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Spalio S dieną Anglijoje buvo renkami atstovai j 
parlamentą. Prieš rinkimus abiejų partijų, konserva
torių ir darbiečių žmonės važinėjo po įvairias vietas, sa
kė kalbas ir kiekvienas agitavo balsuoti už jo partijos 
siūlomus kandidatus i parlamentą. Konservatorių par
tijai priešrinkiminei agitacijai vadovavo ir pats kalbas 
sakė ministeris Urmininkas Macmillanas. Darbo par
tijos priešrinkiminei agitacijai vadovavo ir kalbas sake 
II ūgli Ga i t skeli.

Anglijos žmonūs-piliečiai, prisiklausę abiejų parti
jų žmonių kalbų, siūlomus įvairius pagerinimus jei jų 
imonės bus išrinkti į parlamentą, spalio 8 dieną slaptu 
balsavimu pareiškė pasitikėjimą konservatorių partijos 
žmonoms, kurie dabar stovi prie valdžios vairo ir ku
riai vadovauja Macmillanas. Po šių rinkimu konservą- 
toriai parlamente turės daugiau 100 atstovų daugumą.

Rašant šiuos žodžius dar nėra suskaičiuoti visi bal
sai, bet spauda paduoda tokį išrinkįtų atstovų skaičiui: 
Konservatorių išrinkta 364, Darbo partijos — 258, Li
beralų partijos — 5. Teigiama, kad baigus balsus su
skaičiuoti, sekamam parlamenti4 konservatoriai -turės 
366 atstovus. Anglijos parlamentą sudaro 630 atstoviu 
Tai istorinis konservatorių laimėjimas, ir jie Angliją 
valdys per sekamus penkis metus.

Dėl tokio didelio laimėjimo konservatorių spauda 
daro įvairias išvadas, kad greičiausia į Anglijos žmones 
paveikė Macmillano lankymasis Maskvoje ir jo beveik 
priežtas reikalavimas sukviesti Viršūnių konferenciją, 
kurios pageidauja Sovietų Sąjungos ministeris pirmi
ninkas Nikijta Chruščevas, taipgi Macmillano dažnas 
kartojimas draugiškai sugyventi su Sovietų Sąjunga ir 
vesti pasitarimus taikos sudarymui, tas į Anglijos žmo
nes paveikė ir jie rinkimų dienoje savo balsus atidavė 
už konservatorių partijos siūlomus kandidatus.

Kiti Anglijos laikraščiai rašo, kad šiuo metu Ang
lijoje žmonių gyvenimas nėra blogas, tai dėl tos priežas
ties jie ir atidavė savo balsus už dabartinius valdovus, 
bijodami keisti valdžią, kad jų kasdieninis gyvenimas 
ne pablogėtų.
Prezidentas įsakė uosto darbininkams grįžti darban
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ANGLIJOS KONSERVATORIŲ PAR 
TIJA LAIMĖJO RINKIMUOSE

Parlamente Konservatoriai Turės 
Daugumą Savo Partijos Žmonių
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Prczidentas Eisenhovveris į- 
sakė uosto streikuojantiems 
darbininkams grįžti darban. 
Jis tai padarė pasinaudoda
mas Taft-Hi<tley 1947 m. iš
leistu įstatymu, kuris prezi
dentui duoda teisę nutraukti 
streiką ir įsakyti darbinin
kams grįžti darban. Preziden
tas turi teisę paskirti komi
siją pasitarimams tarp kom
panijos ir streikuojančių dar
bininkų vadų. Tokią komisiją 
jis jau paskyrė vesti pasitari
mus su uosto darbininkų ir 
kompanijos atstovąis.

