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NIKITA CHRUŠČEVAS TARĖSI SU 
PREZIDENTU EISENHOVVERIU

Susivienijimo 236 Kuopa Ruošiasi 25 Metų 
Gyvavimo Sukakties Minėjimui

Adlai Stevensonas pritaria Nikitos Chruščevo 
nusiginklavimo projektui. - Plieno darbininkų 
streikui pabaigos nesimato. - Prancūzijos de
legatai JT buvo apleidę posėdį
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Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita 
Chruščevas, aplankęs Los Angeles, San Francisco, Dės 
Moines ir Pittsburghą, .sugrįžo į valstybės sostinę Wa- 
shingtoną. Jo kelionės aprašymams, pasakytoms kal
boms įvairiose vietose, kur jis lankėsi, didieji laikraš
čiai užpildė po kelis puslapius, atrodė, kad tomis dieno
mis nieko svarbesnio neįvyko plačiame pasaulyje ir ne
buvo kas rašyti.

Vienur sovietinis valdovas buvo sutiktas ir priim
tas gema, kitur sprąsčiu u. Iš aprašymų galima spręs
ti, kad jis iškilmingiausia buvo sutiktas San Francisco 
mieste ir kukurūzų augintojo Roswell Garst ūkyje, 
Coon Rapids, kur Chruščevas su savo palydovais išbu
vo daugiau valandą laiko. Jis kiekvienoje vietoje, kur 
tik buvo sustojęs, pasakė kalbą. Vienoje kalboje jis pa
reiškė, kad asmeniški pasikalbėjimai su prezidentu Ei- 
senhotveriu ir vizitais pasiteikimas turėtu būti pradžia 
dažniau susitikti valstybių galvoms. Butų gerai, pa
reiškė Chruščevas, kad valstybių galvos susitiktų nors 
vieną kartą į metus.

Sovietiniam valdovui labiausia .nepatiko didesnieji 
susirinkimai, po kurio kalbos buvo duodami klausimai, 
į kuriuos jis negalėdavo atsakyti, dažnai susinervuoda
vo ir norėdavo apleisti susirinkimus, bet raudonas krau
jas greitai atvėsdavo. Los Angeles miesto burmistras 
Poulsou kritikavo Chruščevą. už pareikštas netikslias 
mintis Amerikos adresu, tai jis atsakydamas burmis
trui, net atsisakė savo iš AnkšUr parašytos kalbos, grei
čiausia dėl aukštos temperatus, ir atsakė “stipriais” žo
džiais.

Rugsėjo 24 dienų Chruščevas sugrįžo į VVashingto- i 
nų patenkintas savo kelione, ypač jam patiko San Fra.n- 
cisco ir Roswell Garst likis. Penktadienio ryte, rugsėjo 
25 dieną, prezidentas Eisenhoweris drauge su Chrušče
vu nuskrido į prezidento vasarvietę Camp David, Ala- 
ryland, kuri yra netoli Washingtono, pasitarimams, 
kurie prasidėjo tuoj po nuskridimo ir tęsėsi beveik tris 
dienas, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Kai ku
riuose pasitarimų posėdžiuose dalyvavo Valstybės 
Sekretorius Herteris, Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų .ministeris Grornyko ir kiti abiejų valstybių aukštie
ji pareigūnai. Pasitarimuose prieita prie supratimo, 
kad diskusijos išblaškys nesusipratimus tarp dviejų 
valstybių, paaiškės nusistatytos abiejų valstybių linijos 
ir daugelis kitų klausimų. Manoma, kad po pasikalbė
jimų ir minčių pasidalinimo vieni kitus geriau supras 
ir tuo bus galima išlaikyti taiką. Abiejų valstybių va
dai sutiko, kad šiandien nusiginklavilnas yra svarbiau
siu klausimu visam pasaulyje.

Po pasitarimų Chruščevas draugi? s.u prezidentu 
llise.nhovveriu sugrįžo į Washingtoną rugsėjo 27 dieną, 
kur po vaišių Chruščevas gerai nusiteikęs atsisveikino 
su prezidentu ir išvyko į lėktuvų stotį, Audrews Air 
Force Bass, kuri yra apie 15 mylių nuo Washingtono, 
iš kur rugsėjo 27 dieną 10 valandą vakare išskrido at
gal Maskvą. Chruščevą palydėjo vice prezidentas 
Nixonas ir keletas kitų valdžios aukštų pareigūnų.

Pasikalbėjimuose padiskusavus prezidento Eisen- 
hoyverio kelionę j Maskvą, jį atidėta iki 1960 metų pa
vasario.

Stevensonas apie Chruščevo projektą
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Adlai Stevensonas, kuris 
ne taip seniai lankėsi Mas
kvoje ir turėjo pasikalbėjimą 
su Nikita Chruščevu, susitiko 
su Chruščevu Roswell Garst 
ūkyje, Coon Rapids, ir po pa
sikalbėjimo su sovietiniu val
dovu, agituoja už Chruščevo 
pasiūlytą nusiginklavimo pro
jekto svarstymą. Stevensonas 
mano, kad nusiginklavimo ir 
taikos derybos tarp dviejų 
valstybių, Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos pagerėjo. Tokią 
pat nuomonę pareiškė ir bu
vęs Didžiosios Britanijos mi
nisteris pirmininkas Winston 
Churchill, kuris po Chrušče
vo pasakytos kalbos Jungti
nių Tautų 
reiškė, kad

asamblėjoje pa- 
Chruščevo pasiu-

lymą galima svarstyti. Dabar 
atsirado antras, Adlai Steven
sonas, kuris irgi mano, kad 
sovietinio valdovo pasiūlytą 
nusiginklavimo projektą gali
ma svarstyti. Stevensono ma
nymu, Amerika negalėjo su 
Sovietų Sąjunga susitarti dėl 
kontrolės, ji reikalavo pirma 
išdirbti tarptautinės priežiū
ros kontrolę, o tik tada už
drausti atominių bombų ban
dymus.

Plieno darbininkų streikui 
pabaigos nesimato

Jau ilgokas laikas, kaip 
plieno darbininkai streikuoja 
reikalaudami, geresnio atlygi-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa, gyvuojanti 
Toronte, Kanadoje, gyvuoja 25 metai. Ji kiekvienais metais, 
orui atvėsus rudens metu suruošia metinius parengimus su į- 
vairia menine ir kalbų programa. Jos parengimai kiekvienais 
metais buvo gausiai lankomi Susivienijimo narių ir patriotingų 
lietuvių, nes torontiečiai Susivienijimo veikėjai yra energingi 
žmonės, moka parengimus gerai išgarsinti, paruošia geras me
nines programas ir pakviečia gerus kalbėtojus pasakyti kalbas, 
už tai torontiečiai ir apylinkėse gyvenanti pamylo Susivieniji
mo 236 kuopos parengimus ir juos gausiai lanko.

Šiemet kuopai sueina 25 metai nuo jos įsistegimo. Tai 
reikšminga sukaktis, nes nedaug organizacijų išgyvuoja 25 
metus, tačiau 236 kuopa, ne tik išgyvavo 25 metus, bet į savo 
narių eiles įtraukė šimtus patriotingų lietuvių ir lietuvaičių, ir 
ji po 25 metų gyvavimo turi apie du šimtus energingų ir pat
riotingų narių.

Tos sidabrinės — 25 metų gyvavimo sukakties atžymėji- 
mui kuopa ruošia didelį parengimą, kuris įvyks šių metų spalio 
mėn. 31 dieną, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos didžiulėje sa
lėje— Kaip praeitais keliais metais, taip ir šiemet bus turinin
ga meninė ir kalbų programa, taipgi bus dovanų laimėjimui. 
Kalbą pasakys Susivienijimo prezidentas POVILAS P. DAU
GIS, atvykęs iš Pittsburgh, Pa. Jis yra geras kalbėtojas, 
moka klausytojus patenkinti, tai susirinkusiai publikai nerei
kės nuobodžiauti klausant jo kalbos. Bus turinga ir meninė 
programa, nes rengėjai žino kas patinka torontiečiams ir apy
linkėse gyvenantiems lietuviams. Todėl jau dabar pradėkite 
ruoštis prie minėto parengimo, o atėjus spalio 31 dienai, visi ei
kite į parengimą, Prisikėlimo parapijos salę. Koresp.

nimo už savo sunkų ir pavo
jingą darbą. Pasitarimuose 
plieno išdirbimo atstovų ir 
unijos atstovų neprieita prie 
jokio susitarimo. Dabar spau
da praneša, kad derybos per
trauktos neribotam laikui. Už 
streiko ilgą tęsimą buvęs pre
zidentas Harry S. Trumanas, 
kaltina prezidentą Eisenhowe- 
rį už jo pasyvumą streiko me
tu. Trumanas tarp kitko pa
reiškė, kad aš būdamas pre
zidentu nelaukiau, kad kas 
nors man pasakytų, ką reikia 
daryti, aš streiką likviduoda
vau. Taipgi Trumanas primi
nė, kad Eisenhoweriui panai- 
kitus kainų kontrolę, tuoj 
plieno kompanijos pakėlė kai
ną plieno išdirbiniams.

Prancūzijos delegatai 
JT buvo apleidę posėdžius

Prieš kelis metus Sovietų 
Sąjungos delegatai Jungtinė
se Tautose, vadovaujant Gro- 
mykui, buvo apleidę posėdžių

PEV Seimo Pareiškimas Dėl Chruščevo Vizito

Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimas ryšium su Chruš
čevo vizitu įteikė pareiškimą 
JV vyriausybei, laisvųjų val
stybių delegacijoms Jungtinė
se Tautose ir JV spaudai.

Pareiškimas konsta t u o j a, 
kad Chruščevo pakvietimas 
vizitui į JV yra vienas iš dra
matiškiausių diplomatinių ėji
mų šaltajam kare. Visa žmo
nija sykiu baimingai ir viltin
gai laukianti iš to vizito šio
kio ar tokio posūkio Rytų- 
Vakarų įtampoje. Jautriau
siai betgi tas vizitas veikią 
sovietų pavergtuosius Centro 
ir Rytų 'Europos kraštus, ku
rių likimą Amerikos-Sovietų 
Sąjungos santykių pasikeiti
mas neišvengiamai paliestų.

Pareiškimas toliau to vizi
to proga laiko tikslinga pri
minti kai kuriuos, davusius 
dabartinei pasaulinei įtampai 
pradžią, fundamentalius fak
tus bei tiesas, kurių nepaisy
mas 
Tarp 
PEV 
mini:

1. Kad iki 
karo Albanija, Bulgarija, Če
koslovakija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Rumunija 

palaiko 
tokių 
Seimo

karo grėsmę, 
tiesų bei faktų 
pareiškimas su

II-ojo pasaulinio

salę, dabar taip padarė Pran
cūzijos delegatai. Iškėlus Al- 
žerijos klausimą, kur alžerie- 
čiai veda griežtą kovą už pa- 
siliuosavimą iš Prancūzijos ir 
reikalauja nepriklausomybės, 
Saudi Arabijos delegacijos 
pirmininkas, Ahmai Shukai- 
ry, pasakė palankią kalbą už 
Alžerijos valdžią, griežtai at
mesdamas Prancūzijos prezi
dento Charles de Gaulle pas
kutinį pasiūlymą Alžerijai. 
Shukairy kaltino prezidentą 
de Gaulle, kad jis siūlo alže- 
rieciams laisvus rinkimus po 
to, kai /jau 200 žmonių neteko 
gyvybių

Tokia 
gacijos 
patiko 
tams, ir jie, vadovaujant už
sienio ministeriui Maurice 
Couve de Murville, apleido 
asamblėjos posėdžių salę, tuo- 
mi pareikšdami protestą už 
kaltinimus jų valstybės prezi
dento de Gaulle.

kovose už laisvę.
Saudi Arabijos dele- 

pirmininko kalba ne- 
Prancuzijos delega-

ir Vengrija buvo taikingos, 
laišvos ir nepriklausomos val
stybės, ir kad jos savo kunu 
ir dvasia priklausė Vakarų 
pasaulio bendruomenei.

