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VISOM LIETUVIŲ ORGANIZACIJOM
Visuose Pasaulio Kraštuose

SLA Trečios Apskrities Metinis 
Kuopų Atstovų Suvažiavimas

Lemtingos dienos atėjo. Lietuvos skundas prieš 
' Sovietu Sąjungos pavergimą ir jos šauksmas atsta

tyt paniekintas teises ir grąžinti jai laisvę ir nepriklau
somybę turi būti nuneštas į Jungtines Tautas.

v Kai Jungtinių Tautų pilnaties susirinkimas (tur būt š.
m. lapkričio mėn.) pradės svarstyti pačių Sovietų įneštą pa- 

, >. siūlymą tuoj suteikti laisvę visoms tautoms dar dabar esan
čioms kolonialinėje priklausomybėje Afrikoje, Azijoje ir 
Okeanijoje, Jungtinėse Tautose tuoj turi būti iškelta vie
šumon, kad Lietuva Europoje tebėra Sovietų Sąjungos ko- 
lonialiniai pavergta ir kad jos laisvė ir nepriklausomybė tu
ri būti tuč tuojau atstatyta.

Kreipiamės į visas lietuviškas organizacijas visuose pa
saulio kraštuose ir prašome neatidėliojant mobilizuoti visuo
menę ir pavienius asmenis tuč tuojau siųsti peticijas, laiš
kus, telegramas jų gyvenamų kraštų vyriausybėms prašant 
kelti Lietuvos išlaisvinimo iš Sovietų kolonialinio pavergimo 
bylą Jungtinėse Tautose ir ten reikalauti, kad kolonialinių 
kraštų išlaisvinimo deklaracija tuoj butų pritaikyta Lietu
vai ir kitiems Rytų ir Vidurinės Europos pavergtiems kraš
tams.

Lietuvių organizacijos savo memorandumuose jų gyve
namųjų kraštų vyriausybėms galėtų priminti, kad

1. Lietuva nuo neatmenamų šimtmečių buvo nepriklau
soma valstybė prie Baltijos juros ir jos vardą jus galite ra
sti seniausiuose Europos žemėlapiuose. Rusiškojo imperia
lizmo užgrobta gale XVIII šimtmečio, ji 1918 metais atkūrė 
savo valstybinę nepriklausomybę, buvo priimta į Tautų Są
jungą ir pripažinta de jure ir de facto visų pasaulio valsty
bių, įskaitant taip pat Sovietų Sąjungą.

2. Sovietų Sąjunga 1940 metais birželio 15 dieną bruta
lia karine jėga okupavo nepriklausomą Lietuvos Respubliką 
ir palaipsniui:

a) panaikino jos valstybinę savivaldą;
b) panaikino jos administraciją;
c) panaikino jos finansinę sistemą;
d) sugriovė jos ekonomiją, panaikindama privačią nuo

savybę pramonėje, žemės ūkyje, prekyboje ir nekilnojamo
jo turto valdymą miestuose;

e) prievarta integravo Lietuvą į Sovietų Sąjungą teri-
3 toriniai, politiniai, ekonominiai, kultūriniai ir pagrobė arba

suvalstybino Sovietų Sąjungos naudai visus jos turtus, nuo
savybes ir gamtos išteklius.

'3
3. Karinės okupacijos pasekmėje Sovietų Sąjunga įvyk

dė Lietuvoje:

a) politinį genocidą — likvidavo visas lietuviškas poli
tines partijas ir tų partijų vadus ir įstiprino vienintelę ko
munistų partiją, pačios Maskvos vadovaujamą;

b) fizinį genocidą — sunaikino ir deportavo 1941 ir 
nuo 1944 iki 1953 metų šimtus tūkstančių lietuvių, kurie bu
vo priešiški Sovietų Sąjungai, ar jos komunistų partijai, ar 
jos įvestam okupuotoje Lietuvoje Sovietų kolonialiniam re
žimui arba tik buvo įtarti, kad gali būti priešiški;

c) kulturinį genocidą — varžant ir persekiojant lietu
vių tautinius kulturinius preiškius ir lietuvių kulturinimkus, 
pavedant juos Maskvos patikėtinių priežiuron ir suvaržant 
juos Sovietines komunistinės cenžuros varžtais;

"* d) religinį genocidą — nuosekliai ir įžūliai siekiant su
naikinti tikėjimą, tikinčiuosius ir dvasiškius;

* e) tautinį genocidą — neatlaidžiai vykdant rusifikaci
ją ir priskiriant visa, kas lietuviška ir tautiška prie diversi
nių ir kriminalinių nusikaltimų, tikslu persekioti ir nai
kinti.

Visi aukščiau išvardinti Sovietų Sąjungos nusikalsta
mieji veiksniai buvo nukreipti į Lietuvos valstybę, politinę, 
ekonominę, o lygiai kultūrinę, ir kitokią priklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos, kas sudarė turinį labiausiai beteisiškos, 
žiaurios, naikinančios ir visą žmonišką buitį ir jos aplinką 
išnaudojančio Sovietiško kolonializmo, kurį musų visų di
džiausia pareiga yra pasmerkti, prieš jį griežčiausiai protes
tuoti ir reikalauti tuč tuojau atitraukti iš Lietuvos Sovietų 
Sąjungos kariuomenę, administraciją, policiją ir partiją, baig
ti Lietuvos okupaciją, kad ten galima butų pravesti laisvus 
ir visuotinus rinkimus Jungtinių Tautų priežiūroje ir atstaty
ti teisę, laisvę, ir Uotu vos nepriklausomą valstybę.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 3-čios apskrities kuopų 
atstovų suvažiavimas šaukiamas lapkričio-ti ovember 20 dieną1, 
2 valandą po pietų Lietuvių Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

•Šiame suvažiavime bus renkama apskrities! valdyba, iš
klausyti SLA Jubiliejinio Seimo Rengimo Komisijos raportai 
ir aptariami apskrities ir Susivienijimo abelni rėikalai.

SLA prezidentas Povilas Dargis padarys pranešimą eina
mais bendrais musų organizacijos reikalais. Taip pat šiame 
metiniame suvažiavime, kaip ir kituose metiniuose suvažiavi
muose, bus daromi svarbesni tarimai apskrities reikalais, o 
kuopų atstovai padarys pranešimus iš savo kuopų veikimo ir 
stovio.

Tad yra kviečiamos Pittsburgho ir apylinkės kuopos skait
lingai dalyvauti šiame suvažiavime. ('

Kuopoms kvietimo laiškai jau yra išsiuntinėti, bet jei 
kuri kuopa nebūtų gavus kvietimo laiško, malonėkite pasinau
doti šiuo pranešimu ir dalyvauti suvažiavime.

S. F. BAKANAS,
SLA 3-čios apskrities pirmininkas.

Visi Įsijunkime į Kontrofenzyvą
Musų spaudoje yra iškelta 

teisinga mintis, kad laisvasis 
pasaulis niekada neturėjo to
kios geros progos kontroferv- 
zyvai prieš sovietinį koloniz- 
mą, kaip dabar po Kremliaus 
ofenzyvos pastarojoj JT pil
naties sesijoj. Chruščevo pa
siūlyta Jungtinėms Tautoms 
deklaracija prieš kolonizmą 
yra tam labai gera vada.

Tačiau butų klaidinga lais
vojo pasaulio kontrofenzyvos 
laukti, patiems nieko ta pra
sme neveikiant. Kol “geležis 
karšta”, kiekvienas savo kuju 
turi ją “kalti”. Kaip “kali
mas” ligi šiol eina ir kaip jis 
turėtų eiti toliau?

Pavergtųjų Seimas per lai
svojo pasaulio vyriausybes ir 
jų delegacijas JT, taip pat 
per Europos Tarybos Pata
riamąjį Seimą daro žygių, 
kad Kremliaus iškeltas kolo- 
nizmo klausimas butų įsak
miai Jungtinių Tautų praplė
stas ir sovietiniam koloniz- 
mui.

Baltijos Valstybių Delegaci
jos Pavergtųjų Seime, palai
kydamos Pavergtųjų Seimo 
nusistatymą Chruščevo dek
laraciją atkreipti pirmiausia 
prieš sovietinį kolonizmą, sa
vo ruoštu primena JT delega
cijoms ir laisvojo pasaulio vy

riausybėms sovietų agresiją 
prieš šias valstybes ir jų da- 
dabartinę padėtį.

Ši akcija tačiau neapima 
pačios visuomenės, kuri šioj 
dalykų padėty taip pat turė
tų rodyti ne mažiau aktyvu
mo, kaip yra rodžiusi dėl Lie
tuvos atstovybės padėties pa
keitimo Vatikane. Visuome
nės akciją čia galėtų ir ture- 
tų pasirodyti bent dvienl ti
tulais: Kaip Amerikos, Kana
dos, Australijos, Argentinos 
ar kurio kito krašto piliečiai, 
savo laiškais akinkime savo 
krašto vyriausybes, o kaip 
sovietinio kolonizmo aukos 
savo laiškais akinkime visas 
JT delegacijas kovai prieš So
vietų kolonizmą.

Kadangi Chruščevo dekla
racija ir kolonizmo klausimas 
JT dabartinės sesijos po po
ros savaičių gali būti svars- ’ 
tomas, laiko yra nedaug ir 
veikti reikia nedelsiant. Be 
abejojimo, kur tik galima, į 
bendrą veikimą būtina įtrauk
it ir kitų sovietinio kolonizmo 
aukų žmones.

Visų JT delegacijų adre
sas:

To the Dclcgation of____
United Nations
United Nations Plaza 
New York, New York.

Amerika Nedarys Biznio su Kuba

Alžirijos sukilėliai neduoda ramybės Prancūzijai
Iš Tunizijos pranešama, kad Prancūzijos prezidentas 

Charles de Gaullc raginamas pradėt pasitarimus su Alžiri
jos sukilėliais, ir grasinama, jei jis atsisakys tartis, tai Ki
nijos “laisvanoriai” bus priversti vykti į Tuniziją ir įsijung
ti į alžirįečių sukilėlių eiles. ■
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Kubos ministeriui pirminin
kui Fidel Castro nukrypus 
kairėn ir pradėjus bičiuliuotis 
su Sovietų Sąjungos ir kito
mis komunistinėmis valstybė
mis, taipgi Castrui nuolatos 
šmeižiant Jungtines Ameri
kos Valstybes, prekybos de
partamentas buvo priverstas 
sustabdyti eksportą į Kubą. 
I Kubą bus galima išvežti. iš 
Amerikos tik vaistus ir mai
sto tuos produktus, kuriuos 
gamina ne valdiškos įstaigos. 
Laivų savininkams griežtai 
uždrausta nuomoti ar par
duoti laivus Kubai, kad jai 
butų sunkiau apsirūpinti pre
kėmis iš kitų kraštų. Taipgi 
Kuba negaus iš Amerikos 
mašinų niei jokių žaliavų.