Iš VVashingtono pranešama, 
kad prezidentas Eisenhovveris 
ruošiasi panaudoti Taft-Hart- 
ley įstatymą ir plieno išdirbi- 
mo streikuojantiems darbinin
kams. Plieno darbininkų strei
kas tęsiasi nuo liepos mėne
sio vidurio ir jam pabaigos 
nesimato. Pasitarimai, kurie 
buvo vedami tarp plieno kom
panijos atstovų ir streikuo
jančių darbininkų unijos at
stovų, nedavė jokių teigiamų 
davinių. Todėl prezidentas ne
sulaukęs streiko pabaigos, 
ruošiasi Taft-Hartley įstaty
mą pritaikyti plieno darbinin
kų streikui ir jį sustabdyti.

i
Meksikos prezidentas 
vieši Washingtone

Spalio 9 dieną į Wajhing- 
toną drauge su žmona atvyko 
Meksikos prezidentas Adolfo 
Lopęs Mateos. Aerodrome 
juos sutiko prezidentas Eisen
hovveris ir keli valdžios parei
gūnų. Jiems drauge su prezi

)

dentu Eisenhovveriu iš aero
dromo automobiliu važiuojant 
į VVashingtoną, apie šimtas 
tūkstančių žmonių susirinku
sių ant šalygatvių kėlė dideles 
ovacijas. Spauda rašo, kad 
tai antras po Chruščevo išvy
kimo svarbus svečias ir pre
zidentas nuvyko į aerodromą 
jį sutikti.
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Budingi reiškiniai
Elta rašo, kad žymiai 

pašlijęs Sovietų Sąjungos 
stižas pasaulio politikos 
noje, buvo galima pastebėti ir 
paskutiniame Jungtinių Tau
tų Saugumo tarybos posėdy
je, kai svarstė komunistų su
kilėlių grėsmę Laoso valsty
bei. Nors sovietų delegatas 
Sobolevas ir griežtai priešino
si, Saugumo taryba jo “veto” 
nepaisė ir nutarė pasiųsti į 
Laosą, Jungtinių Tautų spe- 
cialę komisiją padėčiai tirti. 
Tai, beje, pirmas atsitikimas, 
kad Sovietų Sąjungos .taip 
mėgstamas “veto” buvo nepa
botas. • .

Jungtinių Tautų nusigink
lavimo komisija nutarė nuo 
kitų metų pradžios atnaujinti 
nusiginklavimo derybas kitoje 
formoje: penki Vakarų ir
penki Rytų bloko delegatai 
tarsis toliau klausimais, ku
riuos buvusioji nusiginklavi
mo komisija Londone neiš
sprendė nė šimtuose posėdžių. 
Maža vilties ir ateityje bent 
•kiek apčiuopiamai susitarti, 
bet bandymai tęsiami.

i

Pennsylvaiiijos Apdraudos Departamento egzaminie- 
riai, atvykę į SLA Centrą tikrinti organizacijos stovį, įtei
kia dr. M. J. Vinikui valstijos autorizaciją revizijai. Iš 
kairės į dešinę: B. Stangu, I). J. DiSipio, egzaminacijos 
pirmininkas, SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas, ir 
CopelaiuL

M. M.

Sovietinės Agresijos, Klastos ir 
Apgaulės Sukaktis

■ ■

Jau įpusėjo spalio mėuesis ir visai nepajusime, kai 
ateis gruodžio mėuesis, kuriame bus nominuojami kandida
tai Susivienijimo Pildomosios Tarybos narių pareigoms. 
Praeitas Susivienijimo 50 Auksinis Seimas nutarė, kad no
minacijos butų atliktos

tik vieną gruodžio mėnesį,
o no per du mėnesius, kaip buvo daroma per daugelį metų.

Šitą praeito Susivienijimo 50 Seimo nutarimą privalo 
įsitčmyti visų kuopų valdybos ir iš anksto ruoštis prie 

gruodžio mėnesio nominacinių susirinkimų. Jeigu kurios 
kuopos nelaiko susirinkimų kas mėnesis, tai jos privalo 
susirinkimus taip sutvarkyti, kad jie įvyktų gruodžio mė
nesį.

Kadidatų nominavimas Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms yra svarbus reikalas ir jos kiekvienam nariui turi 
rūpėti, nes nominacijų metu gavę reikalingą skaičių baisų, 
rinkimų metu, kurie įvyks kovo mėnesį, galės kandidatuoti 
Pildomosios Tarybos narių pareigoms.

