastet, Nevv York,
N. Y.............................................. 45.09

M. D. Vusil (bendradarbiams),
Nevv York, N. Y. ----------- 100.00

Nevv York Type
Distributors, Ine. ---------- 274.65

H. Rice, Nevv York, N. Y. 154.00 
Economy Photo Engr. Co.,

Nevv York, N. Y....................... 4.40

VAKARAS

Viso $1,028.78

Sugrąžinti Mokesčiai
Apdraudos Fondas . ........... .
Ligoje Pašalpos Fondas ___
Mišrus Fondas .............
Lėšų Fondas ________

$13.34
3.00

.12
1.30

Viso $17.76
1

54
55
56
57
58
€0
61
62
63
64
66
68
69
70
73
74

52808
4788

57450
9922

9336
17400
4704

132172

Sausio 
Sausio 
Sausio 
Sausio

10,
17,
24,
31,

1959
1959
1959
1959

$2,327.00
4,731.00
1,350.00
2,924.00

9726 19928

4450 4666
1168

41950

10094
4158

18973
76472
36047
81412
5923

2914
5875

88581
16358

2344

4865
122174
38950
33635
12008
10140

2463
3158
6547

10017
9844

75 ----- 82902 10643
76 7401 25164 5650
77 84258 — 101686
78 3125 —
79 2614 5297 2907

2006
204

1376
81
82
83
85
86

-87
88
89
90
92
95
97
98

100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
112
113
114

10293
7246

14112
11422
69710
13699

7962
8812
1983

21388

22344

36042

4280
7027

29564

89628

393
3864

19603
2988

$11,332.00

17456
45002
11665
8357

Viso

Ligoje Pašalpos

Sausio 10, 1959 __________ $301.73
Sausio 17, 1959 ___________ 485.00
Sausio 24, 1959 . ..................... 390.08
Sausio 31, 1959 ..........  475.25

$1,652.06Viso

9791
15549
2964

25528

29257
6731

6928
81994
15745

2076

2722 
11273 
38932 
13845
9588 

13072
2780

4190

29363

34809
12785

6564

4049
3602

2931
3955

1338
5530

507

15798
12117
3964

26762
12238

3462
115 . 41104 28332 38207
116 6357 — 5034
117 z------- — 1458
118 1173 1073 803
119 3271 — —
121 6992 — —
122 44433 33020 43199
123 — 39531 61296
124 39050 67571 —
125 — _ 36085 —
126 55992 57123 37522
Pav. 98715 87532 35770
127 — — 26942
128 7644 3807 —
129 40305 -------- 16690
131 — — 61423 —
132 — 10392 —
133 13881 — —
134 103570 93196 109652
135 — — 45478 24056
136 37371 22868 47369

990 
17538 

7745 
1733 

34739

3884
5271

2693 
21215 
15682

44?

2311 
16261

16558
31857

1322
9779

11242

2622
1060
9323

1688
204

1440
1020
3414
2194
1223 

67901
2100

16591
3893

1630
8762
3680 

12759 
18849
9633 

66481

19862
2226
8962

12453
25058

53882

4614
2174 

28^20
3903
1660

22440
37472
11717
29387
14098

12789

6380

10290
31833

3464

20778
4735
8724

1228
11556

18648
1256

1440

925
1163

61048

8908

1332
11983

450 
46730 
5596 
8218

i

450
34688
7012

510

79597

36893

26667
50396

4560
8709

8977
2190

13929
56612

592

1088

2643
1163 

63487
2100
5529

1632

10491
2270
4516

16238
11890
17708

35332
2427
3752
2340

13409
9761

12681

1600
9850

85100

9696

19715
5672

7408

5094

21329
64

154229
1088
3766

27344

Atšauktoji Apdrauda

Į J. L. Paluck, Dayton, Ohio 
M. C. Stavick, Dayton,

•Ohio .......................................
B. Belinskienė, Nevv York,

N. Y....................u...........................................
J. Belinskas, New York,

N. Y. ......................................
P. Tamašauskas, Lorain,

Ohio ------------------------------
K. Klebąs, Chicago, III. 
P. Yurkusį Cambridge,

Mass. ------------------------------

$183.00

187.50

145.14

82.81

192.00
88.59

84.97

Viso $964.01

20 Metų Taupomoji Apdrauda

V. Blazonis, Lawrence,
Mass. ...........   $1,000.00

A A. Barkowsky, Brockton,
Mass. __________________ 1,000.00

Viso $2,000.00

Pūdomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

Dr. a Biežis, Chicago, UI. 
P. P.