2. Kad visos šios Centro ir 
Rytų Europos valstybės yra 
bandžiusios ne tik taikų sam
būvį su Sov. Sąjunga, bet ir 
gerus kaimynystės santykius, 
atremtus į laisvai pasirašy
tus draugiškumo ir nepuolimo 
paktus, kuriuos betgi Sovietų 
Rusija brutaliai sulaužė ir 
pavertė nieku. 2i n o m u o j u 
Molotovo-Ribbentrope pa k t u 
Stalinas su Hitleriu pasidali
no tarp savęs Centro ir Rytų 
Europos kraštus. O po karo 
Vakarai leido Maskvai savo 
neteisėtus užgrobimus dai’ iš
plėsti, sutrypiant Centro ir 
Rytų Europos valstybių ne
priklausomybę ir jėga joms 
užkariant Kremliui klusnius 
komunistinius režimus.

3. Kad Centro ir Rytų Eu
ropos tautos yra pajungtos 
koloninei
sistemingam 
neaprašomas 
fizinėmis ir 
mensijomis
tikmens ilgoj žmogaus nežmo
niškumų istorijoj.

I

ekspropriaciijai ir 
terorui, kurių 

žiaurumas savo 
moralinėmis di- 
neturi sau ati-

i

4. Kad sovietiniai valdovai 
ciniškai laužė ir tebelaužo sa
vo tarptautinius įsipareigoji
mus JV ir Britanijai, taip pat 
JT Chartą ir Jaltos Deklara
ciją, kurios signatarai įsipa
reigojo atstatyti Centro ir 
Rytų Europos kraštų laisvę 
ir nepriklausomybę ir padėti 
jiems “laisvais rinkimais su
daryti žmonių valią atitinkan
čias vyriausybes”.

5. Kad Kremlius neturi jo
kio garbingo pagrindo ir pa
teisinimo intereso tiems savo 
neteisėtiems veiksmams ir 
kad begaliniai Sov. Sąjungos 
plotai, dideli gamtos ištekliai 
jos gyventojus kartų kartos 
gali patenkinti daugiau negu 
reikia, juoba, kad Maskvos 
saugumas kaip tiktai geriau 
gali būti patikrintas taikių ir 
draugiškų kaimyninių valsty
bių negu kad 100 milijonų te- 
rorinėje vergijoje laikomų 
priešų.

6. Kad Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos pa
vergimas tetarnauja vienam 
vieninteliam Sov. Sąjungos 
tikslui — pasaulio užviešpa- 
tavimui.

7. Kad Chruščevo viz:to J. 
V. tikslas — sudaryti tolesnei 
sovietinei ekspansijai, o ne 
teisingai ir patvariai taikai.

Toliau pareiškimas pabrė
žia, kad sovietų pavergtosios 
Centro ir Rytų Europos val
stybės niekados nesutiks su 
sovietiniu dominavimu, nepai
sant nei sovietinio teroro, nei 
prievartos. Chruščevo vizitas 
į JV bus stengiamasi išnaudo
ti kaip įrodymas, kad Ameri
kos ir jos sąjungininkai jau 
nusigręžia nuo Centro ir Ry
tų Europos valstybių bylos. 
Šių sovietinių spąstų reikia 
išvengti. Pačios Amerikos ir. 
viso Vakarų pasaulio yra in
teresas palaikyti Centro ir 
Rytų Europos tautų moralę, 
ryžtą, tikėjimą ir viltis, nes 
šių tautų priešiškumas komu
nizmui sudaro didžiausią ti
kėjimą ir viltis, nes šių tautų 
priešiškumas komunizmui su
daro didžiausią kliūtį sovietų 
agresijoms.

— Teisinga ir pastovi tai
ka, — baigia PEV Seimo pa
reiškimas — yra galima tik 
ant teisingumo pamatų, o tei
singumas reikalauja atstatyti 
pavergtųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę.

Tatai turi būti nuolat pa
brėžiama Chruščevui, jam lan
kantis Amerikoje.

Mirė Tareilienė, Jono 
Tareilos Žmona

Rengiant Tėvynėn spaudon, 
mes gavome pranešimą, kad 
praeitą savaitę Waterbury, 
Conn., mirė Tareilienė, buvu
sio Susivienijimo prezidento 
ir ilgamečio organizacijos ug
dyto jo-veteran o Jono Tairei- 
los žmona.

Lai jai būna lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusiam vyrui, 
dukterims ir kitiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojau
tą.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Pirmieji Lietuvos gyvento

jai Lietuvoje gyvenę Dzūki
jos krašte, dėstė Vilniaus ra
dijas birželio mėnesį. Tai esą 
išaiškinta senovės iškaseno
mis.

NAUJAS KELIAS Į GLAUDESNĮ
BENDRADARBIAVIMU
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Lietuviškom organizacijom suteikiama , gali
mus plėsti savo veiklos sritį ir kartu padidinti 
nariams duodamas naudas

Kai du stos, visados daugiau padarys
Taip eiliavo ankstyvesnės kartos poetas A. Jakštas. 

Netenka nei įrodinėti tų žodžių teįsingumą, nes visi ži
nome, kad didesni darbai yra padaromi ne vieno, bet 
kelių žmonių bendru, darbu. Ypač svarbiems tikslams 
siekti yra reikalinga organizuota jėga, todėl tam reika
lui visuomenė ir telkiasi į įvairias organizacijas.

Viena didžiausij lietuviškų organizacijų yra Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje, sutelkęs į savo eiles 
tūkstančių nariu ir atlikęs žvjnius darbus. Šiandien Su- 
si vienijimas, artėdamas prie 75 metų savo gyvavimo su
kakties, dar daugiau plečia veiklą ir kartu siekia padi
dinti savo jėgas. Svarbiausioji organizacijos jėga yra 
jos nariai ir todėl Susivienijimas nariams priimti yra 
sudaręs labai palankias .sąlygas.
Draugybos nariai ir teikiamos jiems naudos

Kalbant apie jėgų telkimą pravartu visiems žinoti, 
kad musų broliškoji organizacija į savo tarpą nariais 
priima ne vien, tik tuos, kurie nori apdrausti savo gy
vybę. Į SLA gali įstoti ir draugybos nariu (Sočiai 
member, jais gali būti ir nelietuviai). Draugybos nariai 
kartu su tikraisiais arba reguliariais nariais dalyvauja 
kuopos gyvenime, prisideda prie tautinių ir kultūrinių 
darbų ir palaiko tarpusavio broliškus ryšius.

Nuo dabar draugybos nariu teisės yra dar daugiau 
praplėstos. Kiekvienas draugybos narys gali įsigyti 
akcidentalę apdrauda ir įsirašyti j ligoje pašalpos sky
rių (Į šį skyrių nariai priimami iki 55 metų amžiaus). 
Taigi, šis žymus teisių praplėtimas duoda naują gali
mumą pasinaudoti labai naudingomis apdraudomis, ku
rios anksčiau, kaip žinoma, buvo duodamos lik prie gy
vybės apdraudos.
Susivienijimas ir kitos organizacijos

Turime gana daug lietuviškų organizacijų. Dauge
lis jų atlieka svarbius darbus ir turi didelių nuopelnų 
musų visuomenei. Nevienos jų paskirtis ir uždaviniai 
veik sutampa su Susivienijimo siekimais lietuviški] ir 
patriotinių darbų srityje, bet tik su tuo skirtumu, jog 
anos organizacijos savo nariams neteikia jokių apdrau
dų. Susivienijimas, palaikydamas lietuviškas organiza
cijas ir norėdamas padidinti jų reikšmę, yra sudaręs 
galimumas lietuviškom draugijom, klubam ir kitom or
ganizacijom su visais savo nariais įstoti į Susivieniji
mą su draugybos narių teisėmis ir privilegijomis. Toks 
įstojimas niekaip nekeičia organizacijos įstatų ir jos 
tvarkos, nesianrina teisių ir ji su savo tvarkomaisiais 
organais veikia ir toliau, kai]) ir veikė. Toks įstojimas 
tik padidina nariams naudas: jie už nedidelį mokestį 
gauna akcidentalę apdraudų, gali įsirašyti į ligoje pa
šalpos skyrių ir naudojasi kitomis privilegijomis, pavzd. 
gauna nemokamai kas savaitę SLA laikraštį 'Tėvynę.

Šiuo keliu Susivienijimas siekia lietuviškų organi
zacijų tarpusavio glaudesnio bendradarbiavimo. Arti
mas bendradarbiavimas gali būti naudingas kiek\ ienai 
organizacijai ir kartu dar daugiau padidinti jos reikš
mę. Paremdami vieni kitus busime pajėgesni atlikti 
žymesnius darbus ir daugiau pasitarnauti lietuviškiems 
reikalams, kuriais Susivienijimas visada rūpinasi ir 
stengiasi palaikyti.

Naikinant piktžoles žuvo 
bitės. — Viename bolchoze 
Priekulės rajone cheminiais 
skiediniais buvo naikinamos 
piktžolės, bet tuo pat žuvo ir 
daug bičių. Chemikalai nebu
vę tinkamai panaudoti.

----- o------
Nepolitinius žurnalus greit 

išperka. — Tuo tarpu, kaip 
sovietinėje spaudoje ne kartą 
buvo skųstasi, kad partiniai 
laikraščiai ir žurnalai sunZiai 
platinasi. Vilniaus radijas pra
nešė, kad sodininkų, darbinin
kų, bitininkų žurnalo “Musų 
sodai” per keletą dienų buvę 
išpirkta keliolikos tūkstančių 
egzempliorių tiražas. Daugelis 
nusiskudė, kad nespėję žurna

lo įsigyti ir jo jau negavę. 
Tai rodo, kad Lietuvos gyven
tojai mieliau skaito tokius lei
dinius, kuriuose nėra atviros 
komunistinės propagandos.

----- o------
Rugiapiutė Lietuvoje šiemet 

pradėta palyginamai anksti, 
kai kur jau prieš liepos mėne
sio vidurį. Nepaisant išgirtos 
mechanizacijos, dar ir šiemet 
daug kur kertama dalgiais.

----- o------
Iš Vakarų Vokietijos į Lie

tuvą grįžęs Kęstutis Staliorai- 
tis, kurio žmona su vaikais 
Marijampolėje. Be šeimos na
rių, Vilniuje /jį pasitikę dar S. 
Gira, A. Churginas ir kt.

I
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Dar apie kandidatų 
nominacijas

Praeitos savaitės Tėvynėje 
šioje vietoji* mes rašėme apie 
kandidatų nominacijas Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms, kad jos įvyks tik vie
ną gruodžio mėnesį. Bet ka
dangi nominacijos pirmą kar
tą Susivienijimo istorijoje bus 
vykdomos vieną mėnesį, tai 
kad kuopų pareigūnai gerai 
įsitėmytų praeito 50-to seimo 
nutarimą dar kartą primena
me ir priminsime vėliau, kad 
kandidatų nominacijos Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms BUS TIK VIENA 
G K U O I> 2 I O MftNESĮ, o 
rinkimai tik vieną kovo mė
nesį. Kuopų pareigūnai prašo
mi gerai įsitėmyti praeito sei
mo nutarimą.

Butų gerai, kad Susivieni
jimui draugiška spauda pami
nėtų praeito 50-to seimo nu
tarimą ir pažymėtų nomina
cijų laiką, kad jos įvyks tik 
\ ieną gruodžio mėnesį.

★—♦—★ 
Ketvirtosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Veiklioji Susivienijimo ket
virtoji apskritis šaukia savo 
metinį suvažiavimą šių metų 
spalio mėn. 25 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Klubo 
salėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo visas ket
virtosios apskrities ribose gy
vuojančias kuopas išrinkti 
atitinkamą skaičių delegatų 
ir įpareigoti juos dalyvauti 
suvažiavime.