Todėl visų kuopų valdybos prašomos jau dabar ruoš
tis prie gruodžio mėnesio susirinkimų, narius į juos sukvie- 
ti laiškais ar atvirlaiškiais ir padaryti susirinkimus skait
lingais. Turime nepamiršti, kad nominacijos įvyksta^tik 
vieną kartą į du metus, tad narių būtina pareiga jose da
lyvauti ir atiduoti savo balsus už tuos asmenis, kurie, jų 
manymu, tinkami 'būti kandidatais.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas, svarstė š. m. rugsė
jo 29 d. Sovietų agresijos 
prieš Baltijos kraštus tragiš
ką sukaktį. Buvo priimta tuo 
reikalu atitinkama rezoliucija, 
kuri bus įteikta įvairioms lai
svųjų kraštų delegacijoms 
prie Jungtinių Tautų. PET 
Poltinės Komisijos vardu ta 
proga kalbėjo dr. A. Trima
kas. Tos pat Komisijos pave
stas, jis pateikė rezoliucijos 
projektą, kuris Pilnaties 
sėdžio buvo priimtas.

Dr. Trimakas ta proga 
švietė, kaip prieš 20 metų 
vietai šypsniais 
čiais pažadais, apgaule ir jė
ga pavergė Baltijos kraštus. 
Panašios taktikos Sovietų va
dai laikosi ir šiandien. Kai 
Chruščevas nusileido Wa- 
shingtono aerodrome, jis šyp
sojosi, ibet sekančią dieną pik
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tai šukavo spaudos klube, kai 
buvo paklaustas apie Vengri
jos likimą ir jo vaidmenį Sta
lino teroro laikais. Chruščevo 
laikysena buvo budinga Sovie
tų politikai. Nepaisant drau
giškos vizito atmosferos, ku
rią šeimininkai stengėsi su
daryti, Sovietinė subversija 
vyko kituose kraštuose toliau. 
Dargi priešiški Vakarams ko
munistų veiksmai pietryčių 
Azijoje, Afrikofle ir net Pietų 
Amerikoje nebuvo sustabdyti. 
Chruščevas garsiai kalbėjo 
Jungtinėse Tautose' apie taiką 
ir visuotiną nusiginklavimą, 
tačiau nei žodžiu neužsiminė 
apie Maskvos vykdomos visa
me pasaulyje komunistinės 
infiltracijos sustabdymą. Sa
vaime aišku, kad be politinio 
nusiginklavimo negali būti nė 
kalbos apie karinį nusiginkla
vimą. Tačiau Chruščevo šal
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jie ruošėsi 
Tada, kaip 

siekė taikos
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Be jokių 
pasirašydama šias 

Sovietų Sąjunga su
siekė, nepaisant jos 
įvelti Vakarus į vi- i
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pymasis ir skambus Šukiai 
apie * sambūvį ir taiką nieko 
bendro neturėjo su tikra nu
siginklavimo, tautų laisve ir 
jų teise į apsisprendimą gy
venti laisvai savo nepriklau
somose valstybėse.