Amerikai sustabdžius eks
portą į Kubą, užsienio reika
lų ministeris Raul Roe, kalti
ną Ameriką už ruošimąsi ka
rui, tuo klausimu jis kreipė
si į Jungtinių Tautų pirminin
ką Boland, prašydamas jį 
tuojau iškelti jo vyriausybės 
skundą prieš Ameriką, kad ji 
ruošiasi pulti Kubą, nes tai 
parodo eksporto sustabdymas.

Tokiam Kubos ministerio 
skundui atėjo pagalbon Sov. 
Sąjungos delegatas Zorinas, 
kaltindamas Ameriką ruoši
mui karui prieš Kubą, o tuo 
pat kartu Amerikos atstovai 
Jungtinėse Tautose nuolatos 
kalba apie taiką ir jos palai
kymą. Komunistinis atsto
vas turi drąsias akis taip kal
bėdamas, jog jis gerai žino, 
kad jo atstovaujama valstybė 
ruošiasi užkariauti visą de
mokratinį pasaulį, o jos val
dovas ’ Chruščevas nuolatos 
kalba apie taiką ir jos palai
kymą.

Washingtonas. — Apsau
gos departamentas praneša, 
kad gruodžio mėnesį šauks 
karinėn tarnybon 8,000 jau
nų vyrų, ir 1,000 padaugins 
tą skaičių, kuris buvo many
ta šaukti lapkričio mėnesį.

Iš Londono pranešama, kad 
Didžiosios Britanijos diploma
tas Maskvoje teigia, kad So
vietų Sąjunga greitoj ateity 
pripažins Alžirijos sukilėlių 
vyriausybę.

Debatų Klausėsi 
46 Nuošimčiai

Nevv Yorke ir jo apylinkėje 
kandidatų prezidento parei
goms Kennedy ir Nixon per 
televiziją klausėsi apie 1,900,- 

. 000.
A. C. Nelson, kompanijos 

agentas sako, kad apskai
čiavimai rodo 46 nuošimčius 
televizijos klausytojų didmie
styje Nevv Yorke. Pirmųjų 
debatų, kurie įvyko rugsėjo 
26 dieną, klausėsi 54 nuošim
čiai, antrųjų, kurie įvyko spa
lio 7 dieną, klausėsi 39 nuo
šimčiai, o spalio 13 dieną — 
38 nuošimčiai, sako agentū
ra.

Čiurlionio Kurinių 
Paroda Kaune

Šių metų rugsėjo 23 dieną 
sukako 85 metai, kai gimė į- 
žymus lietuvių kompozitorius 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis. Šiai datai pažymėti 
Kauno respubl. bibliotekos 
rūmuose atidaryta Čiurlionio 
(kurinių paroda. Jos stenduo
se — Čiurlionio muzikos ku
rinių leidiniai, taip pat dailės 
kuriniai bei literatūra apie 
Čiurlionį. Muzikos kurinių 
stenduose yra Čiurlionio har
monizuotų lietuvių liaudies 
dainų rinkinys vaikams “Vie
versėlis”, išspausdintas 1909 
metais Varšuvoje bei 1925 m. 
išleistieji 3 fortopioninės ir 2 
liaudies dainų sąsiuviniai.

Keliuose stenduose ekspo
nuojamos ir jo dailės kurinių 
reprodukcijos, išspausdintos į- 
vairiuosc meno bei literatū
ros žurnaluose, kataloguose, 
almanachuose ir kitur. Čiur
lionio talentą aukštai įvertino 
įvairių tautų menininkai. E.

Kinija Jaučiasi Pra
našesnė už Kitas 

Tautas
_ •

Elta rašo: “Vargu, ar visoj 
istorijoj buvo kada nors su
telkta tiek daug jos vieno 
žmogaus rankose. Tai — Mao 
Tse-Tungas, Kinijos komunis
tų partijos vadas. Jo mažiau
siam mostui paklusta 650 mi
lijonų kiniečių. Neseniai jis 
pasakė, kad yra sveika du 
kart į dieną atlikti mankštos 
pratimus, ir šiandien milijonai 
kiniečių dešimtą valandą ryto 
ir ketvirtą valandą popietyje 
nutraukia daubą dešimties mi
nučių makštos pratimams. Už
tenka Mao pasakyti, kad Ame
rikos prezidentas yra niekšas, 
ir visuose Kinijos miestuose 
renkasi dešimttukstatinės ir 
šimtatūkstantinės žmonių mi
nios demonstracijoms prieš 
Ameriką. Mao padėties Kini
joje negalima nė iš tolo lyginti 
su Chruščevo padėtimi sovieti
nėje Rusijoje. Mao yra stabas, 
kurį šiandieną garbina kinie
čių masės.

“Perversmo keliu jis pagro
bė Pekino sostą; visoj kinie
čių istorijoje nebuvo nė vieno 
valdovo, kuris, sėdėdamas Pe
kino soste, butų griežčiau val
dęs kiniečių mases, nei Mao. 
Jo ambicija matyti Kiniją 
prie bendro pokalbių stalo 
tarp šio pasaulio didžiųjų. Juo 
jis sensta (šiuo metu jis yra 
70 metų amžiaus), juo jis ne
kantresnis, ir šitai atneša ne
maža. susirūpinimo Maskvai”.

'Du amerikiečiai, kuriuos iš
trėmė į Sovietų, praeitą sa
vaitę grįžo Amerikon.
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TINKAMAI ĮVERTINKIM SUSIVIENI
JIMO DUODAMAS NAUDAS

Jeigu Jums asmeniškai Susivienijimas naudingas, tai 
atsiminkim, kad musy organizacija irgi teikia plačią 

pagalbą tūkstančiams lietuvių

Priklausydami Susivienijimui stipriname jį ir duodam 
galimumą, kad jis teiktų naudas musų broliams

Pirmiausia musų Susivienijimas mums svarbus ir bran
gus, kad jis kiekvienam musų suteikia gerą ir užtikrintą ap
draudą. Mes taip pat matome, kad Susivienijimas laikui bė
gant pasidarė moderni, plačiausia savo apdraudos planus ir 
skyrius sutvarkiusi organizacija. Susivienijimas dabar jau 
patenkina butiniausius apdraudos reikalavimus. Susivieniji
me mes randame visas labiausia pageidaujamas ir praktikuo
jamas šioje šalyje apdraudos rūšis. Dabar jau niekas negali 
skustis, kad yra priverstas dėl apdraudos kreiptis pas sveti
mus. šiandien Susivienijimo patarnavimas pakankamai išto
bulintas ir sutvarkytas pagal šių dienų pažangią praktiką.

SLA narys privalo įvertinti dideles 
organizacijos pastangas

Daugelis narių atėjo į SLA grynai patriotiniais sumeti
mais. Bet ir tie, kurie čia jieškojo tik sau naudos, privalo 
atsiminti, jog gaudami iš organizacijos jiems priklausančias 
naudas, daro gera ne tik sau, bet ir savo kraujo broliams, ku
rie lygiai pasinaudoja panašiu patarnavimu. Didelė svarba 
savitarpinės pagalbos sujungia mus visus Susivienijime. Jau 
viena mintis, kad Susivienijimas ilgainiui pasidarė didžiau
sioji lietuvių organizacija, kas įrodo, jog musų žmonės ją ne
paprastai įvertino, mus verčia Susivienijimui teikti ypatingą 

j dėmesį. •

Šiandieniniai Susivienijimo uždaviniai 
tebėra gyvybiniai svarbus mums visiems

Ėjo laikas, keitėsi gyvenimo aplinkybės. Matome, kad 
Susivienijimas jau nėra toks pat, koks jis buvo jo kūrimosi 
metu, ar, sakysim, prieš trisdešimts metų. Pirmoje savo gy
vavimo stadijoje Susivienijimas buvo visuotinai lietuvio būk
lę apimanti organizacija. SLA Seimai buvo laisvų lietuvių 
parlamentas, kur buvo svarstyti visi tautiniai reikalai.

Vėliau SLA tenkinos savo tiesioginiu darbu — savitar
pine .pagalba, ir teikdamas gerą ir tikrą apdraudą broliams 
lietuviams, be kurios jie negalėjo išsiversti.

Bet šiandien, kai mums visiems aiški reikšmė organizuo
tų lietuviškų jėgų, kai greta to nenuslepiamai atsirado tam 
tikras nusivilimas kai kurių sąjūdžių veikla, Susivienijimas, 
sujungęs tokį didelį skaičių lietuvių, sudaro pirmaujantį lietu
vių organizuotą vienetą.

Kaip svarbus SLA narių pastovumas

Kiekvienas narys, įstodamas į SLA ir paimdamas sau tin
kamiausią apdraudą, neabejotinai, laukia ir siekia šią apdrau
dą nustatytom sąlygom sau ar savo pašalpgaviui turėti. To
kiu budu jis pilnai pasinaudoja Susivienijimo teikiamom nau
dom. Tai yra tikras nario santykis su Susivienijimu. Narys, 
gavęs numatytą apdraudą, esti pilnai patenkintas ir pakanka
mai įvertina SLA suteiktą naudą.

Bet kaipo išimtys, atsiranda tam tikras, tiesa, labai nedi
delis skaičius narių, kurie nei iš šio, nei -iš to atsiima jų ap
draudos paliudijime numatytą piniginę vertę. Jie, dažniau
sia neapdairiai ir be kokios nors rimtos priežasties, ryžtasi ap
leisti ne tik jam pačiam, bet ir visiems lietuviams naudingą 
organizaciją ir atsiimti tuos pinigus kurie jam priklauso. Su
prantama, jog nieks negali prieštarauti, jeigu narį taip dary
ti verčia sunkios ir netikėtos aplinkybės. Bet dažniausia, pa
sireiškia aiški nepagarba tai organizacijai, kuri dirba svarbų 
lietuvių vienijimo darbą, pasirodo tam tikras lengvapėdišku
mas ir nepaisymas bendrų lietuviškų reikalų, kai geras lietu
vis pameta savo organizaciją.

Neturim kenkti svarbiam lietuviškam darbui

Kai neapdairus narys pameta SLA ir netenka savo geros 
apdraudos, jis pirmiausia pats pilnai nepasinaudoja jam pri
klausoma ir SLA pažadėta nauda. O antra — jis aplinkui pa
sėdamas nepasitenkinimo šnektas, kenkia organizacijos pa
žangai. Maža to kad jis silpnina, tarsime, nedideliam laips
nyje, savo organizaciją, bet ir skleidžia nepamatuotą nepasi
tenkinimą.