Pa.
Dargis, Pittsburgh,

Viso •........................ ------------
Atšauktoji ApdraudaValkų

V. Petkevičius, Pittsburgh, 
Pa. ...........................................

Viso

Pašalpos iŠ Našliu ir
Našlaičiu Fondo

P. Stulminskiene,
Nanticoke, Pa. --------------

V. Vinskunienė, Chicago,
Ui........ ..................................... .

A. Kreyvvis, Ei Mente,
Calif. __ u___ _____ 2^..—.

A. Papeikienė, Bridgeville,
Pa. __________ ___________

M. Rauktienč, Springfield,
Ii!. ............................ .

A. Stasės, Springfield, Iii.
A. Jankauskas, Granville,

III................................................- 10.00

$63.64

$122.41

$186.05

$37.70

$37.70

$10.00

10.00

5.00

10.00

5.00
10.00

Viso - ___ $60.00

SLA Nuomrvybčs

307 W. 30-th Street, 
Nevv York, N. Y. .

128 E. Maino Avenue,
Atlantic City, N. J............ 209.27

— $540.65

Viso _________ _____

Tgvymfo Reikalai

Marš Printing Čo.,
Nevv York, N. Y,-------- $460.64

- I74&.92

Atlyginimas Organizatoriams

K. P. Deveikis, Cicero, III. 
P. S. Rindokas, E. Chicago,

Ind. .................... ....................
A. Valatka, Paterson, N. J.
A. Tunkevičiene, Pittston,

Pa. ................................................
M. Klimas, Linden, N. J. 
Z. Piliponis, St. Catharines,

Ont., Canada _____ .............
P. Pilgrimas, St. Catharines,

Ont., Canada ___________
A, Zanis, Bedford, Ohio
L. RickeviČienė, Toronto,

Ont., Canada ____________
A. Praškevičius, Cleveland,

Ohio _______ .___________ .
P. Mačys, Woodhaven, 

N. Y. ..........................
J. Dvareckas, Worcester,

Mass. _____________________
R. D. Schiller, Cleveland, 

Ohio _______________________
B. Keblaitiene, Detroit,

Mich. -------- - ------------ u____
J. Vaičaitis, So. Boston,

Mass. ___ _________________  20.12

$16.20

101.20
92.20

3.17
23.38

12.15

45.00
3.08

26.45

66.93

24.87

16.40

7.40

42.84

Viso $501.39

Atlyginimas Daktarams

B. Keblaitienė, Detroit, Mich.
M. J. Zadroszny, Worcester, 

Mass. ______
O. Indrelienė,

Ont., Canada
P. Jankus, Philadelphia, 

Pa.
B.
M. S.

Pa.
K. P.

Toronto,

$4.00

5.00

5.00

Valius, Philadelphia, Pa.
Romeika, Shenandoah,

Deveikis, Cicero, Iii.

Viso

A tlyginimas Sekretoriams
J. Paulukonis, Shaft, Pa. 
D. Vaitonis, Auburn, Me. 
M. Soponis, Minersviile, Pa. 

čižauskas, Pana, III. 
Aglinski, Pittsburgh, Pa.

S. F. Bakanas, Bridgeville,- 
Pa. ....... ............. +.......................

S. Gudeliauskienė, 
Collinsville, III. .....................

S. Pangonis, Carlinsville, III.

A. 
S.

Viso

Algos

SLA raštinės 
tarnautojams

SLA spaustuvės 
tarnautojahis

P. P. Dargis, Pittsburgh, 
Pa. ........................................

N. Gugis, Chicago, III.

I

Viso

3.00
3.00

3.00
21.00

$44*.00

$11.00
2.78

15.24
4.16
5.86

3.83

3.03
1.95

$46.85

$2,758.00

622.00

120.00
180.00

$3,680.00

Įvairus Išmokėjimai

Litefatura ..........
Veterans of Foreign 

War of the U. S. _ 
J. Gustainis, Toronto,

Ont., Canada -------
Standart and Poor’s

Corp., New York, N. Y. 
J. P. Varkala, Chicago, III. 
V. Minkienė, So. Boston,

Mass.
Nevv York Telephone Co. 
Schalit Printing and

Statioriery Co., N. Y. 
Atlas Bindery, N. Y. C. 
Sočiai Security 
Paštas __________________
L. E. Goodfarb, Philadelphia,

Lt—........... 172.50

$27.80

... 10.00

100.00

187.50
75.00

____ 50.00
57.46

C. 17.28
248.50
180.51
149.28

Pa.
Horder’s Incorporatčd,

Chicago, III. ________ _
Raštinės išlaidos 
Pioneer Letter Co., Ine.,

N. Y. C....................... -.........
Money Ine., N. Y. C. 
Smulkios išlaidos
N. Y. Stale Unemployment

Ins. Fund ______________
Internal Revenue Service 
The Statė Insurance Fund

Viso _

7.47
18.58

3.00
1.50

28.42

$1,591.05

Paskola Moksleiviams

L. V. Jucėnaite, Hartford,
Conn. _________  $300.00

Viso __ .......  $300.00

Paskola Nekilnojamam Turtui

UT4-U76 cembfidge St.,
CMmbridgie, Mass. ____  $10,000.00

i rrJ .it f. > ftt,

$10,000.00Viso

Viso sausio mėn. ..___$34,191.57
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

Paskutinieji
spinduliai saulutės 

Skęsta už
miško pamažu...