Praeityje ketvirtoji apskri
tis savo suvažiavimuose para- 
rydavo gerų nutarimų organi
zacijai, tai reikia manyti, kad 
ir šiame suvažiavime, be ap
tarimo kuopų ir apskrities 
reikalų, nebus pamiršti ir vi
sos organizacijos reikalai, 
ypač naujų narių gavimas.

★—♦—★
Moterys visur dirba 
energingai

Chicagoje gyvuojanti Susi
vienijimo 134 moterų kuopa 
pasižymi savo veiklumu, ji I 
vasaros ir žiemos sezonais su
ruošia kelis parengimus, ku- I 
rie visuomet būna sėkmingi. 
Kuopos paskutinis šios vasa- I 
ros parengimas, įvykęs Lie
pos darže, visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas. Mat 134 
kuopos narės moka gerai iš
garsinti parengimus, už tad 
jos susilaukia gausaus būrio 
dalyvių abiejų lyčių. Taipgi 
ių parengimuose visuomet bū
na priruošta įvairių skanių 
užkandžių ir gėrimų, kuo da- Į 
gyviai būna patenkinti ir ne
praleidžia nė vieno šios ktio- I 
pos parengimo.

Butų labai gerai, kad kitos 
kuopos, kurias sudaro mote
rys ir vyrai, pasektų veiklią
ją moterų 134 kuopą ir pasi- I 
rūpintų suruošti daugiau įvai- Į

Vasarai ir Gražiam Šiltam Orui Praėjus

PHILADELPHIA, PA.—
Vasara jau praėjo. Gražus 

orai ir gražiausios dienos šių 
metų jau pasibaigė. Linksma 
buvo šių metų vasarėlė. Daug 
kartų man teko būti kur nors 
prie vandenų, teko būti ir kai 
kuriuose parengimuose. Teko 
tuti keliuose piknikuose ir 
šiaip pasilinksminimuose, vi
sur buvo linksma ir smagu. 
Maniau, kad tuomi jau ir už
sibaigė vasaros linksmybės.

Bet štai, vasarai jau bai
giantis išgirdau dar vieną 
linksmą žinią, kad SLA Jau
nuolių Komisija, talkininkau
jant SLA penktai apskričiai, 
šių metų rugsėjo mėn. 6 die
ną, sekmadienį, ruošia didelį 
pikniką, kuris prasidės 1 va
landą po pietų, Lingbergh 
parke, prie Paterson, N. J. 
Nieko nelaukęs nutariau šia
me piknike dalyvauti. Sekma
dienis, oras gražus, aš ir ma
no žmona, kuri irgi SLA na
rė, leidomės į kelionę. Atva
žiavom į Paterson ir iš ten 
nesunkiai suradome pikniko 
vietą, kur jau pikniko aikštė 
buvo pilna žmonių. Nustebau 
kai pamačiau tiek daug gra
žaus jaunimo ir bendrai daug 
žmonių. Pikniko salėje grojo 
puikus orkestras ir linksmino 
visų širdis. Virtuvėje buvo 
galima gauti įvairių valgių 
bei gėrimų.

Piknike dalyvavo ir SLA 
prezidentas P. P. Dargis, sek
retorius dr. M. J. Vinikas, iž
do globėjas adv. S. Briedis ir 
kiti. Pikniko programoje bu
vo kontestai, šokiai ir SLA 
penktosios apskrities gražuo
lės rinkimai, laimėjimai ir 
speciali programa vaikams. 
Viskas ėjo gražioje nuotaiko
je. Bet gražuolės rinkimo 
momentas buvo pats gražiau
sias. Rinkimo komisija susė-

»♦ ___________

Pora Bruoželių SLA

Chicago, Illinois. — šiuo 
metu Chicagoje vyksta pir
mieji šių metų po atostoginiai 
SLA kuopų susirinkimai, ku
riuose svarstoma kuopų toli
mesni veiklos ir darbų planai. 
Šalia kitų veiklos užsimojimų, 
čia kuopose yra gyva ir SLA 
namų statymo idėja, kuri S. 
L. A. plačiajai bendruomenei, 
atrodo, nesunkiai butų ir į- 
vykdoma.

SLA 322 kuopa, savo pava
sariniuose šių metų susirinki
muose, yra svarsčiusi pavar- 
gusiems ir seniems Susivieni
jimo nariams poilsio namų 
statymo reikalingumą. Kuo
pos nariai: p. A. Mačiuikienė, 
J. Bivainis, S. Rutkus, P. Lič- 
kus ir kiti, ypatingai pritarė 
tokių namų idėjai ir aptarė 
namams įsigyti lėšų sukaupi
mo kelius. Kuopos sekreto

do prie ilgo stalo, o priešai 
komisiją sustojo SLA penkto
sios apskrities gražiausios 
mergaitės. Iš viršaus maloni 
saulutė savo spinduliais ap
švietė tų gražiųjų mergaičių 
veidus, ir jos darėsi dar gra
žesnės, taip kad rinkimo ko
misija tikrai daug darbo tu
rėjo ligi išrinko vieną gra
žiausią.

Po gražuolės rinkimų SLA 
prezidentas Povilas Dargis 
pasakė kalbą apie SLA gy
vavimą ir /jo didelę reikšmę 
lietuviams Amerikoje ir ki
tur. SI^A sekretorius dr. M. 
J. Vinikas taip pat pasakė 
kalbą, primindamas, kad šis 
junimas, kurį mes čia šian
dien matome, tai auga SLA 
deimantas.

Iš savo pusės galiu pasaky
ti, kad piknikas buvo labai 
gražus ir linksmas: Pikniko 
dalyviai taip pat buvo gerai 
nusiteikę, kas darė gerą įspū
dį. Galima tik džiaugtis ir di
delę padėką reikšti SLA Jau
nuolių Komisijai ir penktai 
apskričiai už jų pasidarbavi
mą. Linkiu, kad jų energija 
dar daugiau sustiprėtų, kad 
piknikai ateityje taip pat bu
tų linksmi ir malonus. Mes, 
Philadelphijos SLA 135 kuo
pos valdyba ir nariai linkime 
SLA Jaunuolių Komisijai 
nuolat augti, stiprėti ir pasi
sekimo užsibrėštame darbe. 
Tegul gyvuoja ilgiausius me
tus musų jaunieji nariai! Juk 
tas musų broliškai organiza
cijai kaip tik reikalinga. Lin
kime, kad ir visas kitas lietu
viškasis jaunimas pasektų ši
tuo gražiuoju pavyzdžiu, kad 
SLA ilgus metus gyvuojanti 
organizacija rastų sau tikrus 
įpėdinius ir gerąjį lietuvišką 
darbą vestų toliau.

Just. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Nepašykštėjo, kuopos nariai 
ir kuopos iždas, šiam kilniam 
krepšininkų žygiui ir didesnės 
piniginės paramos, kuri ben
drai, su p. Biežių šeimos pa
čia didžiausia auka, siekė 
apie 200 dolerių.
> Susirinkimas įvyko šios 
kuopos pirmininko dr. S. Bie- 
žio šeimos namuose, kuriuose 
ryškiai viešpatauja lietuviška 
dvasia ir šeimininkų vaišin
gumas. Nekartą, šiuose na
muose, yra gavę prieglobstį 
skautai ir kiti savo susirinki
mams pravesti ir kitiems lie
tuviškiems veiklos reikalams. 
Ir susirinkimo dieną čia susi
tikome p. Biežių globojamus, 
iš toliau atvykusius, musų 
krepšininkų vieneto, išvyks
tančio į iP. Ameriką, kai ku
riuos narius.

Po susirinkimo šeimininkai 
pakvietė visus narius ir sve
čius į savo rožių sodelį, atsi
kvėpti rožėmis kvepiančiu oru 
čia pasivaišinti kavute bei 
“hamburgeriais”, kuriuos, ant 
įrengto “aukuro” sodelyje, 
pats šeimininkas ir K. Rožan- 
skis, šios kuopos naujas na
rys, atvykęs iš Londono, An
glijos, ir Chicagoje jau suspė
jęs į daugelį lietuviškų drau
gijų įsijungti darbui.

Jaukiai besivaišinant ir be
sigėrint dr. St. Biežio išau
gintomis sodelyje rožėmis, 
priartėjo ir saulėlydis, kurio 
paraginti išsiskyrstė visi na
mo, su gera nuotaika ir nau
jais planais tolimesniam dar
bui.

(Baigiant, prisimintina, kad 
ši kuopa, šalia savo daugelio 
išpuoselėtų gerų tradicijų ir 
gražių lietuviškų papročių, 
kasmet ruošdavo kuopos na
riams išvykas į reikšminges
nes poilsio vietas, tačiau šie
met, kuopos socialinė parengi
mų komisija, narių išvyką kaž 
kur... “nuskandino”. Kuopos 
nariai, gerai pažindami per 
kelis metus parengimų komi
sijos darbštumą, dėl to per 
daug nerustauja, nes jaučia, 
kad parengimų komisija už 
tai pateiks nariams kokį nors 
kitą, reikšmingą netikėtumą, 
kuris atsilygins dvigulai už 
išvyką. J. K.

Shenandoah, Pa.

reikalą, kad prie jo galėtume 
tinkamai prisirengti.

Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Philadelphia, Pa.

ŠIA 185 KUOPOS 
sekantis susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, spalio mėn. 
4 dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Muzikos Svetainėje, 
2715 E. Allegheny Avenue.

Jau atėjo rudens vėsus, gai
vinantis oras. Jo gaivingu- 
mas tegul sustiprina musų jė
gas ir norą darbams musų 
broliškai organizacijai. Visi 
kuopos pajėgus nariai-rės pa
sirūpinkite prirašyti prie S. 
L. A. nors po vieną narį iki 
artėjančio musų organizacijos 
Deimantinio Seimo 1960 m., 
arba priduokite prospektų 
vardus, pavardes ir adresus 
kuopos organizatoriams: Gus
tavas Palaitis, 1135 Foulorod 
St., Philadelphia 24, Pa.; Z. 
Jankauskas, 2029 Brandyvvine 
St. 30, Philadelphia, Pa.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius-org.

Lady Grace” bažnyčioje, 5-th 
Avenue, Highland, Indiana. 
Visiems dalyviams pamaldo
se ruošiami pietus Mr. ir Mrs. 
Frank Sličkus namuose, 8927 
Branton Street, Highland, 
Indiana.

Velionis Juozas Preitis iki 
mirties gyveno 304 — 161 
Street, Calumet City, Illinois.

Juozas Maksvitis,
SLA 273 kuopos sekr.

SLA 23 Kp. Susirinkimas

322 Kuopos Veiklos

New Britain, Conn.

SLA 34 Kuopos Veikla

SLA 34 kuopos narių susi
rinkimas įvyko rugsėjo mėn. 
11 dieną, Lietuvių Svetainės 
patalpose. Kadangi oras bu
vo nepaprastai karštas, narių 
dalyvavo mažai. Jie užsimo
kėję savo reikalingas duokles, 
skubėjo į namus. Valdybai 
aptarus svarbesnius organi
zacijos reikalus susirinkimas 
uždarytas anksti.

Sekamas susirinkimas ir 
duoklų mokėjimo mėnesis į- 
vyks gruodžio mėnesio 11 die
ną, priprastoje vietoje. Visi 
Susivienijimo 34 kuopos na
riai privalo nepamiršti to su
sirinkimo, nes bus kuopos 
valdybos rinkimas 1960 me
tams, tad visi bukite tame su
sirinkime.

Pranas Naunčikas.

Pittsburgh, Pa.

Iš SLA 73 Moterų Kuo
pos Susirinkimo

rių parengimų, juos gerai iš
garsintų ir jie bus sėkmingi, 
kaip daro 134 moterų kuopa, 
kuri savo ižde turi pinigų ir 
dažnai aukoja įvairiems lietu
viškiems bei labdaros reika-

rius, dr. J. Dauparas, šių na
mų įsigijimui pasiūlė ir pir
mąją — 1000.00 dolerių au
ką, jeigu, jo žodžiais tariant, 
ir jam atsirastų, reikalui 
esant, tokiuose SLA namuo
se nors maža kertelė prisi
glausti...