Chruščevas savo vizito JAV 
metu iš tikrųjų nieko nauja 
nepasakė, kas nebūtų buvę 
anksčiau pareikšta jo pirmta- 
kunų Molotovo, Višinskio, Žda- 
novo, Dekanozovo 
tinių vadų, kai 
Baltijos invazijai, 
ir dabar Vakarai 
su Sovietų Sąjunga. Paskuti
niojo pasaulinio kataklizmo 
pradžioje, 1939 m., Prancūzi
ja ir D. Britanija visomis 
priemonėmis bandė ilgų de
rybų keliu su Sovietais sulai
kyti Kremlių nuo sąjugos su 
naciais, kurie aišk:ai veržėsi 
paskandinti pasaulį, kas bai
gėsi visai eilei tautų dideliais 
nuostoliais gyvybėmis ir tur
tu. Maskva vėl šypsojosi, kal
bėjosi, puotavo su Vakarų di
plomatais. Tuo pat metu bet
gi Sovietų Sąjunga sudarė 
1939 m. rugpiučio 23 d. su 
Berlynu tariamą nepuolimo 
sutartį, kuria s ekė pašalinti 
Rytų Europą į interesų asfe- 
ras ir pagrobti kaikurias savo 
kaimynų žemes. Tuoj po to 
buvo pasirašytas slaptas pro
tokolas, kuris leido sovietams 
prisijungti Lietuvą, Latviją, 
Estiją, ryt'nę Lenkiją, Besa
rabiją ir Bukoviną, 
abejonių, 
sutartis, 
moningai 
dementi, 
suot ną karą ir, pasinaudoda
ma krize, išplėsti savo sienas 
kaimyninių valstybių sąskai
ta. Ekspansijai paskubinti, 
Maskva, nieko nelaukdama, 
sukoncentravo Baltijos pasie
ny didžiulias karines pajėgas, 
pasiuntė karo lėktuvus virš 
Baltijos valstybių, o karo lai
vyno vienetus — į Estijos ir j 
Latvijos teritorinius vandenis. 
Tuo pat metu Kremlius užsu
ko savo propangandos mašiną 
prieš Baltijos kraštus, o 1939 
m. rugsėjo-spalio mėn. — 
prievarta ir grąsinimais pa
diktavo Baltuos valstybių vy
riausybėms taip vadinamas 
savitarpės pagalbos sutartis, 
kuriomis primetė Sovietų oro, 
juros ir sausumos karines ba
zes. Galutina Baltijos kraštų 
okupacija buvo netrukus po 
to įvykdyta.

Šių Sovietų nusikalstamų 
darbų metu Kremlius buvo 
išvystęs 'ypatingos įtampos 
subversiją, pažadus, kyšius ir 
net terorą. Stalinas su Molo
tovu tikino baltiškuosius at
stovus nenusiminti, nes esą 
“Mes niekuo nepažeisime jū
sų nepriklausomybės, valsty
binės struktūros, nei ūkinės 
santvarkos. Mes nesiekiame 
okupacijos nei protektorato, 
ką vokiečiai yra padarę Če
koslovakijoje. Musų karinės 
bazės pasiliks pas jus tik ka
ro metu. Po to jos grįž atgal 
į Sov. Sąjungą. Jų vienintelis 
tikslas yra daboti, kad nei jus 
nei mes nebūtume įvelti į ka
rą”. Tačiau, kadangi Baltijos 
tautos tam netikėjo, Stalinas 
pakartotinai patikino estų de
legaciją: “Jus pamatysit, kaip 
mes bolševikai esame ištiki
mi savo įsipareigojimams. 
Mes tvirtai laikysimės susita
rimų, kuriuos pasirašomo. 
Mes tai laiduojamo savo bol
ševiko žodžiu. O musų duoti 
žodžiai ir parašai yra griežtai 
skirtingi nuo buržuazinių poli
tikų pažadų”.

Bolševikų žodžiai iš tikrųjų
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Kokie Bus Šio SLA Pažangos Vajaus 
Rezultatai? Kokius Turime Galimumus 

Šio Vajaus Darbe?

Mums teks paskelbti kiek kuris organizatorius 
prirašė naujv narly

Todėl visi anusų veikėjai, kurie jau užsiregisi rav<> 
organizatoriais ir lygiai tie 
kurie 
dabar 
musu
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visi nuoširdus darbuotojai, 
rūpinasi musų garbingos organizacijos gerbūviu, 
turėtų skubiai imtis priemonių, kad akivaizdoje 
visuomenes mes visi pasi rodytume pilnu ir Įspu- 
sekmingo darbo vaizdu.

Dabartinis laikas g ra pats geriausias ra jaus darbo 
rezultatus pagerinti. Tiktai reikia laiku atnaujinti va
jaus pastangas, kurios savaime aišku vasaros karščių 
metu buvo sumažėjusius.