SLA moderninės apdraudos, neatsižvelgiant, kokios rū
šies narys turi, yra geros ir naudingos. Ir jų naudingumas 
pilnai pasireiškia, jeigu narys savo įsipareigojimus ištęsi, nes 
Susivienijimas visada juos ištesės, kai narys elgiasi pagal sa
vo duotą pasižadėjimą, kurs surašytas jo paliudijime, kuris 
yra kontraktu tarp nario ir SLA.

Tad nariai savitarpiai turi vienas kitą tinkamai painfor
muoti, o kuopų valdybos savo narius privalo sudrausminti, 
kad savo naudos žiūrėdami ir pagerbdami savo nusipelniusią 
organizaciją, neapleistų jos, nedarytų savo neapdairiu elge
siu skriaudos svarbiam lietuviškam darbui.

Britanija paleido pirmo atominį submarinę
LONDONAS. — Karalienė Elzbieta Antroji drauge su 

vyru'Philip, praeitą savaitę, paleido į vandenį Britanijos pir
mą atominės energijos submariną vardu Dreadnought
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PASIŽVALGIUS
Rinkiminė kampanija 
eina karštyn

Arte jant prezidentiniams 
rinkimams, rinkiminė kampa
nija eina karštyn, abiejų di
džiųjų partijų kandidatai pre
zidento ir vice prezidentos pa
reigoms važinėja po įvairius 
miestus, sako kalbas primes
dami butų ir nebūtų kaltini
mų vienas kitam ir girdami 
savo partijų platformas, taip
gi jie žada visokius pagerini
mus, jei bus išrinkti. Pilie
čiai, prisiklausę kandidatuo
jančių asmenų kalbų, pasi
rinks geriausius ir lapkričio 8 
dieną už juos atiduos savo 
balsus.

Lietuviai piliečiai, kurie už
siregistravo šio ’ mėnesio pra
džioje, privalo atlikti savo pi
lietines pareigas ir lapkričio 
8 dieną balsuoti už tuos kan
didatus, kurie, jų manymu, 
tinkami būti prezidentu ir vi
ce prezidentu.

O———O
Lietuviai privalo 
balsuoti už lietuvius

Lapkričio 8 dieną bus ren
kami ne tik prezidentas ir vi
ce prezidentas, bet bus ren
ki valstijų ir miestų įvairus 
pareigūnai, daugelis teisėjų. 
Kiek mums žinoma, yra ir lie
tuvių kandidatuojančių į mie
stų valdvietes ir teisėjus. Kur 
tik lietuviai kandidatuoja ko
kioms nors pareigoms, nežiū
rint kuriai partijai jie pri
klausytų, demokratų ar re- 
publikonų, lietuvių būtina pa
reiga juos paremti ir lapkri
čio 8 dieną už juos balsuoti.

Didmiestyje Chicagoje tei
sėjo pareigoms kandidatuoja 
plačiai žinomas ir patriotin- 
gas lietuvis Alfonse F. Wells. 
Jis dabar yra trafiko teisė
ju, bet jo kadencija baigiasi 
ir lapkričio 8 dieną jis peren- 
kamas. Kad jis butų perink- 
tas, ten gyvenančių lietuvių 
pareiga už savo tautietį pa
dirbėti, o rinkimų dienoje už 
jį balsuoti.

o—j—-o 
Japonijoj ruošiasi 
paleisti parlamentą

Iš Japonijos pranešama, 
kad iš priežasties nužudymo 
socialistų vado I. Asanumo, 
ruošiamasi šį mėnesį paleisti 
parlamentą ir paskelbti nau
jus rinkimus. Tas daroma pa
sitarus su demokratų parti
jos atsakingais vadais. Prie 
parlamento paleidimo prive
dė nužudymas žymaus socia
listų vado ir griežtas reika
lavimas ministerį pirmininką 
atsistatydinti. Teigiama, kad 
parlamento nepaprastoji sesi
ja, kuri prasidėjo praeitą sa- 
v a i t ę, bus triukšminga dėl 
pakvaišiusio studento nužu
dymo žymaus žmogaus Asa
numo, bet ši nepaprasta par
lamento sesija vargiai galės

SLA Reikalai ir Veikla
SLA Narės Helenos Vyziutės-Kulber 

įspūdžiai iš Kelionės Europon
Susivienijimo narė Helena 

Vyziutė-Kulker, Amerikoj gi
mus ir augus patriotinga lie
tuvaitė, kuri per ilgus metus 
dirba vienoj įmonėj New Yor
ke, kurioj piešiami visokį pie
šiniai ir kuri palaiko ryšius su 
tokiomis pat įmonėmis Euro
poje keliose valstybėse, pa
siuntė Heleną Europon aplan
kyti tas įmones ir su jų dar
bais susipažant. Ji buvo nuvy
kus Europon drauge su dukra 
Gabija, iš kur sužrįžus Tėvy
nės korespondentui papasako
jo savo įgytus įspūdžius iš tų 
valstybių ir miestų, kuriuose 
ji lankėsi.

----- o------
Rugpiučio 27 dienos ryte 

išskridome iš New Yorko — 
pareiškė Helena Kulber, ir už 
septynių ir pusės valandų jau 
buvo Copenhagene, nes oras 
pasitaikė labai gražus ir pa
togus skridimui, tai visai ne
pajutome kai praėjo pusaš- 
tutos valandos.

Copenhagene mus sutiko 
tos įstaigos atstovai, kuri tur 
ri ryšius su mano atstovau
jama įstaiga, nuvežė į gražų 
viešbutį apsistojimui. Kiek 
susitvarkius, buvom pakvies
tos į to paties viešbučio puoš
nų kambarį vaišėms, kur mus 
vaišino įvairiais skoningais 
užkandžiais ir gėrimais. Po to 

^parodė įdomias to miesto vie
tas ir savo išdirbinius, kokius 
išdirba ir mano atstovaujama 
įstaiga New Yorke ir su ku
ria palaiko glaudžius ryšius 
biznio reikalais. Atlikus visus 
reikalus, mus palydėjo į aero
planų stotį, iš kurios išskri
dome į Stockholmą.

Stockholmas gražus miestas
Iš Copenhagen išskridome 

į Stockholmą. Kelionė nebuvo 
ilga ir labai smagi. Čia apsis
tojome dideliam ir gražiam 
viešbutyje. Mus sutiko su ma
no atstovaujama įstaiga ry
šius palaikančios įstaigos 
žmonės ir pirmiausia parodė 
savo išdirbinius, po to bu
vo vaišės gražiame viešbučio 
kambary, kurių metu grojo 
muzika įvairius kurinius. 
Žmonės, su kuriais man teko 
susitikti ir kalbėtis , labai 
mandagus ir draugiški.

Po Vaišių jie mus užvežė 
ant aukšto kalno tam tikrais 
vežimukais, kuriuos traukia 
į kalną lenciūgai. Kalnas la
bai aukštas, nuo kurio maty
ti visos Stockholmo apylin
kės, kurios labai gražios, pa
kalnėse matosi įvairiomis 
spalvomis žydinčios gėlės ir 
žali krumokščiai. Nuo kalno 
mus nuvežė tam tikri maži 
autobusai, nes kitaip nuo jo 
nusileisti negalima.

Užbaigę visus tuos reika
lus Stockholme, dėl kurių bu
vome nuvykę, išskridome į 
Milaną, Italiją, o iš čia ap
lankėme ir kitus miestus ir 
savo gimines, kurie ten gy
vena. Tai buvo pirmas kartas 
susitikti ir pamatyti savo gi
mines, kurių aš ir mano duk
ra nebuvome matę. Jie buvo 
patenkinti pirmą kartą mus 
sutikę, nuoširdžiai vaišino ir 
klausinėjo apie Amerikos gy
venimą ir čia gyvenančius jų 
gimines. Jie Italijoje gyvena 
jau keliolika metų, gražiai įsi
kūrę ir patenkinti savo gyve
nimu.

Beje, Milanas yra gražus 
ir švarus miestas, taipgi ir 
kiti Milano priemiesčiai, kur 
tik teko būti, pasižymi savo 
švarumu ir gražumu.

išgelbėti parlamentą nuo pa
leidimo, nes šių dienų padė
tis Japonijoje prie to prive
dė.

Iš Milano vykom į Romą
Sena lietuvių patarlė sako, 

kad Romoje būti ir nematyti 
popiežiaus, tai butų didelis 
nusikaltmas. Taip ir mes, bū
damos Italijoje norėjome pa
matyti Romą, kad nepadary
ti nusikaltimo. Važiuojant į 
Romą susipažinome su vie
na italų tautybės mergina, 
su kurią šiek tiek galėjome 
susikalbėti, tai ji nurodinėje 
kur galėsime apsistoti. Pribu
vus į Romą, apsistojome vie
noje įstaigoje, kur radome ir 
lietuvių. Jie labai mandagus 
ir mus maloniai priėmė, pa
rodė įdomesnes Romoje esan
čias vietas, taipgi nuvežė į 
tą vietą, kur kartą savaitėje 
susirenka šimtai žmonių pa
matyti popiežių, kuris pasiro
do prieš susirinkusią gausiai 
publiką ir palaimino, todėl ir 
mes iš tolo matėme popiežių.

Italijos miestai, kuriuose te
ko lankytis, švarus, žmonės 
mandagus, ypač policininkai 
su baltom uniformom daro 
įspūdį. Tvarka, kiek ten bū
nant tek^ pastebėti, labai ge
ra.

Paryžiaus miestas
Prancūzijos miestas Pary

žius, apie kurį buvau daug 
girdėjus, irgi daro gerą įspū
dį, kur tik pažiurai visur šva
ru ir visur gėlės žydi įvairio
mis spalvomis, viešbučiai šva
rus, patarnautojai mandagus. 
Nemokant prancūzų kalbos, 
galima susikalbėti anglų kal
ba. Taipgi ir kitose valstybė
se beveik kiekvienam viešbu
tyje yra žmonių kalbančių 
anglų kalba.
Vasario 16 Gimnazija

Musų noras buvo aplankyti 
ir pamatyti Vasario šešiolik
tosios Gimnaziją, todėl atvykę 
į Vokietijos aeroplanų stotį, 
paskambinom į gimnaziją ir 
paklausėm ar ji toli nuo aero
planų stoties? Gavome atsa
kymą, kad nėra labai toli ir 
prižadėjo iš gimnazijos auto
mobiliu atvažiuoti ir mus nu
vežti, tik prašė palaukti sto
tyje. Neilgai reikėjo laukti, 
atvažiavo vienas iš gimnazi
jos kunigų ir mus nuvežė.

Gimnazijos pastatai dideli, 
bet reikalingi nemažo remon
to, palyginus su Amerikos 
mokykloms. Mums parodė ne 
tik tuos kambarius, kuriuose 
mokiniai susirenka pamo
koms, bet ir miegamuosius, 
kuriuose mokiniai miega. Su 
mergaičių miegamais kamba
riais dar pusė bėdos, bet ber
niukų miegamieji kambariai 
labai mizernai atrodo, beveik 
visi kambariai reikalingi da
žymo ir kitų pataisymų.