Bendrai, čia namų įsigijimo 
klausimas yra labai gyvas, 
tačiau, kur ir kokius namus 
lietuviškoji SLA bendruome
nė turėtų įsigyti, kuopų 
svarstymai ir sprendimai ne
lengvai suderinami, dėl to, 
šiuo reikalu, teigiamą spren
dimą turės ieškoti SLA Cen
tro vadovybė ir namų įsigiji
mo komisija.

Prabėgant pro visą eilę 
322 kuopos kitų darbų ir gau
sias lietuviškiems reikalams 
aukas, užklyskime į šios kuo
pos birželio 28-tos dienos su
sirinkimą, kuriame visų narių 
buvo kreiptas ypatingas dė- 
desys į musų krepšininkų 
reikšmingą išvyką — į Pie
tų Amerikos kraštus — ten 
populiarinti Lietuvos vardą 
ir surasti naujų draugų Lie
tuvos laisvinimo bylai remti. |

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas šių 
metų spalio mėn. 4 dieną, 
12:30 valandą po pietų, Lie
tuvių Veteranų patalpose, 216 
North Main Street.

Kuopos valdyba kviečia sa
vo kuopos narius dalyvauti 
sekančiame susirinkime virš- 
nėtoj vietoj ir minėtu laiku. 
Prisiminkite patys sau, kad 
dabar eina vajus naujų narių 
telkimui į Susivienijimą, Va
jaus Komisija kartas nuo kar
to ragina kuopų narius stoti 
į darbą liauju narių verbavi
mui į Susivienijimą, tai nesa
kykit, tegul organizatoriai 
prirašinėja, mes visi bukime 
organizatoriais savo broliškos 
organizacijos, padėkime savo 
kuopos organizatoriui prikal
binti ir prirašyti narius prie 
savo kuopos. Mums bus dide
lė garbė, jei savo kuopą kar
tas nuo karto padidinsime 
naujais nariais.

Praeitą mėnesį Tėvynes 36 
numery buvau rašęs, kad S. 
L. A. pirmos apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks rugsė
jo mėnesį paskutinį sekma
dienį. Per daug metų suvažia
vimai įvykdavo rugsėjo mene- I 
šio pabaigoj, bet šį kartą su
važiavimas neįvyko. Dabar 
man teko sužinoti, kad ap
skrities metinis suvažiavimas 
įvyks spalio mėn. 18 dieną 
musų mieste, Lith’s Klubo 
svetainėje, 215 North Main 
Street. Todėl sekančiame kuo
pos susirinkime turėsime ap
kalbėti apskrities suvažiavimo

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 73 moterų kuopa turė
jo susirinkimą rugsėjo mėne
sio 8 dienos vakare Elenore 
Leoon namuose, 249 Dith- 
ridge Street Ohland-Pitts- 
burgh, Pa.

Po susirinkimo buvo labai 
puikios vaišės. Vedėjoms bu
vo Mrs. Elenore Leoon ir 
Mrs. Labuskis. Valgiai buvo 
pagaminti skanus, buvo vir
tinių, kugelio, vištienos ir ki
tokių skanumynų. Dalyvavo 
apie 15 moterų. Ponia Bronė 
Pivaronienė pasiūlė, kad SLA 
73 moterų kuopa suruoštų 
kortų lošimo pobūvį dėl kuo
pos gerovės, bet dar nenusta
tė dienos. Tai buvo labai lins- 
mas vakerėlis. Už tai padėka 
priklauso Mrs. Elenore Leoon 
ir Mrs. Labuski. Visos daly
vavusios moterys linksmai ir 
maloniai praleido vakarą ir 
išsiskirstė patenkintos.

Draugė.

Highland, Indiana

Dviejų Metų Mirties 
Sukakčiai Paminėti

1957 metais spalio 3 dieną 
mirė Juozas Preitis, ilgametis 
Susivienijimo narys. Palaido
tas spalio 7 dieną šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje, to
dėl spalio mėn. 3 dieną suei
na du metai, kai Juozas Prei
tis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Tai Juozo įPreičio dviejų 
metų mirties sukakčiai pami
nėti, p. (Domicėlė Preitienė ir 
dukterys Mrs. Birute Sličius 
ir Elesė Kavaliauskas ruošia 
paminėjimą dviejų metų mir
ties sukakčiai. Spalio 3 die
ną 8 valandą ryte bus mal
do® už velionio vėlę “Aur

i

Mt Carmel, Pa.

SLA 5? KUOPOS 
bertaininis susirinkimas šau
kiamas šių metų spalio mėn. 
11 dieną, 2-rą valandą po pie
tų, sekretoriaus namuose.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite pribūti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti mėne
sines duokles, taipgi aptarki
te kitus kuopos reikalus.

Juozas Paškevičius,

Pajieškomi Broliai 
Y akunskai

SLA 30 kuopos narė, Mag
dalena Vanagaitienė (Broka- 
vičiutė), 1645 Church Avė., 
Scranton 8, Pa., pajieško sa
vo giminaičio Antano Yakun- 
sko, kuris iš amato yra siuvė
jas ir gyveno Boston, Mass., 
ir jo brolio Andriaus Y<ikun- 
sko.

Vanagaitienė turi svarbų 
reikalą jiems pranešti, todėl 
kas žino kur jie gyvena, pra
šomi pranešti M. Vanagaitie- 
nei aukščiau paduotu adresu.

nigus, neteko tolimesniam 
mokslui tęsti giminių mate
rialinės paramos. Justinas 
vargo, uždarbiavo pamoko
mis, taip baigė gimnaziją ir 
universitetą.

1905 m. Dusėtuose pradėjo 
revoliucinį sąjūdį, o jį caro 
žandarams nuslopinus, su sve
timais kodumentais pabėgo 
užsienin, čia 1907 m. susipa
žįsta su medicinos studente 
Vanda Mingailaite. Ji visą to
limesnį gyvenimą jam labai 
daug padėjo, ir dabar, išleis
dama šią knygutę, išpildė pa
skutinį mirštančiojo vyro no
rą. Jų junktuvės įvyko 1912. 
V. 2 d. Prancūzijoje'.

Po I karo, grižęs Lietuvon, 
dr. Tumėnas organizavo nuo
savą mokyklą, kurioje viešpa
tavo laisvės dvasia, švietimo 
ministeriai Bistras, Čepins- 
kas ir k. jį suprato ir jo kur
sus rėme, bet paskui, pasi
keitusi Lietuvos valdžia, ne
galėjo pakęsti šios laisvos 
mokslo įstaigos. Nors kursai 
išsilaikė savo lėšomis, be jo
kios valdžios paramos bet 
valdžios pareigūnai visą laiką 
jieškojo priekabių, koi 1935 
m. uždarė.

Kursai išleido 12 abiturien
tų laidų, išduodami virš 400 
brandos atestatų.

Kas įdomiaujasi ano meto 
Lietuvos gyvenimu ir dr. J. 
Tumėno darbais bei kūryba, 
turėtų šią knygutę perskaity
ti.

Stepas Paulauskas.

Hudson, N. Y,

Mirė Jonas C. Diokas, 
ŠIA 315 Kp. Sekretorius

Šių metų rugsėjo mon. 18 
dieną mirė Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 315 kuopos 
ilgametis finansų sekretorius 
Jonas Diokas. Palaidotas rug
sėjo 21 dieną Hudsono kapi
nėse.

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną Marijoną, du sūnūs 
Praną ir Stasį, ir tris anukus. 
Lai jam, po daugelio metų 
darbo Susivienijimo kuopoje, 
būna lengva ilsėtis laisvoje 
Dėdės Šamo žemėje, o nuliu
dime likusiai žmonai, sunams 
ir anūkams reiškiu gilią užuo
jautą.

Jonas Malonis,
Kuopos pirmininkas.

Justinas Tumėnas

Tokiu pavadinmu neseniai 
pasirodė naujai išleista 176 
pusi, knyga, pardavinėjama 
po $1.50. Knygą išleido “Tė
vynės” bendradarbė prof. dr. 
Vanda Tumėnienė-Mingailaitė, 
7052 So. Maplevvood Avenue, 
Chicago 29, III. Pusė knygos 
paskirta dr. Justino Tumėno 
biografijai ir jo kursams, ki
ta pusė jo kūrybai. Knygoje 
18 iliustracijų.

4 metus 1927-1931 metais 
lankiau dr. Tumėno Brandos 
kursus ir iš jų turiu brandos 
atestatą. 1925 m. baigiau Pa
langos vidurinę mokyklą ir 
toliau mokytis nebuvo lėšų. 
2 metus padirbėjęs išvykau į 
Kauną, kad dirbdamas galė
čiau mokytis. Tuo metu Kau
ne veikė 3 gimnazijos suau
gusiems: Mokytojų Profesi
nės Sąjungos, Pavasario ir 
Dr. Tumėno, visas aplankęs, 
aš pasirinkau pastarąją ir to 
niekada nesigailėjau.

Dr. Tumėnas nesi rūpino 
medžiaginiais reikalais, bet, 
kad tik kuo daugiau tautiečių 
galėtų gauti aukštesnį moks
lą. Išleidžiamuosius savo ku
rinius dalydavo kursantams 
veltui. Labai vykusiai mokė
davo parinkti mokytojus ir, 
kaip gen. Stasys Raštikis pa
stebi : Kursuose viešpatavo 
tikras tolerantiškumas ir de
mokratinė dvasia”.

Dr. J. Tumėnas, kilęs iš Za
rasų krašto, iš mažens buvo 
fiziniai nesveikas, u baigęs 4 
klases ir nesutikęs eiti į ku-

*

i

MANO NUOŠIRDI 
PADĖKA

Brangiam tėveliui ir vyiui 
E r. F. Bintakiui, ėjusiam šio
je žemėje išminties, mokslo, 
gėrio bei tobulybės keliu, mes 
palikę skausme dantų gydy
toja Stasė Bintakienė ir su
dus Arvydas, reiškiame nuo

širdžiausia padėką kunigui P. 
Dagiui už visapusišką rūpestį 
ir pasiaukojimą išlydint am
žinybėn velionį daktarą F. 
Bintakį, visiems brangiems 
artimiesiems daktaro drau
gams, protestantų parapijai, 
Mažosios Lietuvos Resistenci- 
ios nariams, gydytojų ir dan
tų gydytojų draugijoms ir vi
siems taip labai mylėtiems 
daktaro ipacijentams.

Stasė Bintakienė, I>. D. S. 
Telef.: GLenimore 5-0894.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI

Chicago, Illinois. — Susi
vienijimo 208 pirmosios mo
terų kuopos rudeninė pramo
ga, žaislų ir kauliukų vakaras 
įvyks spalio mėnesio 15 die
ną, Dariaus-Girėno svetainė
je. Rengėjos kviečia Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti parengime ir -links
mai, drauge su 208 kuopos 
narėms praleisti laiką. Šios 
kuopos parengimai visuomet 
būna draugiško pobūdžio ir 
dalyviai būna patenkinti.

—o-—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas šių metų spalio mėn. 18 
dieną, sekmadienį, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma
in Street, Shenandoah, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretore pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir priųsti suvažiavi
mam Patenkinkite sekretorės 
prašymą.

—O—
Susivienijimo Lietuvių Aine- 

rikS-* ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų 
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20 dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

♦
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Atskaita Pirmo Bertainio, 1959 m.

IŠMOKĖJIMAI VASARIO IR KOVO MEN

Vakario Mėnesio

Pomirtinių

Vasario 7, 1959
Vasario 14. 1959
Vasario 21, 1959
Vasario 28, 1959

Viso .