Jų ryškaus
kržiujo srovė

Krinta ant laukų,
sodų, ant daržų. 

Jie žaidžia
medžiuose ir blizga 

Laukuose
senos bažnytėlės, 

Ant pievų
krito rasa

Kvepia
naktinės

Jau temsta
dangaus

Tik vienas
Spindulys,

Tas vienas,
paskutinis,

Da laikosi
ant kryžiaus 

Pasenusios varpinės, 
Štai ir tas jau užgeso, 
Tylu...
Viskas paskendo

tamsumoj...
Sofija į Ambrazevičienė.

gėlės.

skliautai...

Ruošiame Amerikos 
Lietuvių Vardyną

piešėjų, tapytojų,

tuojau atsakyti. Jei kas p. 
Šmotelio laiškų negautų, bet 
norėtų platesnių informacijų 
apie Amerikos Lietuvių Isto
rijos Draugiją arba planuoja
mą Vardyną, tai prašomas 
kreiptis į pačią draugiją to
kiu adresu:

Lithuanian American His- 
torical Society,
2401 W. 63rd Slt. Room 205, 

Chicago, Illinois.
Juozas P. Varkala,

Amerikos Lietuvių Istorijos 
Draugijos pirmininkas.

i

Diplomatų Pasi 
. tarimas

-Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos diplomatiniai atstovai J.

Lietuvos atstovo 
dr. Arnolds Spek- 

Latvijos ministeris, J. 
- Estijos Generalinis

Estijos vi-

A. Valstybėse: pp. J. Rajec
kas, einąs 
pareigas, 
k e -
Kaiv
konsulas einąs atstovo parei
gas ir dr. A. Dinbergs—Lat
vijos Pasiuntinybės patarėjas 
bei E. Jaakson
cekonsulas, turėjo pasitarimą 
Estijos Generalinio Konsulato 
patalpose, Nevv Yorke, rugsė
jo mėn. 11 dieną.

Pasitarimo dalyviai aptarė 
dabartinę politinę padėtį ir, 
ryšy su ja, panaudotinų žy
gių suderinimo reikalą.

Prie Platelių ežoro šiemet 
buvo suruoštos plataus mas
to Joninės. Sekmadieniais čia 
irgi rinkdavosi svečiai.

PIRMOJI SLA JAUNIMO IŠKYLA

(Atkelta iš 1 pusi.)

Savo gilią, jautrią ir ugnin
gą kalbą, kuri sužavėjo visus 
iškylos dalyvius prezidentas 
P. Dargis baigė šiuo palygini
mu:

Kartą į tautinę graikų šven
tę, kuri vyko didžiuliame an- 
foteatre, prisirinko minios 
žmonių. J šventę atėjo sene
lis besiramstydamas lazda. 
Jis dairėsi, norėdamas gauti 
vietą atsisėsti. Bet niekas iš 
šventės dalyvių jam vietos 
neužleido. Kada jis savo 
žvilgsnį nukreipė į spartiečių 
pusę, jie visi kaip vienas at
sistojo ir pasiūlė savo vietas 
tam seneliui.

Musų mieloji tėvynė Lietu
va, kuri šiandien yra prislėg
ta žiaurios priespaudos, žvel
gia į mus, laisvės krašto sū
nūs. Už tai sustokime, kaip 
spartiečiai, kad padarė, visi 
kaip vienas dėl brangios tė
vynės ir jos kovų už laisvę.

Baigus prez. P. Dargiui kal
bą P. Dagys pristatė iškylos 
dalyviams kitą gerbtiną sve
tį SLA sekretorių dr. M. J. 
Viniką, primindamas, kad dr. 
M. J. Vinikas šiemet mini sa
vo amžiaus deimentinę sukak
tį ir kad, kaip amžiumi, taip 

• ir savo darbais jis yra pilnai 
užsitarnavęs garbingo patri
archo vardą.

SLA sekretoriąus 
dr. M. J. Viniko kalba

greit vėl pamatysime laisvą 
ir laimingą savo tėvų žemę 
Lietuvą.

Tais žodžiais dr. M. J. Vi
nikas baigė savo sveikinimo 
kalbą.

Kiti veikėjai
Po dr. M. J. Viniko kalbos 

p. Dagys padėkojo sla Pil
domosios Tarybos nariui adv. 
S. Bredes ir jo poniai už da
lyvavimą šioje jaunimo išky
loje, p. A. Trečiokui ir poniai, 
o ypatingą padėką pareiškė 
p. N. Bajorienei, Jaunuolių 
Komisijos narei ir jos vyrui, 
nes (jie atvyko iš tolimo Pitts- 
ton, Pa. miesto.

daugelį

padėką 
pp. J.