Žmonės gimnazijoje, ku
riuos tik .teko sutikti, labai 
malonus ir turi gerus norus, 
bet kaip Amerikoje, taip ir 
ten reikalingi pinigai, be ku
rių negalima gimnazijoj tin
kamai kambarius ištaisyti. 
Gerų norų neužtenka.

Kelionė į Londoną
Atvykus į Londoną ir ap

sistojus vienam viešbutyje, 
iš Ministerio B. K. Balučio• 
sužinojom, kad Londone jau 
ilgas laikas vieši newyorkįetė 
JP. Beverage-Jurgeliutė, ir ga
vus jos apsistojimo viešbučio 
telefoną, su ja pasikalbėjome. 
Mat jos vyras atvyko į svar
bią konferenciją Lonone, tai 
ir ji drauge su vyrų ilgoką 
laiką prabuvo Londone.

Vėliau * nuvykome aplanky
ti amerikiečiams gerai pažįs
tamą Bronių Balutį, Lietu
vos Ministerį Londone. Ra
dom jį geroj nuotaikoj, kaip 
visuomet Bronius Balutis bū
davo gyvendamas Amerikoje 

ir Lietuvą atstovaudamas 
Washingtone. Nots buvo pas
klidę gandai, kad Balučio 
sveikata pašlijus, tačiau mes 
jį radome pilnai sveiką, gerai 
atrodantį ir pilną energi
jos dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbus, kuriems jis yra pas
kirtas. Vaišingumo pas jį ir- 
gi netrūksta, jis mus pavai
šino tikrai amerikoniškai. 
Atsisveikindamos su maloniu 
Ministeriu, palinkėjome jam 
stiprybės ir energijos toliau 
tęsti tuos darbus, kuriuos jis 
dirbo iki šiol.

-----o----
Tai tiek glaustai, aplei

džiant kaikuriuos miestus ir 
valstybes, papasakojo Helena 
Vyziutė-Kulber, iš savo kelio
nės Europoje, pirmą kartą 
ten nuvykusi ir ją pamačiusi.

Los Angeles, Calif.

ŠIA 75 KUOPOS , 
narių mėnesinis susirinkimas 
yra kviečiamas šeštadienį lap
kričio mėn. 12 dieną 5 valan
dą vakare. Jis įvyks šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Na
riai ir narės malonėkite skait-I 
lingai dalyvauti, nes turime 
daug svarbių kuopos reikalų 
aptarti.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

Hammond, Ind.

SLA 273 KUOPOS 
narių priešmetinis susirinki
mas įvyks šių metų lapkričio 
mėn. 6 dieną, 2-rą valandą po 
pietų, priprastoje vietoje.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės bukite susirinkime, nes 
bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams. Reikia pasaky
ti, kad kuopa turi 26 narius, 
tačiau į susirinkimus ateina 
7 ar 8 nariai, o kurie yra pil
nai užsimokėję už metus lai
ko, tų visai nesimato susirin
kimuose. Reikia apgailestau
ti, kad nariai nelanko susirin
kimų ir nepaiso savo organi
zacijos reikalų.

Juozas Maksvitis,
SLA 273 kuopos fin. sekr.

Calumet City, III.

Trijų Metų Mirties Sukaktis

Š. m. spalio 3 dieną suėjo 3 
metai kai išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo SLA 273 kuopos na
rys Juozas Preidis, gyvenan
tis 304 — 161-st Street, Ca
lumet City, III.

Velionis Juozas Preidis bu
vo malonaus budo žmogus. 
Dideliame nuliudime liko žmo
na, dvi dukterys ir jų šeimos, 
nes abi vedusios.

3 metų mirties paminėjimas 
buvo spalio 3 d. Our Ladyof 
Knock bažnyčioje, Calumet 
City, III., buvo atlaikytos mal
dos už velionies vėlę. Po mal
dų Domicėlė Preidienė daly
vavusius maldose pakvietė į 
namus ir pavaišino skaniais 
valgiais.

Parašė Buvęs.

Kenosha, Wis.

Atvyks I)aii Kuraitis

Plačiai žinomas musų seno
sios kartos veikėjas, Lietuvos 
reikalų^rėmėjas ir pagarsėjęs 
keliauninkas, Dan Kuraitis, 
atvyksta į Kenoshių.

Ponas Dan Kuraitis yra ap
keliavęs labai daug kraštų, 
sutikęs daug įvairių žmonių. 
Savo kelionių įspūdžius jis 
yra aprašęs knygose, o įdo
mesnes vietas yra nufilma
vęs.

Kenoshiečiai turės progą 
tuos filmus pamatyti lietuvių 
šv. Petro parapijos salėje 
lapkričio 13 dieną, 3 valandą 
po pietų. P-nas D. Kuraitis ne 
tik rodys filmus, bet taip pat 
padarys ir atitinkamus paaiš-
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Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 

Ž katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrihkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
g SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCTJONO M. 

D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
I Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

(Tęsinys)

REUMATAS IR ŠIRDIS

Reumatu suserga bet kuriam
bet dažniausiai jaunuoliai, neaplen

kia ir vaikus. Reumatas daugiau pavo
jingas jaunystėj, neš greičiau paliečia 
širdį, senesniam amžiuje daugiau apsi
riboja sąnarių įdegimu. Reumato prie
žastim gali būti paslėpta organizme in
fekcija — dantys, gerklės giandos. Tai 
vis infekcijos, į kurias žmonės dažniau
siai nekreipia dėmesio. Tuom gi tarpu 
'ten slypi širdies įdegimo priežastis. Su- 

. sirgus reumatu, kurs kartais ypač pra
džioj pasireiškia be sąnarių. įdegimo — 
patinimo, būna paliečiama širdis daž
niausiai širdies vidine plėvė, vožtuvai, 
atsiranda taip vadinamas endokarditas. 
Kantais reumato reiškiniai neryškus, be 
temperatūros, o širdis viistiek būna pa
liesta. Dėl reumatines infekcijos, įde
gimo širdies vožtuvuose, gal atsirasti 
opos, kurios gydomos randuojasi. Dėl 
randų vožtuvas susitraukia, negali pil
nai aptarnaujančias angas uždaryti. Dėl 
vožtuvo trukumo širdis turi daugiau 
dirbti. Kurį laika širdis tai pajėgia at
likti. Pradėjus širdžiai pavargti kraujo 
apytaka susilpnėja plaučiuose, kepenyse, 
ir tt.

Širdies Sveikata ir Nesveikata Pradėjus silpnėti širdžiai — atsiran

j e,
ajmžiu-

da širdies plakimas, dusulys, veidas mė
lynuoja, kosulys, kariais kraujais prade
da spjaudyti, patinsta kojos, bendras 
silpnumas. Prasideda širdies dekompen
sacija — nepajėgumas atlikti savo parei

kinimus.
Bendruomenės skyrius ir 

Susivienijimo 212 kuopa rū
pinasi tuo filmų rodymo par 
rengimu. Su šiuo parengimu 
norime prisidėti prie ALTo 
parėmimo. J. K.

Hammond, Ind.

Skrenda į Lietuvą

Susivienijimo 273 kuopos 
narė Paulina Linkevičienė, 
gyvenanti 920 Wentwarth 
Avenue, Calumet City, III., 
lapkričio 1-mą dieną iš New 
Yorko lėktuvu skrenda į Lie
tuvą. Ji gavo leidimą būti 
Kaune 5 dienas ir pasimatyti 
su giminėmis. Paulina kilusi 
nuo Kauno, Jenavos. Ateitis 
parodys ar ji galės aplankyti 
savo gimtinę vietą ar ne.

Paulinos duktė tarnauja T. 
W. A. L. jau keli metai, tai 
ji gavo nemokamą kelionę dėl 
motinos. Sakoma, kad tas 
lėktuvas bus Paryžiuje, Dani
joje, Romoje ir kitur. Per kur 
grįž atgal, nežinoma. J. M.

BAIMĖ PO LAIKO

Bolševikai labai gerai žino
jo, kad vokiečiai pradės karą, 
ir da geriau žinojo tą, kad lie
tuviai jų nekenčia ir, kaip tik 
bus tinkamas momentas, stos 
prieš juos, kaip vienas žmo
gus, ir, karui prasidėjus, bus 
daugybė partizanų, todėl, ne
užilgo prieš karą, davė griež
tą įsakymą atiduoti visus 
ginklus. Buvo paskelbta, jei 
kas to įsakymo nepaklausytų 
ir pas jį butų rastas ginklas, 
tam gresia, be jokio teismo, 
mirties bausmė.

Gyvenu ramiai, nes tas įsa
kymas manęs visai neliečia. 
Neturiu nei brolių, nei sūnų, 
nei vyro, ir nėra man apie ką 
rūpintis, o pati — ne tik bi
jau laikyt ginklą rankoj, bet 
ir pažiūrėt bijau į tą pusę, kur 
jisai guli. To tai nebijau, nė
ra pas mane jokių ginklų!...

Laiko turiu daug ir ištisom 
dienom sėdžiu mažam parkely, 
kuris yra prie pat mano na
mų. Buto tvarkyt nereikia, 

• v •

nes apart didelių baldų, ku
rių negalima lengvai panešt, 
kaip spinta, bufetas, komoda, 
pečius, jokių kitų daiktų nė
ra, nes tavorščiai seniai pa
ėmė, kas jiems patiko, valgį 
virt taip pat nereikia, nes nė
ra iš ko. Beveik kiekvieną 
dieną, vakare, jau saulei besi
leidžiant, buvau da nevalgiu
si ir kombinavau, iš kur paimt 
šmotuką duonos. Kartą, parė
jusi iš miesto, pamačiau pas 
savo šunelį bliudą barščių, ką 
jam pripylė rusų komisaro 
žmona, tad paėmiau ir mielai 
suvalgiau. Ačiū tau, šuneli, už 
tavo vakarienę...

Bet, išmušė valanda ir, vo
kiečiams paspaudus, rusai 
pradėjo bėgt, ne tai, kad 
tvarkingąi trauktis, bet bėgt 
paniškai, po du karius ant 
vieno arklio, kaip tik arklys 
išgali greičio. Sėdintis prieša
ky laiko šautuvą ir šaudo iš 
jo į namų langus, o partizanai 
šaudo į juos iš užkampių. 
Jei katras sužeistas, nukrito, 
tuojaus musų sanitarai, su • 

i baltu raikščiu ant rankovės, 
pakelia ir ant neštuvų, nune- 

' ša į Raudonąjį Kryžių.
Vargingiausiai bėgo komuni

stų žmonos. Niekas jų neve
žė ir nelydėjo, nebuvo rusams 
laiko rūpintis žmonom ar vai
kais, reikėjo gelbėt savo kai
lį. Įsodinę valkus į vežimėlį, 
su maišu ant kupros, jos, pa
vieniai, žygiavo Rusijos link. 
Kitos nešė vaikus tiesiog įso
dinę į maišą ir uždėję ant nu
garos. Niekas joms nekliudė, 
bet niekas ir nepadėjo.