Ligoje Pašalpos

Vasario 7, 1959
Vasario 14, 1959
Vasario 21. 1959
Vasario 28, 1959

Viso

. $1,625.00
__ 1,500.00
... 5,020.21

2,250.00

$10,395.21

$350.63
301.65
305.32
346.36

$1,304.16

Atšauktoji Apdrauda

A. P. Young. Cleveland. 
Ohio ______________ ______

E. P, Miteheel, Brooklyn, 
N. Y................................. .........

S. Aleksynienė, Brooklyn,
N. Y...........................................

T. Chesna, Rhinedander,
VVis. ..........................................

K. Butkys, Brooklyn, N, Y,
St. Cathad’nes, 
......................... 69.11

St. Catharines,
.........................  38.80

$49.10

100.09

54.86

436.48
142.40

M. Banelienė, Pittston, Pa.
K. Seniūnas, Grand 

Rapids, Mich. ____________
A. M. Augunas, Lake 

Worth, Florida _____ ____
J. Gedmintas, Dorchester,

Mass. _____________________
Mrs. O. Biežis, Chicago, III. 
T. Tarleskas, Ashland, Pa.
K. Trečiokas, Newark, N. T.
A. Dūda, Toronto, Ont.,

Canada _________________ —
A. Miliauskas, Wilkes 

Barre, Pa. ______________
M. J. Aftukas, Los . Angeles, 

Calif. .................. .........................
P. Žilinskas, Studio City, 

Calif..............-.................................
J. Brazauskas, Clevelanci, 

Ohio ----------------------------------
J Sarapnickas, St. 

Catharines, Ont., Canada
P. Poigrimas, St. Catharines,

Ont., Canada ...................... .
A. Kojelaitis, W. Lome,

Ont., Canada -------------------
J, Shopis, Rumford, Me.
J. Plečkaitis, Aliąuippa, Pa.
A. Dūda, Toronto, Ont., 

Canada --------------—...............
M. Satkevičius,

Ont., Canada
A. Zubrickienė,

Ont., Canada
J Dilys, St. Catharines,

Ont.. Canada ................ .......
P. Dauginas, St. Catharines,

Ont., Canada ____________
A. Čepaitis, Grand Rapids,

Mich. _________________
J. Kwlatkowski, Ansonia, 

Conn. ..................................
A. Aleksandrovvicz, New 

York, N. Y.

34.55

17.28

241.49

250.20

-- 10.98

Viso $1,445.34

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

P. Dauginas, St. Catharines,
Ont., Canada ____________ $6.53

Viso $6.53

20 Metų Taupomoji A|>drauda

G. Keller, Pittsburgh, Pa. $1,000.00 
B. Simokiutė, EI Monte,

Calif. ....................................
H. J. Scott, Sunderland,

Mass. __________________
S. Dobrikas, Sunderland,

Mass. ____ ________
D. Yesulaitis, Waterbury,

Conn. ...............  1,000.00
L Cheleden, Upper Darby,

Pa............................   500.00
R. Andriukaitis, Chicago,

III................................   500.00

500.00

500.00

500.00

Viso $1,500.00

Viso

Atlyginimas Daktarams

M. Dalinkevičius, 
Philadelphia, Pa. --------

V. Visockis, Shenandoah, 
Pa. ......................................

P. S. Burke, Mahanoy
City, Pa. . ......... ......... —-

Viso

SLA Nuosavybės

307 W. 30 Street, — . 
New York, N. Y. ...

128 So. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J,

Viso

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

E. Mikužis, Chicago, III.

Viso

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
New York City ________

Faštas .............................. ......... .
Eeonomy Photo Engr. Co., 

New York City..... .............

Viso

Sugrųžinti Mokesčiai

Lėšų Fondas

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

P. Stulminskienė, Nanticoke,
Pa.................................................

B. Vinckunienė, Chicago, III. 
R. Bartasunienė, Brooklyn,

N. Y.............................................
E. Lazauskienė, Jeannette,

Pa, .................................. .....
M. Bauzienė, So, Chicago,

m. ____________ _________ _
A. Kreywis, EI. Monte, Calif. 
A. Papeikienė, Bridgeville,

Pa. ..............................................
O. Kuprienė, VVilkes Barre,

Pa............................... ...................
Z. Markunienė, W. Haven, 

Conn. ______________ ______
P. Keslerienė, Springfield,

m...............................
M. Rauktienė, Springfield,

III.....................................................
M. Ambrozaitienė, Pittston, 

Pa. ..............................................
A. Slazas, Springfield, III. 
A. Jankauskas, Granville,

III. .................................................

$10.00
10.00

10.00

11.50

23.09
5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

51.23
10.00

10.00

Viso $185.82

Viso

Algos

ŠIA. raštinės 
tarnautojams _______

SLA spaustuvės 
tarnautojams __  ...

N. Gugis, Chicago, III
P. P. Dargis, Pittsburgh, 

Pa. .................................. .

Atlyginimas Organizatoriams

O. Indrelienė, Toronto,
Ont, Canada .................  $10.18

Mru. J. Maceina, Pittston, Pa. 3.37
P. Gribas, St. Petersburg,

Florida ................................... .
A. N. Jagiella, Chicago, III. 
Wm. Plein, Lowell, Mass. 
S Cibulskas, Stamford,

Conn. ______________________
Z. Jankauskas, Philadelphia,

Pa. .......................... ................... .
K. Katkevičienė, Chicago,

III. ............................................
A. Sodaitis, Maspeth, N. Y.
L. Sperauskas, Brooklyn,

N. Y. ..........................................
P.
N.
A.
N.
A.
G.
J.
M.

6.61
11.91
3.57

3.02

9.64

6.41
3.00

14.53

4.93

16.55

3.87

25.14

46.80

5.44

19.66

21.25

10.00
5.00

10.00
10.00

$497.84
289.00
782.91
519.17

248.38
133.59
126.54

2,700.00
750.00

27.96

19.11

13.30

7.72

11.94
4.89
3.35

17.21

7.93

11.13

7.67

5.33

5.81

-18.97

31.75

6.44
9.25

42.85

47.25

$546.29

$6.00

3.00

20.00

$29.00

$587.02

72.50

$659.52

$90.00

$90.00

$450.64
36.07

7.10

$493.81

$13.56

.. $13.56

$3,179.74

— 641.00
180.00

120.00

Viso $4,120.74

Įvairus Išmokėjimai

t $11.50
6.92

172.50

781.62
65.79

16.48
210.79

Literatūra
T hilanthropy
L. E. Goodfarb, Philadelphia, 

Pa.................................................
Schalit Printing and 

Stationary, N. Y. C. —
N. Y. Telephone Co.
Financial Publishing Co.,

Boston, Mass. ___________
Sočiai Security 
Commonwealth of Pa.,

Harrisburg, Pa. ___________
Remington Rand, Buffalo, 

N. Y.........................._.............
Fischer Office Machine Co, 

New York City _______
Paštas 
Raštinės išlaidos 
Nekilnojamojo turto 

įkainavimas ___________
Stato Prints Ine, 

New York, N. Y. .........
Insurance Commissloner

Statė of Ind. _________
Director of Insurance

Statė of Illinois ..............
Statė Treasurer of N. J.

Viso

Morgičiai

8.00

59.95

__  2.25
.. 68.86 

13.00

20.00

48.00

30.00

20.00
5.00

L- $1,543.71

Kovo 21, 1969
Kovo 28, 1969

Viso

Lkr*je

Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

Viso

Pašalpa*

7,
14,
21,
28,

Atšauktoji Apdrauda

C. FTench, New Britain, 
Conn. ____________ ____

O. Sargunas, Worcester, 
Mass. ______ '---------------

F. Krulekas, Grand 
Rapids, Mich. _________

E. Snabaitis, Cicero, III. 
S. Zansitis, Easton, Pa. 
A. K. Gudelis, Brooklyn, 

N. Y. .................. —......... .

Viso

20

E.
V.
A.

$11,282.87

159 kp.,

kp.,

1.90

2.72

20.90

16.94

4.26

$2,088.92

$82.38

70.42

39.07

$700.38

Metu Taupdmoji Apdrauda

M. Bennett, Chicago, III. $500.00 
Kulbokas, Detroit, Mich. 500.00 
E. Michlein, Bridgeport,

Conn....................................
D. Vaitonis, Auburn, M.
W. Rask, Chicago, III.

500.00
1,000.00
1,000.00

Viso $3,500.00

Puse Pomirtinės

O. Stankevičienė, Port
Carbon, Pa. -..L-—. $300.00

Viso 1300.00

Sugražinti Mokesčiai

Lėšų Fondas $11.12
Konkursas Kantatai Parašyti

Viso $11.12

Algos

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

P. Stulminskienė, Nanticoke, 
Pa.................................................

B. Vinskunienė, Chicago, 
Iii. ...............................................

R. Bartusiunienė, Brooklyn, 
N. Y.............................................

A. Kreyvv’s, EI. Monte, Calif.
A. Papei kieno, Bridgeville, 

Pa............................................... __
O. Kuprienė, Wilkes Barre,

Pa. ................ ....................... .
Z. Morkūnienė, W. Haven, 

Conn. ____ ________ _
M. Rauktienė, Springfield, 

III. ............................................ ...
P. Keslerienė, Springfield,

III. .............................................. .
A. Clazas, Springfield, III.
A. Jankauskas, Granville, 

III. ..............................................

$10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

10.00

Viso $100.00

Atlyginimas Kuopų Finansų 
Sekretoriams

•137.73
kp., 
Y.
kp.,

217 kp.,

kp.,

Girardville, Pa.
S. Gudeliauskienė, 

Collinsville, III.
S. Cibulskas, 168 

Stamford, Conn.
L. Petkevičius, 173 kp.,

Dracut, Mass. ------------
J. Survilas, 191 kp., 

Cambridge, Mass.
H. Kerr, 192 kp.,

New Kensington, Pa. ------- 13.06
V. Švedas, 196 kp.,

Chicago, III. ---------------
J. Paulukonis, 199 kp., 

Shaft, Pa. ........................
O. Galinskienė, 203 kp.,

Pittston, Pa. ---------------
A. B. Glemboski, 212 kp.,

Kenosha, Wis. -----------
V. Petrauskas, 

Chicago, III.
J. Skever, 238

Chicago. III.
A. S. Trečiokas, 245 kp.,

Nevvark, N. J. ----------
J. Plečkaitis, 247 kp.,

Aliąuippa, Pa. -----------
J. Maksvitis, 273 kp.,

Calumet City, III...........
J. Pachess, 293 kp., 

Wilsonvillo, III. ..........
S. Pangonis, 294 kp, 

Carlincille, III...................
A. Dėdinas, 297 kp,

Greenfield, Mass. ____
J. Shopis, 299 kp,

Rumford, Me. _______
K. P. Deveikis, 301 kp.

Cicero, III. ___________
V. Vaitkunskas, 306 kp,

Danbury, Conn. ______
J. Jaruševičius, 312 kp, 

Easthampton, Mass.
P. Davulis, 331 kp,

Nashua, N. H. _______
A. Petrėnas, 335 kp, 

Woodhaven,
J. Wareikois, 341 kp 

Rhinelander,
O. Kušleikienė, 

Bridgevvater,
F J. Stankus,

Moundsville, W. Va.
S. Amszi, 353 kp, 

Pittsburgh, Pa. ____
J. Ramoška, 354 kp, 

Akrfon, Ohio . ...........
W. V. Anesta, 359 kp,

Dorchester, Mass._
V. Gray, 371 kp,

Cambridge, Mass. __

N. Y. .

Wis. ...
349 kp., 
Mass. ...
350 kp.,

Viso ...

28.70

4.43

10.16

1X59

32.43

10.61

37.30

5.00

7.11

22.45
I

1.95

8.12

9.36

43.99

6.09

6.89

13.90

2.67

5.67

6.61

2.11

15.90

9.39

13.76

13.70

$1,005.24

Atlyginimas Organizatoriams

Mrs. O. Biežis, Chicago, III. $12.30 
J. Januškevičius, Detroit,

Mich. .................. . ...............
G. E. Dargis, Pittsburgh,

Pa. ...................... ................. .
J. MacShane, Erie, Pa.
Z. Januškevičienė, Detroit, 

Mich. __________________
L. Virbickas, Brooklyn,

N. Y........................................

Viso

Atlyginimas Daktarams

A. 
M.
A.
J.

9.25

18.44
27.15

2.00

13.50

$82.64

D. Kaulakis, Miami, Fla. 
Prakop, Linden, N. J. 
Kaziunas, Easton, Pa.
B. Dičpinigaitis, Brooklyn,

N. Y. ..........................................
V. Visockis, Shenandoah, Pa. 
J. P. Mikalonis, Dorchester,

Mass. .................................. .........
Z. Janu&kevičienS, Detroit, 

Mich. . .................................................