Amerikos Lietuvių Istorijas 
Draugija yra nutarusi išleis
ti Amerikos Lietuvių Vardy
ną (American Lit h u a n i a n 
Who>s Who). Į Vardyną nori 
įtraukti kiekvieną lietuvį, vie
nokiu ar kitokiu budu prisidė
jusį prie Amerikos kultūrinio, 
ekonominio, religinio ar poli
tinio gyvenimo.

Norime surašyti visus auk
štąjį mokslą baigusius ir 
mokslo laipsnius įsigijusius 
musų tautiečius. Norime su
žymėti jų dizertacijas, mokslo 
stairpsnius, knygas, brošiū
ras anglų, lietuvių ir kitomis 
kalbomis. Esame pasirįžę su
rašyti visas didesnes preky
bos, pramonės ar finansų ben
droves įsteigusius žmones, 
prie įstaigų padidinimo ar 
praplėtimo prisidėjusius as
menis. Mums rupi visi išradi
mus padarę ir patentus gavę 
musų tautiečiai. \

Dėsime į Vardyną ir Ame
rikoje kuriančių lietuvių me
nininkų
lipdytojų, kalėjų, .poetų, mu
zikų, rašytojų, dainininkų, 
vaidintojų ir sportininkų bio
grafijas. Norime suminėti ir 
administracijos bei savivaldy
bės į staigose atsakomingą 
darbą dirbančių lietuvių kil
mės tautiečių. Dėsime JAV 
kariuomenėje, aviacijoje, lai
vyne ir marinų korpuse tar
naujančių karininkų biogra
fijas.

Trumpai sakant, norime su
žymėti $|dekvieną, kuris vie
nokiu ar. kitokiu budu dirbo 
naudingą darbą ir bet kurioje 
srityje šio to pasiekė, net ir 
tuo atveju, jei jokių aukštes
nių mokslo įstaigų nebuvo 
baigęs.

Šiomis dienomis Amerikos 
Lietuvių Istorijos Draugijos 
faktų-duomenų rinkėjas Juo
zas Šmotelis išsiuntinės laiš
kus įvairiose Amerikos lietu
vių kolonijose gyvenantiems 
musų tautiečiams, prašyda
mas suteikti jam reikalingus 
duomenis. Prašome su juo 
bendradarbiauti, į jo laiškus

.. .......................    MV uu............ ............ .
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Pasidžiaugęs, kad jo 
žius beveik sutampa su SLA 
organizacijos amžiumi, primi
nęs, kad SLA organizacijos 
garbingą vėliavą puošia daug 
brangių deimantų, o tie spin
dintieji deimantai yra taurie
ji ir didieji musų tautos pat
riotai, ijis pareiškė ypatingą 
džiaugsmą dėl besireiškian
čios jaunuomenės veiklos.

Jaunuomenė įsijungdama į 
veiklą įsijungia į didį tautos 
darbą ir jos kovas už laisvę. 
Kas gali teikti didesnį džiaug
smą, kaip matyti, kad veikėjų 
eilės didėja jaunais kovoto
jais, kurie tęs ne vien di
džiuosius ir milžiniškus SLA 
darbus, kurie bus paveldėto
jai viso palikimo, bet bus taip 
pat naujo tėvynės laikotarpio 
aušros sūnus. Šiandien kiek
vienam lietuviui yra tik vie
nas kategorinis įsakymas: 
Visos jėgos musų tautai, mu
sų darbai tautos laisvei. Už
tikrinu, kad taip dirbdami

..............f I.I ■ ■ .......—

Po to, pristatė New Yorko 
veikėjus ir svečius: J. Ayrrta- 
ną, Jonikus, Zabitą, Virbilai- 
tę, Danielius, Aukštikalnius, 
Jurkšaičius, Buožius, Radec- 
kius, Klimus, Valantukevi- 
čius, Spertalius, Andriušytę, 
Pašukonį, Ukstinaitę, Muel- 
ler, Bublaitę, Virbickus, Spu- 
dienę, Rimavičių, Vogtus, Da
gius, Dičbalytę, Konce, Mal
dučius, ir suminėjo 
kitų asmenų.

Pareiškęs ypatingą 
patersoniečiams, ypač
A. Valatkams, Gustams ir 
visiems, kurie tiek daug įdė
jo darbo ir triūso ruošiant šį 
parengimą, paprašė p. A. 
Gustą, kad jis padėkotų su
minėdamas visų pavardes.

A. Gustus taria visiems nuo
širdų ąčiu, primindamas, kad 
parengimą ruošiant ypatin
gai daug pasidarbavo: J. 
ir A. Valatkai, Keraičiai, Mi
siūnas, Kažukauskienė, E. 
Gustus, Klupšienė, Latvienė, 
Cibesevičienė, Paulauski e n ė, 
J. Trainis, J. Lakavičius, V. 
Peel, R. Borg ir daug kitų 
talkininkaujant.