Toliau sėdėt parkely nebu
vo galima, nes kulkos zvimbė 
palei ausis. Komunistai bėgo, 
o lietuviai juos vijo. Grįžau į 
savo kiemą. Štai, atbėga bū
rys pažįstamų vyrų, ir visi jie 
partizanai. Įsikarščiavę, nieko 
man nesako, ir bėga tiesiog į 
mano butą. Kas čia dabar 
yra? Nagi, žiuriu, vienas trau
kia porą šautuvų iš po spin
tos, kitas — iš po komodos, 
kiti iš po pečiaus virtuvėj. 
Tie, kurie pasiliko ant kiemo, 
traukia ginklus iš po malkų. 
Pasirodo, kad mano bute ir 
kieme buvo partizanų ginklų

gas.
Jau pat pradžioj susirgus reumatu 

dažniausia patinsta sąnariai ir praside
da širdies susirgimo simptomai. Ligonis 
pradeda skųstis širdies plakimu, kar
tais atsiranda skausmai širdies srity, pa
blogėja bendras ligonio stovis, tempera
tūra, tai aukštoka, tai sumažėja net iki
normos, tai vėl pakyla ir laikosi net kele
tą mėnesių.

Liga gali būti lengvoj formoj, bet 
gali duoti sunkius reiškinius, komplika
cijas kituose organuose, o svarbiausia pa
likti širdy defektus visam amžiui — šir
dies reumatas gali pereiti į chroninę for

v •

ma.c

Kiekvienas susirgimas r e u m a t u, 
ypač sąnarių įdegimu privalo būti stro-’ 
piai gydomas.

Kad apsisaugojus nuo reumato sau
gotis susirgimų gerklės, burnos, nosies, 
gydyti dantis. Rimtai gydytis susirgus 
gerklės įdegimu — arba .net paprastu 
gripu. Pas vaikus padidėjusias tonsilas 
laiku duoti išpjauti. Vengti nušalimų, 
vengti šalini gėrynių.

(Bus daugiau)

sandelis, o’aš nieko ir nežino
jau! Ir kada jie suspėjo? Tur 
būt, kaip aš sėdėdavau par
kely!... Na, ačiū Dievui, kad 
viskas gerai pasibaigė, komu
nistų valdžia žlugo ir dabar 
jie patys pavojui, o kad butų 
padarę kratą ir suradę gink
lus — nebūtų jokių pasiaiški
nimų, ir turėčiau keliaut į aną 
pasaulį, bet, matyt, da nebuvo 
lemta.

Sofija Ambrazevičienė.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Brooklyn, N. Y. — Susivie

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

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

—o—
Ansonia, Conn. — SLA 66 

kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti 13 
anksto.

Narių pareiga patiems lan
kyti ir raginti savo draugus 
lankyti SLA kuopų ir apskri
čių parengimus.
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4 Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
I

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

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

1958
1959

Balansas

/
Numokėta būtent:

i
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m. ant visų __
m. ant visų___

.$11,055.00
13,650.00

(SLA Iždo Globėjų Raporto Tęsinys)

Ligoje Pašalpos Fondas

gruodžio 31, 1957 m.-----------
Įplaukos Išlaidos

m.___ $33,736.65 $46,410.04*
m.  35,388.09 26,608.77 
gruodžio 31, 1959 m.________

1958
1959

Balansas
' Fondas sumažėjo _________ ______

♦Čia jei na $18,950.00 nuostolių nurašius bondsus

Lėšų Fondas
gruodžio 31, 1957 m._________

Įplaukos Išlaidos
m.___ $97,334.11 $89,398.86
m.___  72,736.82 86,116.68
gruodžio 31, 1959 m----------------

Balansas

1958
1959

Balansas
Fondas sumažjo ____________

“Tėvynės” Fondas
gruodžio 31, 1957 m.__

Įplaukos
m. $9,469.34 (narių mok.) 

. 7,271.82 (Lėšų Fond.)
m. $9,486.57 (narių mok.) 

7,174.82 (Lėšų Fond.) 
gruodžio 31, 1959 _______

Balansas

1958

1959

$245,197.00

$241,302.93
3,894.07 

iš šio fondo.

$13,559.27

$8,114.66
5,444.61

0.00
Išlaidos

$16,661.39
0.00

1958
1959

1958
1959

m. (5)
m. (3)

m. (9)
m. (3)

Atmokėti Morgičiai

........... ........  $17,750.00
___________________  19,650.00

Naujos Paskolos

_________________ $105,830.00
_________________  37,000.00

Nuosavybės
SLA nuosavybės (viso dvi) gruodžio 31, 1959 m.: 

307 W. 30th St, New York N. Y.

Lėšų Fondo Paskirstymas 
Išmokėjimai iš I^šų Fondo

; Kuopų organizatoriams, sekretoriams , dak
tarams _______ -__________ --_____-—

Viršininkų ir ofiso darbininkų algos, sociale 
apdrauda ir valstijų mokesčiai ...............

Viršininkų ir komisij|| išlaidos kelionėms, 
viešbučiams, dienpinigiai, reikmenys 

ir tt. ---------------------------------------------------
Valstijų apdraudos mokesčiai, aktuarui ir 

legaliams patarėjams ---------------------_
Centro raštinės ireikmenys, tel. ir tel., renda 

ir kitos išlaidos raštinės užlaikymui---- 
Viršininkų ir sekretorių apdrauda (bondsai) 
Pomirtinė ----------------------------------
Aukos ______________________________ ____

38,995.38

20,133.12

1 879.50

8.913.55
1,162.00

1,198.86

L959 m.

$7,781.44

10,530.48

3,381.56

12,283.24
1,268.99

500.00
345.90

tiksliai ir laiku.
Jokių rimtesnių problemų ar staigmenų, vertų 

Seimo dalyvių dėmesio, nebūta.

Šia proga noriu pareikšti ypatingą padėką kuopų 
daktarams-kvotėjams už jų rūpestingą ir atsidėjus! 
darbą patikrinant kandidadų į SLA narius sveikatą. 
Be jų sąžiningų pastangų man butų sunku ir kartais 
net visai neįmanoma bešaliai ir tiksliai išspręsti kai 
kurių aplikacijų priimtinumą. Kuopų daktarai-kvotė- 
jai čia atlieka svarbų vaidmenį apsaugojimui organi
zacijos ir tuo pačiu nenuskriaudžiant įsirašančio j 
SLA asmens.

(Centro namas)

1958
1959

m s.

m.
m.

Į palūkos
$4,362.10
4,361.80

Išlaidos
$7,007.42
8,647.28

Nuostolis 
arba uždarbis

Viso______ $8,723.90 $15,654.70 $6,930.80 (n)
Maine Avė., Atlantic City, N. J.

1958 m.
1959 m.

Viso

lių.

Ipalukos Išlaidos
$2,944.00 $2,104.50

3,933.82 3,669.40

Nuostolis 
arba uždarbis

___ $6,877.82 $5,773.90 $1,103.92 (u)
PINIGAI BANKUOSE

Balansas
Fondas išėjo lygiai.

MIŠRUS FONDAS
Našlių ir Našlaičių Fondas

gruodžio 31, 1957 m.____ _ $23,964.88
Įplaukos

$3,645.37
m.___  2,417.02
gruodžio 31, 1959 m.

Pagal Iždininkės sąskaitą, gruodžio 31, 1959 m., 
balansai: /
Girard Trust Corn Exchange Bank (visi fondai) ____ $111,005.35

Taupomose sąskaitose:
People’s Nat’l Bank & Trust Co., .Pittsburgh, Pa.------ 5,522.92
Union National Bank of Mahanoy City, Pa. -.........  7,021.23
Pennsylvania Exchange Bank, New York City _____ 1,500.00

Balansas

m.
Išlaidos

$1,775.16
1,470.48
________ _ $26,781.63
_________ 2,816.75

Viso ------------------------------------------------------------------
“Petty Ca.sh Fondas _________ -------------- -------------------

Viso__ ___________________________ ___________

Bondsai ir Šėrai—Visų Fondų
ParValue Nuošimčiai 

$2,929,000.00 $90,430.46 
3,041,000.00 96,811.00

$125,049.50
2,000.00

$127,049.50

1958
1959

Balansas
Fondas padidėjo

Kiti Devyni Fondai Kurie Sudaro Mišrų Fondą
Balansas gruodžio 31, 1957

Įplaukos
m.___ $2,005.44
m.___  4,941.40
gruodžio 31, 1959

m.
Išlaidos
$2,676.84

1,652.79
m.

$30,473.90

$33,091.11
2,617.21

1958
1959

Balansas
Fondas padidėjo

Našlių ir Našlaičių Fondas yra dalis Mišraus 
Fondo. Kiti fondai, kurie įeina į ^išrų Fondą, yra 
šie: Tautiškų Centų, Literatūros, Emigrantų, Mokslei
vių, Jaunuolių Auklėjimo, Bedarbių ir Inventoriaus. 
Mes peržiūrėjome visus šiuos fondus.

INVESTMENTAI

1958 m.
1959 m.

Viso per du metus

Morgičiai 
Skaičius Indėlis

_ 33 $237,000.21
_ 33 240,705.21

Nuošimčiai
$8,198.98
9,359.68

' $17,558.66

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

(Tęsinys)
TREČIOJI SESIJA

Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos suva
žiavimo trečią sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 16 
d. 9 vai. ryto Pick-Roosevelt viešbutyje, Vogue kam
baryje, Pittsburgh, Pa.

šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentais,
S. Gegužis, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė,
E. Mikužis, iždo globėja. Jie sudaro kvorumą.

23. Apsvarsčius Morgičių Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta Morgi
čių Komisijos sudarymo klausimą atidėti iki sekančio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

24. Apsvarsčius Moksleivių Fondo Komisijos su
darymo klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutar
ta Moksleivių Fondo Komisijos sudarymo klausimą 
atidėti iki sekančio Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

25. Prezidentas P. Dargis pakviečia sekretorių 
perskaityti SLA Pildomosios Tarybos poseiminio su
važiavimo pirmos ir antros sesijų protokolą. E. Miku
žis įnešus, S. Gegužiui parėmus pirmos ir antros se
sijų protokolas priimtas, kaip užrašytas.

26. Svarstomas SLA Centro tarnautojų pensijos 
klausimas. Platesnį paaiškinimą šiuo reikalu suteikė 
SLA sekretorius ir priminė, kad SLA 50-tas Seimas 
pavedė Pildomąja Tarybai paruošti ir išpresti šį rei
kalą.