$3.00
4.00

20.00

15.00
3.00

3.00

8.00

SLA raštinės 
tarnautojų _____

ŠIA. spaustuvės 
tarnautojų ______

N. Gugis, Chicago,
P. P.

Pa.

III.
Dargis, Pittsburgh,

Viso

C.

$2,840.91

622.00
180.00

120.00

$3,762.91

118.00
32.00
5.30

172.50
53.17

188.15
34.80

3.09

Pirmosios Dainų šventės 
K o m i t eitas ir Lietuvių Mu
zikos Komisija yra paskelbę 
konkursą kantatai arba kito
kiam tokios pat apimties kū
riniui parašyti 
mis:

šiomis sąlygo-

kūrinys rašo- 
kompozitoriaus 

(pageidau-

1. Muzikos 
mas paties 
pasirinktu tekstu 
jama patriotinio turinio) miš
riam chorui su solistais ir 
akopaniamentu išpildant trun- 
kąs 10-15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kvie
čiami lietuviai kompozitoriai, 
beit kiekvieno kompozitoriaus 
prašoma konkurse dalyvauti 
tik su vienu kuriniu.

Įvairus Išmokėjimai

Naujienos, Chicago, UI. 
Philanthropy 
Literatūra
L. E. Goodfarb, 

Philadelphia, Pa. ____
N, Y. Telephone Co.
Sočiai Security
J. Bros, Chicago, UI. 
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y.
C. P. Yurgelun, Brockton,

Mass. ____________________
Paštas
Raštinės išlaidos
Reinhold Gould Ine. 
A. Vaina, Chicago, III. 
Treasurer of Statė of Conn. 
Statė Ins. Department of Md. 
Commonvvealth of Mass. 
Stale Ins. Dept. of Md. 
Smulkios 
Raštinės
Eeonomy Photo Engr. Co., 

N<ew York City . ............. .
Pioner Letter Co., Ine.,

New York City ------------
Moses I. Cahen, New

York City ........................
Remington Rand

išlaidos 
išlaidos

560.00
247.60

3.40
99.41
15.00
20.00
25.00

5.00
10.00
53.69
28.00

26.95

5.50

81.30
2.68

Viso $1,794.54

Certifikato Paskola

I Pascuzzi, 73 kp.,
Pittsburgh, Pa. - $219.54

Viso $219.54

Viso kovo mėn. ______  $27,806.59
M. J. Vinikas, 

SLA Sekretorius.

Los Angeles Calif.
r _ "

Rūta Kilmonytė Išvyk
sta į Aziją

Filmų ir televizijos aktorė 
Rūta Kilmonytė išvyksta po
rai mėnesių į Azijos kraštus, 
kur ji vaidins ten gamina
muose filmuose. Išvyksta apie 
spalio men. 10 dieną, gi grįž 
apie gruodžio pradžią. Prieš 
išvykdama kelionėn dar daly
vaus vietos respublikonų ruo
šiamame susitikime ir pietuo
se su kongresmanais. Šis lie
tuvių susitikimas ir pietus su 
kongresmanais įvyks spalio 4 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų iStatler-Hilton vieš
butyje, Los Angeles salėje.

3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis — kla- 
vyras, pasirašytas slapyvar
džiu, pristatomas ligi 1959, 
XII, 31, šiuo adresu: Mrs. 
ALIOE STBPHENS, 64 East 
Van Buren Street, Room 514, 
Chicago 4, III. Atskiram už
klijuotam voke pridedamas 
kompozitoriaus adresas ir 
pyvardžio paaiškinimas 
varde.

sla-
pa-

4. Gautus rankraščius 
svarstys jury komisija, 
pirmoj eilėj įvertins kurinių 
meninį lygį, antroj eilėj — 
tinkamumą musų sąlygoms, 
ir išrinks kurinį, kuris galės 
būti išpildomas 1961 metų II 
Dainų Šventėj Chicagoje.

ap- 
kuri

Viceprezidentas Nixon Pade
da Los Angeles lietuviams
Keletas lietuvių iš Los An

geles yra kreipiasi į viceprez. 
Richard Nixon’ą savo giminių 
atsikvietimo iš Lietuvos 
kalu. Visiems, kurie tik 
kreipėsi, tuo reikalu, yra 
žadėjęs savo pagalbą. Tą
kalą jis įkėlė savo lankymosi 
metu Maskvoje, yra pažadė
jęs tą reikalą vėl pajudinti

rei-• • •
1 JI
pa- 
rei-

5. Atsižvelgiant į tai, kad 
atrinktas kūrinys galės bū
ti išpildomas Dainų Šven
tės programoj, pageidauja
ma akompaniamento, kuris, 
reikalui esant, galėtų būti at
liktas vargonų ir fortopijono 
arba orkes/truotas; vokalinės 
dalies pageidaujama tokios, 
kad butų pajėgiama paruošti 
vidutinio pajėgumo chorams.

6. Jury komisija gali nu
tarti, kad iš atsiųstųjų neat
siranda atrinktino kurinio.

7. Atrinktojo kurinio kom
pozitoriui įteikiama 1,000 do
lerių premija. Premiją skyrė 
I Dainų Šventės Komitetas ir 
ji įteikiama II Dainų 
metu.

Šventės

komisi- 
kurinio

8. Lietuvių muzikos 
jos teisės premijuoto 
atžvilgiu:

a. leidžia premijuoto kuri
nio pirmąją laidą;

b. spausdina ar kitaip mul
tiplikuoja premijuoto kurinio 
balsus, tą kurini rengiant II 
Dainų Švestei;

c. premijuotas kūrinys nie
kur negali būti pildomas vie
šai pirm, negu jis bus išpil
dytas II Dainų Šventės pro
gramoje.

9. Su nepremijuotų kurinių, 
autoriais tų kurinių išleidimo 
ar panaudojimo reikalu galės 
būti tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

savo pokalbiuose su Krušče- 
vu Washingtone. I. J

Kipro Bielinio Knyga 
D i e n o j a n t 

kuri buvo recenzuota Tėvy- 
nės šių metų 37 numeryje 
gaunama pas autorių Kiprą 
Bielinį tokiu adresu: 70 East 
5-th Avenue .9 floor, New 
York 11, N. Y. kas atsiunčia 
$6.00 gauna šią knygą paštu.

. _______ t

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJEi

"S

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valeatina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis.
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CMIOAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadien:o rytą nuo 10:30 iki lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophre Barčus, 7159 So. Maplevvood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos* 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VTnwood 1-5724. 
WCHB (Tnkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Asn Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

Okteto “Daina” Pasiro
dymas Amerikiečiams

Komp. Br. Budriuno vado
vaujamas oktetas “Daina” 
pasirodys Los Angeles res
publikonų parengime, ruošia
mame 1959 metų spalio 17 d., 
šeštadienį, 7 valandą vakare 
Statler-HiJton viešbutyje, Pa- 
cific salėje. Šiame parengime 
dalyvaus keli šimtai Respub
likonų Partijos veikėjų iš Los 
Angeles miesto ir apylinkės. 
Oktetas padainuos keletą lie
tuviškų dainų ir porą angliš
kų. Į šią iškilmingą vakarienę 
ir po jos įvykstančius šokius 
kviečiami dalyvauti vietos lie
tuviai. Bilietus į šį parengimą 
galima įsigyti pas Antaną 
Skiriu, PLymouth 4-1377.

t

V. Valeika, 4 kp, Sioux
City, Iowa ...........................  $5.34

A. Orantas, 11 kp, Waterbury, 
Conn. ___________________

M. Soponis, 13 kp, 
Minersville, Pa. .........  1

A. Geraltauskas, 16 kp, 
Harrisburg, III ....................

M. Jurgelun, 17 kp, 
Brockton, Majvs. _________

J. Vilčinskas, 2B kp, 
Steubenville, Ohio . .............

J Urbonas, 25 kp, 
Shenandoah, Pa. _________

J. Šileikis, 38 kp, 
Brooklyn, N. Y. ________

J. Aymanas, 38 
Brooklyn, N.

H. Ambroze, 3£> 
Gilberton, Pa.

J. A. Stundza, 41 kp,
Lawrence, Mass. -----

K. Senunas, 42 kp, 
Grand Rapids, Mich.

J. Vaičaitis, 43 kp, ' 
So. Boston, Mass. ___

A. D. Kaulakis, 44 kp, 
Miami, Fla. ________

E. Kesler, 53 kp,
Revere, Mase. ----------

J. Kreipavičius, 54 kp, 
AcAdoo, Pia. ________

J. Andruska, 55 kp, 
Chicago, UI. ________

G. Corsak, 60 kp, 
Grand Rapids, Mich.

J. Radzevičius, 66 kp, 
Ansonia, Co;in. . .........

Ona Nausėda, 74 kp, 
Chicago, UI. .................

A. Čižauskas, 82 kp. 
Pana, III. —_________

S. Anglinski, 86 kp, 
Pittsburgh, Pa. ..........

S. F. Bakanae, 90 kp, 
Bridgeville, Pa. -.........

J. žvirblis, 113 kp, 
Thompsonvilie, Conn.

A. Mackevičius, 116 kp, 
Swoyerville, .Pa.

A. J. Brush, 119 kp, 
Taylorville, III. -..........

M. Juodviršis, 123 kp, 
Montreal, Canada _— 

J. Dickens, 124 kp, 
Bloomfield, Conn. ------

F. Petraitis, 125 kp,
Melrose Park, UI. .............. 1435

E. Aiurmaitienė, 128 kp,
E. Chmegie, Pa. --------------  3.68

A. J. Pask, 131 kp,
Nonrood, Mase. ...

Z. Jankauskas, 135 kp, 
Philadelphia, Pa.

VI. Aaulys, 143 kp,
W. Haven, Conn. ..

J. Salatka, 147 kp.

54.86

13.73

10.14

3.74

9.20

7.60

25.73

3.78

3.46

5.00

8.45

9.44

6.49

.78

Viso $56.00

SLA Nuosavybės

307 W. 30 Street,
New York, N. Y..........

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J............... 110.14

$293.35

Viso $403.49

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

J. Maceina, Pittston, Pa. 
S. Jokūbaitis, Toronto,

Ont, Canada ...............
M. -J. Vinikas, New York,

N. Y. ....................................
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa..............................................
E. Mikužis, Chicago, III.
N. Gugis, Chicago, UI.
S. Bredes, Jr. Esq, Brooklyn, 

N. Y. ..............................
A. Gustus, Paterson, N, 
A. Valeikienė

Jaks Tyria, Brooklyn, 
Kiznis, Brooklyn, N.
Maldutis, Brooklyn, N. Y. 
Virbickas, Brooklyn, N. Y. 
Dagys, Brooklyn, N. Y. 
T. Bayoras, Pittston, Pa.

$43.60

94.23

290.50

195.76
373.92
317.80

J. 
J. 
J. 
J. 
P. 
N.

Lietuviai Remia Chester
Wolfrum__  369.92

12.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

50.00
34.37

J.

N. Y.
Y.

I neseniai mirusio Seth 
Johnson, assemblyman ir di
delio lietuvių bičiulio, vietą 
spalio 20 dieną 56-tame dis- 
trikte bus renkamas naujas 
Kalifornijos legislaturos na
rys. Lietuviai remia Chester 
Wolfrum kandidatūrą. Tam 
reikalui yra sudarytas spe
cialus komitetas, į kurį įeina: 
pirm. dr. Budriunas, kiti ko- 

wmiteto nariai — B. Čiurlionis, 
A. Deringienė, J. Jodelė, J. 
Kojelis, K. Liaudanskas, dr. 
R. Mason, dr. P. Pamataitis, 
R. Ramdžius, G. Rudelis, A. 
Skirtus, J. Truskauskas, dr, 
G. Valančius ir L, Valiukas.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
JM Jack Stukas.
1264 White St., Hiliside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4700-5:00 v. p. Į

PTHBBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PTTTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceim 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa. 
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

DOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXmlnster 5-2260 KAU 1430 k. šeštadieniais 12:30 
-r 1:00 vai. p® pietų.