Reikia pastebėti, kad SLA 
penktosios apskrities ribose 
jau daug metų nebuvo suruo
što SLA vardu kiek didesnio 
viešo parengimo.

Išvykai baigiantis, pasitei
ravus pas rengėjus, apie nuo
taikas ir pasisekimą, paaiškės 
jo, kad turėta daugiau 800 
dolerių pajamų ir netoli tiek 
išlaidų.

Jaunuolių Komisija padarė 
labai gražią pradžią. Linkime 
Jaunuolių Komisijai kasmet 
suruošti tokio didelio mąsto, 
taip reikšmingą ir brangią 
mums visiems dalyviams ir S. 
L. A. organizacijai iškylą.

Dalyvis.

83.75
106.82
65.68
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New York, New York

Egzaminieriai Pradėjo 
Tikrinti SLA Stovį

Pennsylvanijos Vai s t i j o s 
Apdraudos Departamento eg
zaminieriai, pirmininkas Da- 
niel J. DiSipio, ir nariai Ben- 
jamin J. Stango Ir M. Mat- 
thew Copeland, rugsėjo 21 
dieną atvyko į Susivienijimo 
Centrą ir pradėjo tikrinti or
ganizacijos stovį ir saugumą. 
Jau praėjo daugiau kai 3 me
tai nuo organizacijos stovio 
ir saugumo tikrinimo, tai ims 
kelias savaites laiko iki išsa
miai bus patikrintas finansi
nis, narių ir įvairių invest- 
mentų stovis, patikrintos vi
sos išmokėjimų bilos ir kny
gos.

Pennsylvanijos Apdraud o s 
D e p artamento egzaminieriai 
dirba susitarę su kitų valsti
jų, kuriose Susivienijimas įre
gistruotas ir veikia jų priežiū
roje, apdraudų departamen
tais.

kuri buvo aiš-

savo kalboje 
jis iš Lenkijos

toriaus kalbą, 
kiausia.

Sekretorius 
pareiškė, kad
nuvyko į Izraelį, iš ten buvo 
nuvykęs į kitas kelias valsty
bes ir kalbėjosi su tų valsty
bių žymesniais prieškomunis- 
tiniais žmonėmis apie reika
lingumą Tarptautinės Prieš- 
komunistines Organizaci j o s, 
kuri kovotų prieš komunisti
nius kėslus užkariauti pasau
lį visuose kraštuos, todėl J. 
A. V. suorganizuotas prieško- 
munistinis komitetas.

Iš sekretoriaus kalbos gali
ma spręsti, kad jis su savo 
komitetu pasiruošęs ryžtin
gam darbui prieš komunizmą, 
bet šį mitingą reikia skaityti 
nepavykusiu dėl mažo skai
čiaus dalyvių. Koresp.

kitko jis pareiškė, kad Chruš
čevas turės galimybės pažin
ti amerikiečius ir jų papro
čius, taipgi priminė politinį 
ir socialinį skirtumą tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjungos, 
ir kad Amerikos žmonės, kaip 
ir Sovietų Sąjungos žmonės 
nori gyventi taikiai ir neturi 
jokios piktos valios prieš ki
tas tautas.

Po to kalbėjo Chruščevas. 
Jis pareiškė norą susitarti 
tarp savęs dviem didiesiem, 
ir kad diskusijos tarp dviejų 
valstybių 
svarbios, 
paleistą 
atominės
taikos metu.

vyrų yra ypatingai 
Jis taipgi priminė 

rakietą į mėnulį ir 
energijos naudojimą

Wilkes Barre, Pa.

Mirė Izidarius Tamuliuos, 
SLA 115 Kuopos Narys

Prof. Steponas Kairys 
Grįžo iš Atostogų

Prieš mėnesį laiko prof. 
Steponas Kairys buvo išvykęs 
atostogų į Connecticut valsti
ją Paknių vasarvietę. Jis ten 
atostogaudamas ir ilsėdama
sis tyrame ore, neleido laiko 
veltui, bet dirbo prie savo at
siminimų antrojo tomo, kurį 
greitu laiku 
spaudon. Prof. sugrįžo gerai 
pasilsėjęs ir pilnas energijos 
tęsti toliau pradėtąjį antrojo 
tomo atsiminimų darbą.

mano atiduoti
• v •

Ro-
me-
se-

Kipras Bielinis Buvo 
Išvykęs į Bostoną

Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys ir knygos “Dienojant” 
autorius Kipras Bielinis bu
vo išvykęs į Bostoną savo 
atsiminimų knygos antrojo 
tomo ir kitais reikalais. Pa
buvęs kelias dienas Bostone 
ir atlikęs tuos reikalus, dėl 
kurių buvo nuvykęs, 
New Yorkan.

sugrįžo

Mitingas Protestui 
Nikitą Chruščevą

Sovietų Sąjungos* minis
teriui pirmininkui viešint New 
Yorke, taip vadinamas Pir
mas Tarptautinis Prieškomu- 
nistinis Komitetas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse rugsėjo 
18 dienos vakare McAlpin- 
Sheraton viešbutyje 
mitingą

Prieš

Rugpiučio 15 dieną Summit 
Home ligoninėj po neilgos li
gos mirė SLA 115 kuopos il
gametis narys Izidorius Ta
mulinas. Palaidotas iš šv. 
Trejybės bažnyčios gražiose 
parapijos kapinėse, Bear 
Creek.