Apsvarsčius klausimą, N. Gugis įnešus, E. Miku
žis parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti prezidentui 
P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui paruošti 
Centro tarnautojams pensijos planą.

27. Apsvassčius J. Maceinos algos išmokėjimo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti

Metai
1958
1959

Viso nuošimčių per du metus_______ $187,241.46

Prie viršminėto turto taipgi prisideda: 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 150 šėrų už 

ku riuos mokėta ___
Columbus Venetian Bldg., Chicago, III., šėrų—240.

m.
m.

„t— $15,000.00

SLA PRIPAŽINTAS TURTAS

(Pagal Sekretoriauš apskaitliavimą ir raportą 
valstijų apdraudos skyriams)

Balansas gruodžio 31, 1957 m. _______ $3,294,699.18
Balansas gruodžio 31, 1958 m. _______  3,376,310.46
SLA turtas 1958 m. paaugo___________ 81,611.28
Balansas gruodžio 31, 1959 m.________ $3,444,883.66
SLA turtas 1959 m. paaugo__________ 68,573.20
SLA turtas per du metus paaugo_____  150,184.48

Balansas gruodžio 31, 1959 m______$3,444,883.66
Nors raporto pradžioj randasi bendros Lėšų Fon

do skaitlinės, vienok mes jaučiame, kad nariai gilinasi 
Lėšų Foftdo padėtimi ir tokiu budu pateikėme šiam 
Seimui smulkesnį bet sudėtinį šio Fondo paskirstymą,

SLA sekretoriui išmokėti likusią J. Maceinos algą 
teisėtiems “estate” paveldėjams.

28. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškina, 
kad liko nemaža dalis, Seimo delegatams skirtų gana 
vertingų dovanų ir prašo nutarti kaip ir kur jas su
naudoti, nes jų gražinti nebegalima. Apsvarsčius 
klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta likusias 
dovanas panaudoti premijoms ir pavesti sekretoriui, 
pasitarus su Vajaus Komisija išdalinti pasižymėju
siems ir užsitarnavusiems nariams.

29. Apsvarsčius Černiausko raštą Lietuvių Audi
torijos Chicagoje šėrų reikalu, įnešus, parėmus vien
balsiai nutarta, pavesti dr. S. Biežiui šį reikalą pla
čiau ištirti.

30. Apsvarsčius Lev. E. Dobriansky raštą, pa
vergtų tautų reikalu, įnešus, parėmus vienbalsiai nu
tarta šį reikalą pavesti išspręsti Tautos Reikalų Ko
misijai.

31. Apsvarsčius Lietuvių Skautų Brolijos raštą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta atidėti klausimą 
tolimesniam svarstymui.

32. Apsvarsčius Toronto Lietuvių Sporto “Vytis” 
raštą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta atsiklausti 
Jaunuolių Komisijos rekomendacijos.

23. Apsvarsčius D. Audėnaitės stipendijos prašy
mo dingusį klausimą ir atsižvelgus į tai, kad tas pra
šymas buvo pasiųstas SLA Švietimo Komisijai ir buvo 
kai kurių Švietimo Komisijos narių apsvarstytas ir 
įsitikinus, kad surasti dingusį prašymą yra nebeįma
noma, įniešus, parėmus, vienbalsiai nutarta duoti D. 
Audėnaitei stipendiją, o stipendijos didį pavesta nu
statyti prezidentui P. Dargiui ir sekr. d r. M. J. Vini- 
kui.

34. Prezidentas P. Dargis pakviečia SLA iždinin
kę Norą Gugis patiekti iždininkės raportą, ypač mor- 
gičių klausimu. Iždininkė N. Gugis pateikė raportą 
raštu.

ŠIA IŽDININKES RAPORTAS 
PILDOM^JAI TARYBAI, 

Pittsburgh, Pa., Liepos 8, 1960
IPaskolų raportas:

Visų paskolų nuošimčiai ir sumų numokėjimai 
padaryti laiku, išskyrus sekančias:

Viso ............................................................... $82,127.04 $78,768.02

Lėšų Fondas taipgi padengia “Tėvynės” nedatek- 
i(Žiūrėk “Tėvynės” Fondo dalį raporto.)

VirSminėtos skaitlinės aiškiai parodo, kad musų
organizacija auga ir kas metas finansiniai stiprėja. 
Vienok yra būtinai reikalinga stiprinti organizaciją ir 
naujais nariais. Mes, Pildomoji Taryba, stipriai vei
kiame šioj srity. Su kitų veikėjų ir darbščių organi
zatorių parama darome kas yra galima išlaikyti musų 
tėvų sudėtą lietuvybės dvasios kraitį ir glaudžiai su
gyventi kaipo lietuvių kilmės žmonės šios organizacijos 
globoje.

75 metai yra ilgas laikotarpis ne tik organizacijos 
amžiuj, o ir žmogaus. Ir mums džiugu dalyvauti šioj 
lietuvybės šventėj pagerbdami musų organizacijos su
manytojus ir tvėrėjus. Vienok, neužmirškime ir tų, 
kurie visą amžių veikia kuopose ir Seimuose, kurie 
musų organizaciją saugo ir tobulina visomis savo jė
gomis ir sugebėjimu, kurie nesigaili nė pinigo, nei 
laiko jos labui.

Linkime šioj reikšmingoj 75 metų sukakty Seimui 
broliškai, draugiškai ir išmintingai svarstyti ir spręsti 
jam patiektus klausimus Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje gerovei ir ateičiai.

Darbuokimės vieningai praplėsti musų organiza
cijos reikšmę broliškume, labdarybėj, kultūroj ir Lie
tuvos laisvinime.

EUPHROSINE MIKUŽIS,
SLA Iždo Globėja. 

STEPHEN BREDES Jr„
SLA Iždo Globėjas.

Delegatas A. Praškevičius įnešė, dėl. Bronė Spu- 
dienė parėmė, kad Iždo Globėjų raportas butų priim
tas taip, kaip Seimo Darbų Knygoje išspausdintas nuo 
107 iki 113 puslapių.

Iždo Globėja E. Mikužis praneša, kad 107 pusla
pyje yra korektūros klaida, būtent: Balansas gruodžio 
31 d., 1957 metų, įrašytas $2,944.84, turi įbuti ištaisyta 
į $2,944,432.84.

Įnešimas ir arportas su padaryta pataisa Seimo 
delegatų buvo vienbalsiai priimtas.

17. Prezidentas P. Dargis kviečia SLA Daktarą- 
Kvotėją Dr. S. Biežį patiekti savo raportą.

SLA Daktaro-Kvotėjo Raportas
51-mam SLA Deimantines Sukakties Seimui

I

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

Malonus Delegatai:
Visi darbai, skiriami mano urėdui, buvo atlikti

Per eilę metų eidamas SLA Daktaro-Kvotėjc 
pareigas esu patikrinęs tūkstančius įstojimo aplika

vę i jų, iš kurių galima susidaryti apytikris vaizdas lie
tuvių bendro sveikatingumo. Ypatingai ryškiai iškyla 
vienas faktas, kurį čia verta paminėti. Tas faktas 
yra žmogaus svoris, kuris yra laikomas tikrai reikš
mingu faktoriumi sveikatos išlaikymui ir dažnai le>- 
miantis gyvenimo ilgį. Vidutiniai normalus svoris yra 
užvis labiausia pageidaujamas, nes tai duoda galimy
bių sveikiau ir ilgiau gyventi. Iš to išplaukia patari
mas: Kiekvienam dėti pastangas nenukrypti svoriu 
nuo vidutinio normalumo.

Tačiau, deja, daugelis lietuvių nepasižymi norma
liu svoriu. Mažai ir visai mažai terasime mažasvorių 
kas, jei toli nenukrypsta, nėra esminga sveikatos 
būklei. Tačiau, sveriančių perviršį užtikau gana aukš
tą procentą. Keli svarai perviršio dar nesudaro dide
lės reikšmės. Bet kai svoris pasiekia dešimtį ir dau
giau procentų virš normalumo, tai jau padėtis pasi
daro tikrai rimca ir būtinai reikalaujanti rimto susido
mėjimo ir atitinkamo išsprendimo, t. y., suliesėjimo 
iki normos savo sveikatos gerovei ir ilgesniam bei 
sveikesniam gyvenimui.

Pildomoji Taryba jau nuo seniai laikosi liberališko 
nusistatymo kandidatų svorio atžvilgiu. Todėl ir virš
svoriai, jei pertoli nenukrypę, neatmetami. Tai daro
ma daugiau broliškais sumetimais, o ne medicinos ir 
biznio pagrindais. Visai retenybė užtikti su peraukš- 
tai nukrypusiu viršsvoriu, kas jau teisingai laikoma 
nutukimu. Tokius, žinoma, jau nebegalima priimti. 
Šitokiems visuomet patariama suliesėti iki normalumo 
ir išnaujo pateikti aplikaciją, kurie daugumoje atitin
kamu laiku tą ir padaro, kas tik jiems patiems svei- 
katon išeina.

Su svoriu, ypač kai prigyvenama daugiau metų, 
kiekvienas privalo rimtai apsižiūrėti ir dėti visas pa
stangas nenutukti, žinant, kad nutukimas savaime yra 
liga, vedanti į rimtus susirgimus ir amžiaus sutrum
pinimą. Atitinkamu maistu ir mankšta kiekvienas 
gali ir privalo išlaikyti normalų svorį visą gyvenimą, 
kuris tikrai bus malonesnis ir ilgesnis.

Minėdami SLA Deimantinę Sukaktį, visiems šio 
taip reikšmingo Seimo delegatams linkiu geros nuo
taikos ir deimantinių darbų.

DR. STEPONAS BIEŽIS,

ŠIA. Daktaras-Kvotėjas.

(Bus daugiau)

Y

1) MorgičiausNr. 348 aplikantas iki šiol tesu
mokėjo $500.00 ant paskolos, kuri pribrendo vas. 
13, 1960. Rašiau jam atkartotinai, negavau jokio 
atsakymo. Paskolos balansas yra $5,000.00.

2) Morgičiaus Nr. 369 aplikantas nesumokėjo 
$500.00 ant sumos, kuri pribrendo birž. 30, 1960. Jis 
rašė, kad laukė sunaus atvykstant iš Lietuvos ir jam 
reikėjo pinigų. Balansas jo paskolos $4,500.00.

3) Morgičiaus Nr. 370 aplikantas nemokėjo nie
ko ant sumos $8,500.00 (yra pribrendę 3 po $300.00), 
bet moka $100.00 į mėnesį ant nuošimčio, kuris yra 
sumokėtas iki bal. 8, 1960 ir $60.00 ant spal. 8, 1960 
mokėjimo.