33.40Ripple Water Dr. and
Crescent Lane, BaveHy

Shore, Ind. ..................... $12,000.00
3.95

50.10
90.57
4.22

Dagys, Brooklyn, N. Y.
N. ..................................
G. Kaulakis, Miami,
Mockus, Los Angeles, Calif. 4.42 
Pocius, Rockfard, UI. 
Sugdinis, Omaha, Nebr. 
Aermuklnis, Omaha, Nebr.
Juodviršis, Montreal,

Canada _______ ___________
C. K. Shukis, Chicago, UI.
J. Jokubynae, oTronto,

Oont., Canada ------ -

__ 20.52

Sla.

Viso $1,892.10

Viso $12,000.00
Tėvynės Reikalai

12.82
4.58

16.39

19.46
6.08

3.49

Viso vasario mėn. ----- $37,333.69

Kovo Mėnesio

Pomirtinių

Kovo 7, 1959 „
Kovo U, 1959

$4,200.00
^S72.tT

_ 7*2

18.62

įm

Marš Printing Co,
New York- City ................... $450.64

R. Rice, New York, City 110.00 
Postmaeter, New York City. 36.07 
Relly Electrotype Div,

New York City
Gudson Typo Ine,

New York City

Viso >■

6.74

3.30

$606.84
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Amerikos Lietuvių Veikla yra jauni ir energingi žmonės, 
tai jie gerai balių išgirsins ir 
padarys sėkmingu.

Skautų Draugas.

New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Nora Gugienė, Susivieniji
mo iždininkė, rugsėjo 28 die
ną, pirmadienį buvo atvykusi 

# į centrą savo pareigų reika
lais. Ji atvežė centran savo 
knygas, visų išmokėjimų bi- 
las ir kitus jos žinioje esan
čius organizacijos dokumen
tus egzaminieriams patikrinti, 
kurie antra savaitė dirba cen
tre tikrindami visą organiza- 
jos stovį.

Kadangi ėmė kelias dienas 
iki jos knygos ir visi atvež
tieji dokumentai egzaminierių 
buvo patikrinti, tai jai ilgesnį 
laiką esant centre, buvo pro- 

■ ga su ja pasikalbėti organiza
cijos ir kitais šių dienų lietu
viškais reikalais.

Praeitos savaitės penkta
dienį, rugsėjo 25 dieną Tėvy
nės redakcijoj lankėsi ilga
mečiai Susivienijimo nariai ir 
žymus veikėjai Motiejus ir 
Agota Voketaičiai iš New Ha- 
ven, Conn. Su jais kartu lan
kėsi jų sūnūs Vingilius, kuris 
irgi yra Susivienijimo narys, 
šiuo metu gyvena New Yorke 
ir turi tarnybą. Voketaičiai 
atvyko New Yorkan pamatyti 
savo sūnų dainininką Arnol
dą, kuris priklauso New York 
City Operoj, 
New Yorke 
Oedipus Rex, 
nijimo narys 
taitis vaidina
dovaųjamą rolę.

Voketaičiai, atvykę pama
tyti savo sūnų vaidinant ope
roje, ta proga aplankė ir sa
vo organizacijos organo re
dakciją. Su retais svečiai ir 
ilgamečiais veikėjais maloniai 
pasikalbėta Susivienijimo ir 
kitais reikalais.

kuri šiuo metu 
vaidina operą 
kurioj Susivie- 

Arnoldas Voke- 
ir dainuoja va-

Mirė Vincas Lasky 
Laskevičius

ži-
Y.,

Mes gavome nemalonią 
nią iš Brooktondale, N. 
kad šių metų rugsėjo 21 die
ną nuo širdies smūgio mirė 
Vincas Lasky-Laskevičius, Su
sivienijimo 126 kuopos ilga
metis narys. Palaidotas rug
sėjo 23 dieną su atitinkamo
mis iškilmėmis. Velionis į Su
sivienijimą įsirašė 1916 me
tais, buvo energingas ir kar
tas nuo karto parašydavo Tė
vynėje neblogų straipsnių, 
ypač prieš praeitą SLA 50-tą 
seimą, kada buvo diskutuoja
mas Susivienijimo nariams 
namų steigimo klausimas.

Nuliudime likusiai žmonai 
M a r i j o n ai reiškiame gilią 
užuojautą.

šių metų 
dienomis, 
apsistoji- 
vasarna- 
Avenue,

$2.00, o dviem $4.00.
Maloniai

narius, drauge 
dalyvauti.

Visais šios 
lais kreipkitės 
A. S. Trečiokas, 315 Walnut 
St., Newark, N. J. Telefonas 
MArket 2-4867, arba

S. Bredes, Jr., 37 Sheridan 
Avenue, Brooklyn, 8, N. Y. 
Tel. AP. 7-7083.

Išvykos komisija:
Adv. S. Briedis, 
A. S. Trečiokas.

P. S. Vasarnamis bus atda
ras norintiems atvykti anks
čiau arba pasilikti ilgesniam 
laikui.

kviečiame SLA 
su šeimomis,

Yucaipa, Calif Detroit, Michigan

V • išvykos reika- 
šiuo adresu:

šaunios Vaišės Buvo 
Tiknių Rezidencijoj

Pranešimas Lietuvių 
Namų Reikalu

Brooklyn, N. Y.

Ruošiamas šokių Vakaras

Lietuvių Sporto Klubo ruo
šiamas šokių vakaras įvyks šį 
šeštadienį, spalio mėn. 3 die
ną, 7:30 valandą vakare, Ap- 
reiškirtio parapijos svetainėje, 
North 5-th ir Hav e m e y e r 
Streets.

Rengėjai kviečia jaunus ir 
mylinčius pasišokti dalyvauti 
šiame šokių vakare ir links
mai praleisti šeštadienio va
karą. Rep.

Norwood, Mass.

Jubiliejinis Banketas

Rugsėjo 5 dienos vakare į- 
vyko šauni puota ponų S. ir 
S. Tiknių rezidencijoj: vaišės 
buvo suruoštos labai puikiai, 
dalyvių buvo 24 asmens, pusė 
jų gyvena Yucaipoj.

Prie stalo pasikalbėjimo 
programą 'pradėjo ponia Su- 
zana Tiknienė. Ji pasvaikino 
svečius, padėkojo už atsilanky
mą ir pareiškė, kad ši puota 
skirta priėmimui į musų ko
loniją Mr. ir Mrs. Kazimiero 
Polonio iš Chicago, III. Polo
niai pažįsta Kaliforniją se
niai, nes jie čia turi dukterį 
daktarę, kuri praktikuoja me
diciną Los Angeles, Calif. Po
lonis budavoja sau naujus na
mus ir neužilgo bus pabaig
ti.

Buvo pasakyta daug kalbų. 
Dr. C. La Banas savo kalbo- 
ba džiugino sanbyrį ir kvie
tė čionai gyvenančius lietu
vius susiorganizuoti į lietu
višką klubą, atidedami į šalį 
partijas. Dirbdamas žmogus 
visados pavargsta, tai dėl 
to kalbėtojai reiškia norą tu
rėt šokį tokį užsiėmimą, su
einant vienon vieton ir pasi
kalbėt su savais žmonėmis.

Mrs. Polonis kalbėjo, 
ii niekad neužmirš savo 
liktus draugus Chicagoje, 
tuo pat kartu pridėjo,
jos jausmai vilioja prie naujų 
draugų, naujų namų.

Mrs. Petronėlė Stashis 
reiškė, kad butų smagu 
rėti
Juozas 
r agino 
Mr. P. Atko kalbėdamas pa
reiškė, 
liau čia bus įsteigtos lietuviš
kos organizacijos. Jis taipgi 
pasiūlė, kad įbutų sudarytas 
komitetas, kuris iš anksto 
studijuotų ir padarytų pir
mus žingsnius organizavimui 
klubo bei ratelio. Mr. A. Ja
nušauskas, senas Kaliforni
jos L. A. veikėjas, pareiškė 
norą organizuotis ir 
sudarymui komiteto 
suorganizavimui.

Pasiūlius balsavimui 
tą klausimą, trys ketvirtada
liai dalyvių nubalsavo organi
zuoti klubą. Priešingų nebu
vo. •

Į komitetą paruošimui pir
mųjų planų išrinkta: A. Ja
nušauskas, dr. C. La Banas, 
Juozas Miller ir Petronėlė 
Stashis. \

Vėliausi paukščiai atskrido 
į Yucaipą iš Wisconsin, tai 
Mr. ir Mirs. D. Babulai. Jie 
budavoja sau naujus namus. 
Iš L. A. Mr. ir Mrs. Juozas 
ir Mare Aftukai, iš Oregon 
valstijos ką tik atvažiavo Mr. 
ir Mrs. Šatai. Jie žiūrinėja ką 
nors nusipirkti.

Daug ačiū draugams S. ir 
S. Tikniams už puikią puotą.

Atko.

naudoti ne tiek senimui,

JAV Lietuvių Bendruome
nė Detroito apylinkės valdy
ba praneša Detroito visuome
nei, kad ji, norėdama Detro
ite turėti lietuviams visais 
atžvilgiais tinkamus namus, 
t. y. geroje vietoje ir tinka
mus
kiek svarbiausia musų jauni
mui; namus, 
salė ne tik parengimams, bet 
ir musų sportininkams; na
mus, kuriuose tilptų musų 
mokykla, organizacijos ir vi
sas lietuviškas gyvenimas; 
namus panašius į Čikagos 
Jaunimo Namus, — nutarė 
kreiptis į Tėvus Jėzuitus, kad 
jie ir Detroite pastatytų Jau
nimo Namus.

Šiuo reikalu JAV LB Det
roito apylinkės valdyba jau 
užmesgė tiesioginius ryšius 
su Tėvais Jėzuitais Čikagoje 
ir apie tolimesnes pasekmes 
Detroito visuomenę painfor
muosime vėliau.

JAV L. B. Detroito 
Apylinkės Valdyba.

kuriuose butų

Minersville, Pa.

prieš tris metus lėktuvų ne
laimėje gelbėdamas kitus, 
pats žuvo liepsnose. Jis per 
savo laikraštį ragino žmones, 
kad lėktuvų stotis butų pas
tatyta šioje apylinkėje.

Rugsėjo 7 dieną, Darbo 
Dienoje, apie 10 valandą ryte 
prasidėjo iškilmės naujos lėk
tuvų stoties atidarymo. Žmo
nės buvo suvažiavę iš visų 
apylinkių anksti ryte. Stotis 
yra Garden kalnuose, apie 6 
mylios nuo Minersville. Jai 
vardas duotas: Schuylkill lėk
tuvų stotis. Iškilmių metu di
delis žemės plotas buvo nu
statytas automobiliais, polici
ja apskaičiuoja, kad buvo 
apie 35,000 automobilių. Iš
kilmių metu padangėje skrai
dė šimtai didelių ir mažų lėk
tuvų, kurie ore skraidydami 
išdirbo įvairius ir juokingus 
ženklus.

Gerald Powlowski, iš Pho- 
enxville, publikos buvo vardu 
iššauktas, kuris užkandžius 
dalino. Tokiam susirinkime 
automobiliais žmonės negalė
jo išvažiuoti, o valgyti kiek
vienas nori, tai lėktuvas 
skraidydamas pažeme žmo
nėms valgį dalino.

A. J. Baiiišauskas.

Paieškojimai

Jeckus Alfredas, gyvenęs Cleve- 
lande.

Jekubavičiene Marė, Mataušo duk
tė.