Iš Lietuvos paėjo Kovalči- 
kų kaimo, Simno parapijos. 
Nuliudime paliko žmoną 
žę, su kuria išgyveso 44 
tus. Lietuvoj paliko tris 
seris ir brolį mokytoją.

Savo laiku dirbo mainose, 
vėliau laikė krautuvę per 15 
metų. Dabar jau buvo išėjęs 
į pensiją.

Sulaukęs 70 metų gavo pa
ralyžių ir neilgai sirgęs mi
rė.

Buvo geros širdies žmogus, 
darbštus. Bile kaimynui ar 
pažįstamam ibile kokiame rei
kale pagalbėdavo. Todėl visi 
kaimynai ir draugai jo gaili
si.

Mišių kortelių sunešė virš 
50. O 22 automobiliai pilni 
žmonių palydėjo į kapus.

Velionio žmona Rožė iškėlė 
labai skanius pietus Povilai
čių užeigoj.

Grabnešiai buvo: V. Tamu- 
laitis, Pr. Šeštakauskas, Mat. 
Žemaitis,
Baubonis ir A. Kraptavičius.

Drauge Izidoriau, 
šios šalies žemėje, o žmonai 
reiškiu giliausią užuojautą.

A. Ambrozaitis.

John Swatski, M.

surengė 
pareikšti protestą 

prieš Chruščevą. Rengėjai bu
vo išsiuntinėję specialius pa
kvietimus žymesniems asme
nims, kurie galėjo atsivesti 
savo draugus, tačiau į mitin
gą atsilankė labai mažai, ku
rių trečdalį sudarė lietuviai, 
tad kalbėtojams, kurių buvo 
nemažai, reikėjo kalbėti pus- 
tuščioj svetainėj.

Neminint visų kalbėjusių 
pareikštas mintis smerkiant 
Chruščevą už praeityje jo at
liktus darbus ir dabar laiky
mą vergijoje užgrobų kraštų 
žmones ir daromus kaltini
mus prezidentui Eisenhowe- 
riui ir vėl. prezidentui F. D. 
Rooseveltui, galima pažymėti 
to Naujojo Tarptautinio Anti
komunistinio Komiteto sekre-

ilsėkis

Chruščevo Sutikimas
Washingtone ir New 

Yorke

Niką Chruščevas 
dieną atskrido

Amerikos Valsty- 
su savo šeima ir

buriu palydovų. Jį 
Marylande, kaip

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas 
rugsėjo 15 
į Jungtines 
bes drauge 
gausiu
aerodrome, 
valstybės svečią, sutiko pre
zidentas Eisenhoweris, sekre
torius Herteris, ambasadorius 
Jungtinėse Tautose H. Lodge 
ir daugelis kitų valstybės at
sakingų pareigūnų. Pirmiau
sia jį sutiko ir pasveikino pre
zidentas Eisenhoweris šiltais, 
bet apgalvotais žodžiais. Tarp

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.
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Po kalibų iš earodromo li- 
mozinu drauge su prezidentu 
Eisenhoweriu Chruščevas su 
žmona nuvyko į Washingto- 
ną, kur buvo vaišinamas ke
liose vietose ir jam parodyta 
žymesnės sostinėje esančios 
vietos. Prie aerodromo, kaip 
ir kiekvieno žymesnio svečio 
atvykimo proga, susirinko 
apie 200,000 asmenų pamaty
ti Sovietų valdovą, tačiau su- 
sirinkusiejai laikėsi šaltai ir 
nekėlė didelių ovacijų atvy- 

I kušiam Chruščevui, kaip da
rydavo kitiems svečiams.

Paviešėjęs Washingtone po
rą dienų ir pasikalbėjęs su 
prezidentu Eisenhoweriu, rug
sėjo 17 dieną Chruščevas at
vyko į New Yorką. Čia jo ap
saugai buvo prirengta pus
ketvirto tūkstančio policijos, 
tai jam vykstant iš Pennsyl
vanijos stoties į viešbutį, per 
daugumą policijos niekas jo 
negalėjo matyti.

Jis čia, kaip ir Washingto- 
ne, buvo priimtas ir vaišintas 
keliose vietose, ne tik specia
liai jo priėmimui suruoštam 

! bankete, bet ir kitose vietose. 
Taipgi jis buvo nuvykęs į že
mutinę miesto dalį pamatyti 
Wallstreet ir aplankė Empire 
pastatą. Buvo nuvykęs ir į 
Hyde Park, kur palaidotas 
vėl. prezidentas F. D. Roose- 
veltas, ir prie jo paminklo 
padėjo gėlių vainiką. Taipgi 
pasakė kalbą Jungtinėse Tau
tose. Aplankęs čia suminėtas 
vietas, rugsėjo 19 dienos ry
te išskrido į Kaliforniją.