4) Morgičiaus Nr. 346 aplikantas nesumokėjo 
$200.00 ant sumos, kuri pribrendo geg. 
šimtis sumokėtas. Balansas paskolos

I 1

Petty Cash: New Yorke — Centro
Raštinėje __________________ 3,500.00

Viso $115,231.52 

raportą, S. Ge- 
raportaa buvo

370 klausimą,

1, 1960. Nuo- 
$1,100.00. apsaugo-

Bonų raportas
Birž. 24, 1960 — Buvo 

2.50% USA Treasury Bonai 
sumos 3%% 5/15/64 įbonų.

$50,000.00

pakeisti
— 5/15/ ant tos pačios

$8,000.00

4%% West Virginia Tumpike su
mokėjo nuošimtį iki birž. 1, 1959 — $1,031.50 ir 
$42.0o nuošimtį ant nuošimčio.

Visų kitų bonų nuošimčiai sumokėti laiku.
Pinigai einamose sąskaitose bankose liepos 7, 1960 
Pomirtinės Fonde — Girard Trust

Corn E|xchange Bank
Pašalpos Fonde

Corn Ęxchange Bank_____
Jaunuoliu Fonde — Girard Trust

Corn Ekchange Bank _____
Mišriam Fonde — Girard Trust

Corn Eixchange Bank_____
Lėšų Fonde

Corn Ekchange Bank

Girard Trust

Girard Trust

$40,978.78

24,326.00

9,514.00

11,787.51

12,428.04
---------- -------- -»

$99,034.33Viso ________________________
•

Taupomose sąskaitose
Pomirtinių Fonde — Union National 

Bank, Mahanoy City, Pa. .......... .....
Jaunuolių Fonde — Peoples First Nat

Bank & Tr. Co., Pittsburgh, Į>a.____ _ 6,605.75
Peoples First Nat

$7,091.44

Apsvarsčius iždininkės N. Gugis 
gužiui įnešus, E. Mikužis parėmus, 
vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ratifikuoti.

35. Apsvarsčius morgičiaus Nr.
E. Mikužis įnešus, N. Gugis parėmus, vienbalsiai nu
tarta suteikti tokį pat pilną įgaliavimą Power of 
Attorney, koks buvo suteiktas J. Maceinai, dabar S. 
Gegužiui, iškolektuoti iš morgičiaus aplikanto nuo
šimčius ir skolos numokėjimus ir jeigu nuošimčių ir 
skolos numokėjimų nebūtų įmanoma iškolektuoti, ta
da užvesti bylą forklozuoti nuosavybę, kad 
jus SLA investmentą.

36. Apsvarsčius morgičiaus Nr. 348 klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti 
zidentui S. Gegužiui rūpintis, kad 
morgičiaus butų sutvarkyti laiku.

37. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gautas Centrinio Atstovo S. Jokūbaičio raš
tas, kuriuo pareiškė norą atsisakyti iš savo Centri
nio Atstovo pareigų, ir prašo P. T. nuomonės Cen
trinio Atstovo Kanadoje reikalu. Įnešus, parėmus, 
vienbalsiai nutarta šį klausimą pavesti išspręsti Va
jaus Komisijai.

38. SLA iždininkė N. Gugis pranešė, kad SLA 
narys Kazimieras Vileišis, prieš mirdamas savo tes
tamentu paliko $500.00 SLA Tautinės Fondacijos Fon
dui, kuriuos P. Bratėnas birželio 21, 1960 m. atsiuntė 
SLA iždininkei.

Apsvarsčius šį klausimą, Pildomoji Taryba gi
liai įvertino žymaus veikėjo ir patrioto K. Vileišio 
palikimą ir nutarė pareikšti padėką vėlionies arti
miesiems.

SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 
trečią sesiją ir poseiminį suvažiavimą, padėkojęs vi
siems Pildomosios 
didaus nuovargio, 
sprendė tiek daug

vice pre- 
numokėjimai šio

I

Tarybos nariams, kad nežiūrint 
taip rūpestingai ir sutartinai iš- 
klausimų, uždare 2 vai. p. p.

D M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.



Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Linkėjimai iš Quebec, 
Canada

Lapkričio 20 d., sekmadie
nį, Apreiškimo bažnyčioje 
bus laikomos pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės.

R.
Steponas C. Budvitis, Susi

vienijimo Skudų ir Apeliacijų 
Komisijos narys, iš Cam- 
bridge, Mass., drauge su žmo
na nuvykęs į Quebec, Cana
da, baigti vasarines atosto
gas, pr siuntė reda k t'o r i u i 
nuoširdžius linkėjimus. Jis 
tarp kitko rašo: “Oras čia 
šaltas, bet Quebec mieste yra 
daug istorinių vietų pamaty
ti ir liuosą laiką praleisti’’.

Velta Stott-Meihuber
Rečitalis-Kcn certas

Ateiis Rengia Koncertą
Ateities rengiamas koncertas 
įvyks spalio 30 dieną, 6 va
landą vakaro, Webster Hali, 
119 East 11-th Street, New 
Yorke. Bus turiningą ir įvairi 
meninė programa. Po progra
mos bus šokiai grojant Alg. 
Štarolio orkestrui.

Visuomenė kviečiama atsi
lankyti, pasiklausyti meninės 
dalies ir jaukioj nuotaikoj 
praleisti vakarą.

ką puikiai sugroti.
Pirmiausia Vytautas Ulevi

čius, grojo akordeonu solo 
“Rauda našlaitė” valsą, Mo
tulė mano ir Noriu miego. 
Tas jaunas vaikinukas tikrai 
moka gražiai groti, ypač man 
patiko “Rauda našlaitė” val
sas. Tai nepaprastai graži ir 
gili melodija. Prasideda iš pa- 
lengvo, lėtai ir gražiai, pas
kui laipsniškai stiprėja ir 
gražėja, prisipildo žavėjančio 
grožio melodijos. Ko toliau 
vis eina gražyn ir gražyn, ir 
ant galo gauni tokį malonų 
įspūdį, kaip kad 
gražaus pavasario 
tuvoje.

Našlaitės valsas
Kinderio “New Original Pol
kos” knygos. Aš pirksiu tą 
knygą ir mokysiuos tą valsą. 
Vytauto 
daugiau 
tautiškų 
atiduoti 
vams,
mokytis muzikos. Taipgi mu
zikui Kinderiui priklauso di
delis valio, 
si jaunuolių 
koms.

Jaunuolių 
kos bus 
paskutinį šeštadienį, Kinderio 
Muzikos 
BrOadway, 
Šaukit —

auštantį 
rytą Lie-

yra iš K. \

įstatytas į gerklę pavaduoja balso stemp
les. Šis dirbtinis balsas tiekiamas jo reika
lingiems savikaina.

BALSAS
NEGALINTIEMS 

KALBĖTI

Detroit, Michigan

Iš Valstiečių Liaudininkų 
Suvažiavimo

korespon-

šių kom- 
Mozart,

Sekmadienio popietį, spalio 
9 dieną Town Hali erdviose 
patalpose New Yorke įvyko 
Velta Stott-Meihuber rečitalic- 
koncertas. Publikos prisirinko 
artipilnė salė, daugiausia lat
vių tautybės, bet matėsi ke
letas lietuvių ir kitų tautybių 
žmonių, ta'gpi buvo kelių di
džiųjų dienraščių 
dentai.

Solistė padainavo 
pozitorių kurinius:
Wolf, Richard Strauss, Verdi, 
Debusey, Rachmaninoff, Sa- 
muel Barber ir kitų. Pianu 
akompanavo Be]a Szigali.

P-lė Stott-Meihuber turi iš
lavintą ir lengvai valdantį 
balsą. Ji dainavo anglų, latvių 
ir rusų ka’bomu ir, reikia pri
pažinti, kad kaikurias dainas 
gana vykusiai padainavo ir iš 
dalyvių susilaukė gausių plo
jimų ir reikalavimo daugiau 
dainuoti. Jeigu ji ir toliau la
vins savo baisa, tai greitoj 
ateity gali pasekti į pirmąsias 
amerikiečių dainininkių eiles. 
Jos laikysena scenoje tikrai 
artistiška, ji nesinervųo^ą 
prieš gausiai susirinkusius žiū
rovus, kaip dažnai tenka pas
tebėti nepripratusius scenoje 
dainininkus.

Šį rečitalį-koncertą reikia 
laikyti pilnai pavykusiu, nes 
dainininkė savo užduotį atli
ko gerai ir nesųvylė dalyvių, 
kurių buvo prisirinkusi arti
pilnė erdvi Town Hali sale.

Koresp.

Valstiečių Liaudininkų Va
dovybė š. m. spalio mėn. 15 
dieną Detroite turėjo pirmą
jį savo posėdį. Ta proga ant 
rytojaus, t. y. spalio mėn. 16 
dieną keli jos valdybos nariai 
kalbėjo Detroito visuomenei. 
Centro vadovybės pirminin
kas adv. L. Šmulkštys tema: 
“Paskutinieji pasauliniai įvy
kiai”, vice pirmininkas J. Au
dėnas
bai Lietuvos laisvinimo bare 
ir valdybos narys žurnalistas 
J. Kardelis — “Lietuvių spau
da išeivijoje”.

Susirinkimui vadovavo ir 
kalbėtojus visuomenei prista
tė K. Karvelis.

Žmonės paskaitoms labai į- 
domavosi ir yra labai dėkingi 
jų surengėjams. A. G.

“Musų veiksnių dar-

East Chicago, Ind.
' ---------j--------------------------------------------- r

Ralfas Rengia Koncertą

i

6

rengia kor.'certą-

Brooklyn, N. Y.

Ruošiamas Žalgirio 
Mūšio Minėjimas

Organizacinis komitetas 
vo paskutiniame posėdyje, 
spalio 10 dieną, padaręs kai 
kuriuos pakeitimus savo ank
stesniuose nutarimuose, galu
tinai nusprendė:

1. Minėjimas įvyks lapkri
čio 19 dieną, šeštadienį: pra
džia

2. 
pijos

3. 
minė
priešadven*iniai šokiai, 
geras orkestras ir numatytas 
gausus bufetas ru užkan
džiais.

Pagrindinę programos dalį 
sudarys paskaita apie Žalgi
rio mūšį. Paskaitą skaitys dr. 
J. Puzinas.

Meinėje dalyje dalyvaus so
listas V. Verikaitis.

sa-

7 valandą.
Vieta: Apreiškimo para- 
salė Brooklyne.
Programoje bus akade- 
dalis, meninė dalis ir 

Gros

i j i
Mi
I
I * 
I 
!

išpildys svečiai 
III., gerai pari- 

cho 
visą

Šių metų lapkričio mėn 
dieną, 4 valandą po pietų šv. 
Pranciškaus lietuvių i parapi
jos salėje, 3903 Pir Street, 
Indiana Harbor, Ind., BALE 
95 skyrius 
vakarą.