Kellar-Valančiūtė Kazimiera, Ka
zimiero d., gim. Šiauliuose, Jos vy
ras ir duktė. •

Mačiulis Ona, Juozo duktė.
Marunas Vincas, Jono sūnūs, 

gim. Katinų km., Jankų vals., ša
kių apskr. ir jo sūnūs Juozas.

Mickevičienč-Krivinskaitė Mare, 
Petro d., gim. Kaune-Šančiuose, 
vyras Andrius Mickevičius, duktė 
Bronė Mickevičiutė-Kliogienė.

Mickus Stanislovas, kil. iš Lep
šių km., Žemaitkiemio vals., Uk
mergės apskr.

Norkus Vincas, Vinco sūnūs, kil. 
iš Rubikių km., Sėdos vals.

Pačėsa Emilija, gimusi Ameriko
je.

Paltarokienė Sofija, ir jos 
Birutė.

Petrulis Ona, Veronikos 
kilusi iš Papilės vals.

Pilicauskas Juozas, ir jo 
Zigmantas.

Pocius Julijonas Kazimieras.
Ruzgą Juočas, žmona Stella ir 

duktė Olga, iš Sėdos km., Taurag
nų vals., Utenos apskr.

Šniukšta Vicentas, Amerikoje va- 
dinęsis William Smith ar Schmit.

Strumskienė-Kikinavičiutė Jadvy
ga, Juozo d., gim. Rokiškyje.

Umbrasas Petras, gyvenęs Brook- 
lyne.

Vitkuvienė (Vitkus)-Bakutytė Ju
lė, gyvenusi Brooklyn, N. Y. 5 
VVhlpple Street.

Židonis Antanas, gyvenęs Nevv 
Haven, Conn.

Banlenė-JuodytS Liucija, kil. iš 
Kretingos miesto.

Brigotienė Konstancija, Pranciš
kaus duktė.

Kuliešius Matas,
Labutyte Fliorė, 

Barre, Pa.

Iieškomleji arba
ttejl maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

Kazio sūnūs, 
gyvenusi Wilkes

apie Juos žinan-

r

i
/ .

..z>

duktė

duktė,

.sūnūs

Tel. STagg 2-5043
Mattliew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC
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Nauja Lėktuvų Stotis

talkininkau- 
spalio 4 dieną, sekma- 
ruošia didelį banketą 
metų savo veiklos jubi- 
paminėti. Banketas į-

padėti vargan pate-

pa- 
tu- 

Mr. 
kalboje

lietuvišką klubą.
Milla savo
lietuvius organizuotis.

SLA Penktoji Apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas 

Ruošia Išvyką
SLA penktoji apskritis ir 

Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia dviejų dienų išvy
ką į Susivienijimo vasarnamį, 
Atlantic City, N. J., 
spalio mėn. 17 ir 18 
Išvykos dalyviams 
mui vieta yra SLA 
mis, 128 S. Maine 
Atlantic City, N. J.

Kadangi išvyka bus dvi pil
nas dienas, šeštadienį ir sek
madienį, tai nakvyne intere
suoti dalyviai apie tai prašo
mi pranešti iki spalio 10 die
nai. Išvykos antrąją dieną, 
sekmadienį, numatyti bendri 
pusryčiai ir pietus, kurie vie
nam asmeniui kainuos $3.00. 
Norintieji bendruose pusry
čiuose ir pietuose dalyvauti, 
taip pat prašomi pranešti iki 
spalio 10 dienai. Kelionės rei
kalais kiekvienas pasirūpinki
te atskirai. Autobusai iš Port 
Authority stoties į abi puses 
kainuoja tiktai $5.72, pasitar
kite su A. S. Trečioku arba 
su S. Bredes.

Kambarys vienam kainuoja*

Norvvoodo Balfo 22 skyrius 
Bostono, Brocktono ir Provi- 
dencę skyriams 
jant, 
dienį, 
15-os 
liejui
vyks Norwoodo Lietuvių Ben
drovės salėje, 13 St. George 
Avenue. Tam tikslui ruošia
ma ir meninė programa. Gros 
Brocktono Šmito orkestras.

Norwoodo Balfo skyrius į- 
sikurė 1944 metais visų nor- 
woodiečių dideliu entuziazmu 
ir vieningumu. Čia nebuvo jo
kių partijų, jokios pasaulė
žiūros. Visų be skirtumo bu
vo didelis noras atlikti gerą 
darbą
kusiems savo broliams ir se
serims. šis skyrius be per
traukos veikė ir tebeveikia iki 
šios dienos. Jis yra nemažą 
įnašą padaręs lietuvių šalpos 
darbe. Tenka pasigesti ir ap
gailestauti, kad daug šio sky
riaus organizatorių ir rėmėjų 
nebėra šiame pasaulyje. Jie 
gali būti ramus atlikę kilnų, 
gerą darbą. Eilės retėja, o 
darbai nemažėja. Daugelis sa
vo asmeninius reikalus bepuo- 
selėdami suakmenėjo, užsi
dengė, užsidarė nuo lietuvių 
šydais ir durimis. Lietuvi, 
nelik bejausmis! Tavo gerais 
darbai nevienas varge lietuvis 
nušluostis vargo ir džiaugsmo 
ašarą.

Skyrius džiaugiasi, kad pra
eitais metais pradėtas ben
dradarbiavimas su Bostono, 
Brocktono skyriais dabar da
rosi dar platesnis ir gilesnis. 
Bus miela vėl matytis musų 
jubiliejiniame bankete Nor- 
woode. Skyrius kviečia visus 
iš toli ir arti.

Bilietus galima gauti pas 
Norvvoodo, Bostono, Brockto
no ir Providence Balfo parei
gūnus.

Skyriaus Valdyba.

kad anksčiau ar vė-
v •

pritarė 
klubo

iškel-

Waterbury, Conn.

Skautai Ruošiasi Prie 
Tradicinio Baliaus

Cleveland, Ohio

Skaučių Išvyka Pavyko

Rugsėjo 2 dieną Euclid 
Creek rezervate buvo suruoš
ta skaučių išvyka. Nors iš 
vakaro buvo didelis lietus, 
bet rytojaus dieną oras pasi
darė tikrai gražus ir patogus 
išvykai, tai skautės žaidė, 
vaikščiojo krantais ir kopė į 
kalvas. Praleidę tyrame ore 
linksmai laiką, patenkintos 
sugrįžo į‘namus. Išvykoje da
lyvavo apie 25 skautės-paukš- 
tytės.

Vietiniai skautai, bendrai 
su skautų Tėvų Rėmėjų Ko
mitetu, ruošia didelį tradici
nį maskaradų balių, kuris į- 
vyks šių metų lapkričio Mnėn. 
21 dieną vietinės parapijos 
svetainėje, kurios šeimininku 
yra naujas klebonas Gradec- 
kas.

Rengėjai mano, kad į šį 
tradicinį skautų balių, suva
žiuos daug jaunimo iš visos 
plačiosios apylinkės. Be daly
vių įvairių apsirengimų, ren-' 
gėjai skiria tris vertingas do
vanas.

Galima iš anksto spręsti, 
kad šis skautų ir skaučių ben
drai su komiteto nariais ruo
šiamas balius bus tikrai sėk
mingas, nes skautai-skautes

Prieš kelis metus buvo 
šyta Tėvynėje, kad Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 13 
kuopos veikėjai deda pastan
gas, kad šioje apylinkėje bu
tų pastatytą lėktuvų stotis. 
Dėl stoties statymo ėjo dide
lės varžytinės, nes tolimesnių 
apylinkių turtingi ūkininkai 
ir kompanijos siūlė savo pla
nus, kad lėktuvų stotį valdžia 
pastatytų jų apylinkėje, bet 
Schuylkill apskrities žmonės 
ir “Pottsville Republican” 
laikraščio leidėjas, Joe Zerby, 
kuris turėjo savo lėktuvą,

ra-

Lletavoa Generalinio Konsulo 
New Yųrke paieikoml asmenys:

Remcikis Kazimieras, Antano sū
nūs, kil. iš Gedminiškes km., Kal
tinėnų vals., Tauragės apskr., žmo
na Johana Daukšaitė-Remeikijenč 
ir vaikai Bronislovas ir Antanas.

Šalkauskas Vacys, gimzs 1912 
metais.

Salys Zenonas, Jeronimo sūnūs, 
gim. Pakerių km., Plungės vals.

Savickas 
sūnūs, ir jo 
Elena.

Svencickas
nūs.

Tautkienė 
čiu km., 
skričio,
jų sūnus Juozas ir Petras.

Zaagreckas Jonas ir Elena, kilz 
iš Pašilės vals., Ukmergės apskr.

Dulbiutė Magdė, Kazimiero duk
tė, gimusi Amerikoje.

Gižė Antanas ir Ignas, kilę iš 
šermukšnių km., Panevėžio apskr.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Vincentas, Klemenso 
vaikai Kazys, Ona ir

Antanas, Petro su-

Teklė, kil. iš Vatu-
Rietavo vals., Telšių ap

vyrąs Juozas Tautkus, ir

SLA Pagalbos R C

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir. Iždininkui Pasirašyti

Rugsėjo 26, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ONA BALZEBKIENE, 18 kip., Westville, III., gimusi 

sausio 12, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 3, 1924 m. Mirė kovo 31, 1959 m. 
Veliones vaikams, Anna Baleikas, Margaret Ko- 
vanic, Julia Katavich ir Joe Markauskas, po
mirtinės išmokėta __________________________

PETRONE STULMINSKIENE, 24 kp., Glen Lyon, 
Pa., gimusi 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 14, 1926 m. Mirė rugpiučio 24, 
1959 m. Velionės dukteriai, Martha Kaseravi- 
čienei, pomirtinės išmokėta __________________

JONAS PATAŠIUS, 57 kp., W|orcester, Mass., gimęs 
1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugpiu
čio 4, 1929 m. Mirė rugpiučio 24, 1959 m. Ve

lionio žmonai, Stasia Patašius, pomirtinės išmokėta 
KAZYS RAČAITIS, 158 kp., Springfield, IU., gimęs 

kovo 3, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 7, 1915 m. Mjrė rugpiučio 19, 1959 m. 
Velionio žmonai, Mortai Račaitis, pomirtinės iš
mokėta _____________________ ____ _________

KATRE MATSULEVMENE, 270 kp., Niagara Falls, 
N. Y., gimusi 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1931 m. Mirė liepos 24, 1959 
m. Velionės pomirtine išmokėta Niagara County 
Welfare Department, Niagara Falls, N. Y.-----

$480.00

300.00

600.00

150.00

150.00

-_$1,680.00
$109,171.59

Viso _____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgoje pašalpos
A. WALTAS, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 4 savaites 5 dienas $21.75
A. RINKUNAS, 30 kp., Scranton, Pa., sirgo 2 sav. 3 d.___________  18.75
J. PATAŠIUS, 57 kp., VVorcester, Mass., sirgo 12 savaičių _______   41.05
V. BARTKUS, 92 kp., Courtney, Pa., sirgo 12 savaičių ___________ 74.25
M. SOLIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo* 8 sav. 4 d. _________ 49.69
J. SINKEVIČIENE, 260 kp., Chicago, III., siirgo 12 savaičių _______ 108.00
P. VALAITIS, 294 kp., Varlinville, III., sirgo 12 savaičių____ _____ 116.25
N. VARIS, 311 kp., W. Frankfort, III., sirgo 12 savaičių_______ __ 94.08
J. BAUBUS, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 7 sav. 3 d. ___________  81.50'

Viso ..................................................
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso

___ $605.32
-$19,548.93

I

SHALINS
. (Sh alins kas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreat Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

i

'JJ. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

1

t
PETKUS

TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhali 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

b

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i." tur* daug rimtu bendra dar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių Iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi Jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
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 IŠĖJO NAUJA KJfYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyto S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*
JOJE APRAŠOMA: •

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

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslata. 
Užaisalduslems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS” . j
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(M. 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse —. 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Soutb Hahted Street, Chicafo S, lUinoi?

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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