Jam viešint New Yorke, 
beveik prie kiekvienos vietos, 
kur tik jis buvo nuvykęs, 'bu
vo suorganizuota eilė pikieti- 
ninkų, nešiojančių užrašus su 
įvairiais Šukiais, bet dėl dau
gumo policijos, vargiai Chruš
čevas tuos pikietininkus pas
tebėjo. Tarp kitų pikietininkų 
buvo ir lietuvių. Pikietavo tų 
kraštų žmonės, kurių valsty
bes Sovietų Sąjunga%ra pa
grobus ir ten gyvenančius 
žmones pavergus.

• v

KOCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo
savybę, sųžiningam ir drau
giškam ' patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926
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Uotavoa Generalinio Konsulo 
New Yųrtce paMbonri asmenys:

Skinder Stanislovas, Jono sūnūs.
Skrebys Jonas, Jono sūnūs, gi

męs Pusbedžio km, Užpalių vals, 
Utenos apskr.

Tamošauskas Bronislovas, Jono 
ir Barboros sūnūs, gimęs Rietavo 
vals, 1925 m. birželio 30 d.

Urbonas .Petras, Juozo sūnūs, gi
męs Ažušilių km. Obelių vals. Ro
kiškio ap. ir jo sūnūs Algis Urbo- J 
nas.

Urbštavičius Vladas, Juozo sū
nūs, iš Dauboraičių km, Krekena
vos vals, Panevėžio apskr.

Venckunaite Kufrozinija, iš Kau- 
no-Aukštosios Panemunės.

Zubrickas Juozas, jo vaikai An
tanas, Julė ir Ona, gyveno 4614 
So. Wood St, Chicago, III.

Aleksa Domininkas ir Motiejus, 
jų motina buvo Marijona Klukln- 
skaitė.

Balčiūnas (Baloh) Alfonsas, Jo
no sūnūs, gimęs Rygoje, Latvijoje, 
gyveno Brooklyn, N. Y, 934 Bel- 
mont Avenue.

Bielskis Vytautas, Prano sūnūs, 
gim. Kražių vals, Raseinių apskr. 
ir jo sūnūs Vytautas Bielskis, gi
męs Kaune.

Dirva na u.s. kas Boleslovas ir Vla
das, ir Teklė Dirvanauskienė.

Grybauskienė Praciška, Kazio 
duktė, gyv. Kanadoje.

Jansunas Bronius, ir Leonora ir 
Uršulė Jansunienė.

Kaulakis J.; kunigas, ir kiti 
Kaulakiai, gyvenę Philadelphia, Pa.

Kilda Antanas.
Kontrimienė-Liaudonaitė Marijo

na, gim. Vitkelių km, Rietavo 
vals, Telšių apskr.

“Trylikos tonų ąžuolas negalėjo jo sulaikyti
“Aš niekad nebuvau rimtai 
pagalvojus apie tai, ką tele
fono taisytojai turi atlikti, 
kol ąžuolo medis užgriuvo na
mo užpakiy kiemą kaip tik 
sekmadienį ryto. Jis neuž- 
kliudė namo, bet sužalojo te
lefono vielas. Musų linija bu
vo galutinai nutraukta. Aš 
nuėjau į kaimynų namus ir 
paskambinau telefono kompa
nijai. Ir kaip bematant tele
fono taisytojai atvyko. Už
pakalinis kiemas taip buvo 
užgriozdotas, kad aš buvau 
tikra, jog mes nieko negalė
sim daryti, kol medis bus pa
šalintas. Bet jau 4:30 po 
pietų telefonas jau skambėjo. 
Skambino telefono taisytojas, 
kuris pranešė, kad vėl viskas 
tvarkoje.”
Vidutiniškai paėmus telefonas 
sugenda vieną kartą į šešetą 
metų. Ir jeigu kas nors at-

Kiekvienas yra įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

Latisauskienė-Mockevičiute Ur
šulė, ir jos sesuo Mockevičiūtė Ka- 
tarina, Antano dukterys, iš Gas- 
tilonų km., Rumšiškių par.

Milašius Pranas, vadinzsis Frank 
Miller, Ignaco sūnūs, gyveno Pitts- 
burgh, Pa.

Mockevičiūtė Katarina, ir jos se
suo Latisauskienė Uršulė, Antano 
dukterys, iš Gastolonų km., Rum
šiškių par.

I

SLA Pagalbos Ranb
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijiino lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugsėjo 19, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTHONY RINKLIAS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs 

birželio 13, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė lapkričio 1, 1938 m. Mirė rugpiučio 17, 
1959 m. Velionio žmonai, Marijonai Rinkunas, 
pomirtines išmokėta -------------------------------------

ANTANAS TORIS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs 
gegužės 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 4, 1939 m. Mirė liepos 3, 1959 m.