Programą 
iš Rockford,
ruošęs Rockfordo vyrų 
įas. Rockfordo vyrai 
sugaištą laiką aukoja Balfui.

Po programos bus šokiai, o 
malonios ir gerosios šeimi
ninkės pavaišins kiekvieną 
skaniais ir retai gaunamais 
užkandžiais.

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti kon
certe.

Jonas Pečiulis,
95 skyr. pirmininkas.

South Boston, Mass

Jaunuolių Orkestro Pamokos

Pirmos Jaunuolių orkestro 
pamokos buvo praeitą šešta
dienį, spalio 15 dieną. Man 
buvo malonu klausytis nau
jo orkestro, grojant gryną, 
gražią lietuvišką muziką. Jei 
gu aš pati nebučia girdėjus 
jaunuolius taip gražiai gro
jant lietuvišką muziką ir dai
nas, tai nebučia tikėjus, kad 
jie pajėgtų į taip trumpą lai-

e

Suteikti

visa orkestrą pildė 
lietuviškų dainų ir 
šokių. Čia aš noriu 

tinkamą pagarbą tė- 
ku?ie leidžia vaikus

, »
kad jis rupina- 

orkestro pamo-

orkestro pamo- 
kiekvieno mėnesio

Studijoj, 911 East 
So Boston, Mass. 

AN 8-1920.
šeštadienį, spalio 

orkestrą įstojo dar 
muzikantai. Valio visiems!

Naiicy Milerytė.

Praeitą
15 dieną į
4

Yucaipa, Calif.

Antanas Janušauskas Pa
gerbtas Gimtadienio Proga

Šių metų spalio mėn. 9-tą 
dieną A n tar/u i Janušauskui 
sukako 75 metai amžiaus. Tos 
reikšmingos sukakties proga, 
jo žmona Rozalija sukvietė 
savo pažįstamus, draugus — 
virš 30 šeimų ir visus puikiai 
pavaišino, o Antano atmin
čiai svečiai sudėjo proporcio- 
naliai ir nupirkę įteikė jam 
elektrikinį skustuvą.

i

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTO! 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas^

FUNERAL HOMF
84-02 J am ai c a Avė 

(at Foreet Parkwny Station) 
Woodhaven N Y.

Suteikiam garbinga* laidotu
me*. Koplvdias suteikiam ne

mokamai visoee dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F W SHALINS IR 

J. B SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

I 
i A

Jus šiandien esat tikras, 
kad galit pasiųsti savo bal
są į San Francisco ar į 
krautuvė už kampo gretimo
je gatvėje—ir jis ten nueis
tikrai ir aiškiai kaip skambutis, 
šį puikų patarnavimą ir tobulinti jį kas
dien, tai yra Bell telefono laboratorijų 
svarbiausias darbas.

Bet greta šių tyrinėjimų musų mokslinin
kai yra padarę visą eilę pagelbinių išradi
mų specialiems tikslams.

Pavyzdžiui, medicinos reikalams Bell labo
ratorijos pagamino elektroninį prietaisą, 
kad po operacijos asmenys nebegalintieji 
kalbėti, sugebėtų vėl kalbėti, šis prietaisas

Pasinaudok patikimu, kruopščiu Ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVA- UKRAINA, BAJLTGUDIJ& LATVIJA, ESTIJA RESPUBLIKAS

135 VVEST Hth STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583
141 Secona Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRarnercy 5-7430
332 Flllmore Avenue
BUFFALO 6. N. Y.
Tel. MOhawk 2674

1855 West 47th 
CHICAGO 9, lU.
Tel. FRontier 6-6755

kiijentų, 100% garan tuo japri statymą. Klek 
LFa di?eHs p*a‘rtnk,*na« Pirmo* Višh^rektų Reikalaukite musų ka 

tniHumr m te Infommciju apie naujau muitu normai ir patarusi rmua

* ; v v. 4. - I': '
rjfrfi — .. .u. _ ...   

St.

I 
i
I

Čia yra vienas pavyzdžių, kaip telefono 
tyrinėjimai pagc.bsli medicinos srityje. 
Kiti išradimai padaro galima perduoti į 
laboratoriją širdies plakimą ir X spindulių 
veikimą, kad galima butų atlikti reikalin
gas analizes, o taip pat gali būti perduota 
Braille (aklųjų) abėcėlė, kuria jie gali 
pasinauduoti.

Visi musų pelnai pavartojami tam, kad 
galėtume Jums suteikti vis geresnį patar
navimą, kokio Jus pageidaujat. Tad ne
nuostabu, kad Jūsų telefonas suteikia taip 
vertingą paslaugą už mažą kainą.

NEW YORK TELEPHONE COMPANY

Antano žentai irgi nenusi
leido, jie įteikė gražią dova
ną iš Japonijos.

Gyvuok Antanai ilgus me
tus ir sulauk šimto metų, nes 
tu esi vertas, su visais gra
žiai sugyveni ir moki pinak- 
lį lošti.

Roman Stashis.

Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paješkomi asmenys:

Bučys Jonas, Stanislovo sun., g. 
1917 m., Klcmiškės k., Klaipėdos 
krašto.

Derenčius Albinas.
Didžiakienė-Antanaitytė Marijona, 

ir sesuo Dudienė Marcelė, Bernar
do duktė iš Joniškėlio vals., Biržų 
apskr.

Dijokas Aleksandras.

Dudienė-Antanaitytė Marcelė, ir 
sesuo Didžiakieno Marijona, Ber
nardo duktė, iš Joniškėlio vals,, 
Biržų apskr.

Gibavičius Antanas, iš Kociolkų

> i

k., Andriejavo vals., Suvalkų apskr.
Girnius Jonas ir Mykolas, Jur

gio sūnus, kilę iš Švenčionių apskr., 
Vilniaus krašto, išvykę j Braziliją.

Jurevičienė Leonora..
Jurgutis Polikarpas ir Stasys, 

Tolikarpo sūnus, iš Kretingos.
Kardokienč-Pakutkaitė Agota, vy

ras Kardokas Antanas.
Kasauskas Nikodemas.
Kazakienė-Lukienė-Dijokaitč Ele

na, gyvenusi Čikagoje.
Kazlauskas Kostas ir žmona So

fiją.
Medelis Juozas. Pijaus sūnūs. 
Medišauskaitė-Vilčinskienč Julija. 
Medzviega Antanas, Juozo sūnūs, 

gyveno Mechanicville, N. Y.
Miliauskas Juozas, Stasio sūnūs. 
Navickas Alfonsas, Vinco ir Kris

tinos sūnūs. t
Paplauskienė Monika. Antano 

duktė. , 1
Polikaitis Petras ir žmona Mari

ja.
.Jieškomicji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSUIuATE GENĖRAL

OF LITHUANIA,
61 WEST 82-ND STREET, 

NEW YORK 24, N. Y.

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

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

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

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

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St, Chicago 8, 111.

J

T

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą 'Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalio 22 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinis
PAULINA BANDZIN, 49 kp., So. Boston, Mass., gimus 

kovo 22, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 13, 1941 m., mirė gegužės 27, 1960 m. Velio
nės vaikams: John V. Bandzin ir Anthony J. Band- 
zin, pomirtinės išmokėta___ ________________ $500.00

ONA TARABUDIENF:, 77 kp., Rockford, 111., gimus 
birželio 7, 1901 m., Philadelphia, Pa. Prie -SLA pri
sirašė gruodžio 7, 1924 m., mirė rugsėjo 25, 1960 
m. Velionės dukterei, Aldonai McQueary, pomirti
nės išmokėta •.......................................     $600.00

MARE LAZAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimus gruodžio 6, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 9, 1923 m., mirė spalio 2, 1960 m. 
Velionės sunui, Felix Bashinsky, pomirtinės išmo
kėta ................................................................  $600.00

Kas nori skaityti su Jokia partija nesurištą laik
rašti ii* išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti 

NEPRIKLAUSOMI LIETUVI
"NEPRIKLAUSOMA LIKTUS K” tur* daug rimtų bendradar

biu visuose kontinentuose ir di odą daug kinių Lt lletuviftkovir.e 
bendruomenės Ir . visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoj®— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvfrtlmL# ’lr nuo U kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI “NEPRIKLAUSOMA I IETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, VUle Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPEJKLAUSUMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta & MICIIELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko* 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Allaskon; Vaizdai n.uo Atląnto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; {spūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperita; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yelluv/stone Parkas su verdančiais šalti
niai*, m oš komis Lr tt.; Grand Caųyon tarpeklis; {spūdžiai iš 
Meksikos, Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texa* 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų Indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! 8u gražiai* paveikslai*. 
UŽsiaalduaiema knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu.

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

s—
NAUJIENOS
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Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj 
NAUJIENOS f,uri savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei mėty. Cbicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čeki arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

< L

Viso 
Nuo

'• 1 '

kasdien nuo 9-6

132 Krankliu 
HARTFORD, 
TeL CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3930

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

PHILADE1JPHIA 23, Pa
Tel. VVAlnut 5-8878

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

t? ^I,.!Ladre^ per 5—7 savaite* (oro Raitu laike
n.

Licensed by Inturist 
«

MUSŲ SKYRIAI’
39 Raymond Piaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, 
Tel.

MASS.
ANdrew 8-5040

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

IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
Atdara 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue
CONN. NAUJIENOS

. ...................—....................    $404.65
pradžios šių metų bendrai viso ............... $24,595.85

M. J. VLsiaac.,
SLA Sekretorius.

. $22.00 
. .36.00 

.37.14 
25.00 
98.00

. ,36.50 
_ 78.75 

275 kp., Sprin^field, III. Sirgo 9 s. ir 4 d. 31.51 
kp., Greenfield, Mass. Sirgo 12 s. ................... 39.75

Viso ...........................................................  $1,700.00
Nuo pradžios šių metų (bendrai viso___ $132,342.16

Išmokėtos ligoje pašalpos 1
F. MLNTAUTAS, .36 kp., Chicago, UI. Sirgo 1 sav. ir 5 d.
S. POCIUS. 36 kp., Chicago. BĮ. Sirgo 6 s. ___
M. OEPULIONIS, 57 kp., Wdrcester, Mass. Sirgo lt s. ir 6 d. .....
J. MALONES, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo 4 s. ir 1 d.
S. BUTKEVIČIUS, E. Chicago, Ind. Sirgo Ų s. ir I d. ____
J. PAVILIONIS. 135 kp., Philadelphia, pa. Sirgo 7 s: ........j._
O. PALUJBECKIEN®, 175 kp., Arlington,1 Masą. Sirgo 10 s.
O. JANARAUSKIENfi,
P. KRIAUČIŪNAS, 297