Velionio žmonai, Marijonai Tukis, pomirtinės išmokėta 
STASE RUZINSKIEINE, 66 kp., Ansonia, Conn., gi

musi gegužes 15, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 6, 1930 m. 
1959 m.
mirtinės išmokėta ---------------------------------------

ANTANAS BITAUTAS, 75 kp., Los Angeles, Caų., 
23, 1885 m., Laumenų kaime, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
m. Mirė birželio 24, 1959 m. 
Agotai Bitautas, pomirtinės iš-

Mirė rugpiučio 25,
Velionės sunui, Charles Ruzinkui, po-

I

$500.00

500.00

600.00

1,000.00

500.00

lironxville, N. Y.
sitinka, tai telefono persona
las dirba neatsižvelgiant į lai
ką, jeigu reikalinga atlikti pa
taisymus. Jie žino, kad tele
fono patikimumas yra svar
biausia jo patarnavimo sąly
ga. Telefono tobulu veikimu 
jie ir rūpinas.

NEW YORK TELEPHONE GO.

UeSkomleji arba apie Juos žinan
tieji maloniai pražomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Balla* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjau# 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet Parkvay Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHAUNS IR 

J. B. SHAUNS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 8-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur» daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš Uetuviikosloe 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių. i

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už Laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. i 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“, j

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais Šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis k 
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 paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

gimęs lapkričio 
Raseinių apskr., 
sdhsio 1X>, 1915 
Velionio žmonai, 
mokėta ----------

EVA KUPRIS, 115 kp., Wilkes-Barre, Pa., gimusi 
kovo 24, 1891 m., Vilkaviškyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 6, 1945 m. Mirė rugpiu
čio 30, 1959 m. Velionės sunui, Albert Kooper, 
pomirtinės išmokėta ________________ _______

MIKE BARINES, 179 kp., Zeigler, UI., gimęs rugsėjo 
4, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 2, 1928 m. Mirė rugpiučio 31, 1959 m. Ve
lionio pomirtinė išmokėta SLA 179 kuopai, Zeig
ler, III.____________ ________________________

FRANCES J. BUGJO, 216 kp., Erie, Pa., gimusi 
gruodžio 3, 1918 m., Plymouth, Pa. Prie SLA 
prisirašė gegužės 1, 1949 m. Mirė rugpiučio 16, 
1959 m, Velionės vyrui, Peter P. Bugjo, pomir
tinės išmokėta ____ __ _____________________

BERNARDAS SIMONAITIS, 301 kp., Cicero, III., gi
męs lapkričio 25, 1901 m., Lietuvoje. Prie SLA. 
prisirašė balandžio 10, 1950 m. Mirė rugpiučio 
15, 1959 m. Velionio žmonai, Onai Simonaitis, 
pomirtinės išmokėta ________________________

MARCELA YOUKNA, 352 kp.,' Detroit, Mich., gi
musi balandžio 23, 1879m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 5, 1939 m. Mirė birželio 11, 
1959 m. Velionės sunui, Charles Youkna, po
mirtinės išmokėta __________________________

736.00

500.00

500.00

/

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Maso. 1

*Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

IN 7-6465 ir IN 7-7272 
MI 2-2452 Ir MI 2-1681 
BOwling Green 9-6992 

Visi muitai ap-

250.00

,„$5,086.00
$104,291.59

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn.

CHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

Norėdami daugiau informacijų reikalaukite musų katalogų.

l

NAUJIENOS
Viso . .........................................

Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
L. BUTIKAS, 29 kp., VVestville, III., sirgo 9 savaites 2 dienas $46.75
P. MAŽEIKIENE, 87 kp, So. Omaha, Nebr„ sirgo 5 sav. 6 d............ 37.75
J. URBAN, 104 kp, Pittsburgh, Pa., srigo 8 savaites___________ ___  84.00
DR. M. T. STRIKOLIS, 122 kp, Chicago, III, sirgo 10 sav. 6 d.___ 79.00
B. ULOZAS, 143 kp, W. Scranton, Pa, sirgo 6 savaites ___________ 36.00
E. MIGIUI JS, 186 kp, E. Chicago, Ind, sirgo 2 sav. 2 d.     56.00
M. KLIUČJINSKIEJN®, 275 kp, Springfield, III, sirgo* 0 sav. 1 d____ 18.56
J. SUBAČIUS, 301 kp. Cicero, III, sirgo 5 savaites 6 d.___________  72.00
B. SIMONAITIS; 301; kpk, Cicero, III, sirgo 12 savaičių___________  74.00

Viso _____________________ ....
Nuo pradžios Šių motų bendrai viso

—$504.00
$18,943.61

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 {domiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1738 Sontli Halsted Street, Chicago 8, Ulinau

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I