Nors ir negalima skustis dėl vajaus rezultatų, bet 
vis tik .negalime užmiršti, jog dar neatlikome tiek, kiek 
turėjome atlikti.
Jeigu organizatoriai dirbtų pastoviai

Pats didžiausias musų veikėjų trukumas, tai jų 
darbo atsitikt inuma.s. Daugumas nedirba pastoviai. 
Žinoma, turima pateisinimų, kad savi kasdieniai reika
lai ir profesiniai rūpesčiai mums atima daug energijos 
ir laiko. O jau Susivienijimui neišvengiamai skiriamas 
tik atliekania.s dėmesys ir atliekamas laikas. Bet tokiu 
budu didesnių rezultatų sunkoka tikėtis. Musų veikėjai 
dirba savanoriškai iš pasiaukojimo bendram labui ir 
trokštant sustiprinti lietuviškas organizuotas pa 
Bei ir neturėdami galimumo daugiau laiko skirti 
vienijimo darbui, \i,s tik panaudodami savo tą 
energiją ir tą patį laiką, bet pastoviai ir planingai 
darni galim geresniu rezultatu turėti. Nors ir ta 
laiką, bet tinkamai ir nuolatinai panaudodami 
galimumus daugiau naujų narių gauti.

Organizatoriai, kurie prirašo tik vieną narį
Štai pažvelkime i savo organizatorių sąrašus ir tc.ll 

rasime net kelias dešimtis tokių organizatorių, kurie va
jaus pradžioje prirašo vieną naują narį ir jau nusira
mina. jau mano, kad savo pareigą Susi vienijimui ir lie
tuviškai visuomenei yra atlikę. Betgi visai aišku, kad 
organizatorius sugebėjęs vieną naują narį gauti, be jo
kių abejonių gali gauti ir daugiau nauji] narių. Bet lik 
organizatorius 'turėtų jausti pareigą pastoviau \ajuje 
dalyvauti. Šių organizatorių, kurie tik po vieną narį pri
rašę nusiramina, tolimesnes pastangos juk visai pakeis
tų vajaus visus rezultatus ir mes pasidžiaugtume daug 
didesniu naujų narių skaičiumi.
Platus galimumai šio vajaus organizatoriams

O šiami' vajuje miųsų organizatoriai dar daug gali
mumų turi. Pirmiausia organizatoriai privalo tureli 
prieš akis visas šio vajaus metu įvestas naujenybes, S. 
L. A. vadovybės ir Vajaus Komisijos .naujų narių pri
rašymo* planus ir tuos apdraudos patobulinimus, apie 
kuriuos balbama jiems skirtuose raštuosi'. Jeigu tuos 
\ isus planus ir apdraudos pagerinimus organizatoriai 
gerai pažins ir pasistengs išnaudoti į/auja.s susidariu
sias progas, lai dabai/iniame sezone .mes galimo tikėlis 
antra tiek .nauji] narių. O šiame svarbiame darbe mes 
linkimi' organizatoriams geriausio pasisekimo ir tikime 
ji] busimais laimėjimais.

buvo skirtingi. Nepraėjo nė 
metai, kai 1940 m. liepos 21 
d. Molotovas ciniškai pareiš
kė prof. Krėvei-Mickevičiui: 
“Ar jus norite ar ne Lietuva 
bus prijungta prie Sovietų 
Sąjungos kaip sovietinė res
publika”. Po antrojo pasauli
nio karo pats Stalinas rado 
reikalinga pakeisti savo nuo
monę apie komunistų pareiš
kimus. 1949 m.
“Žodžiai neturi 
su veiksmais.

jis aiškino: 
nieko bendra 
Ką gi kitaip 

veiktų diplomatai ? žodžiai
yra visai kas kita negu veiks-
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mai. Gražus žodžiai yra skir
ti tam, kad sušvelninus aštrių 
veiksmų padarinius. Padorus 
diplomatai taip pat neįmano
mi, kaip sausas vanduo ar 
medinė geležis”. Vaduodamio- 
si šią:a samprata, Kremliaus 
ponai nė nemanė tesėti savo 
pažadų. Leninas yra juos, be 
to, savo laiku mokinęs: "Pa
žadai duodami tam, kad jų 
nevykdžius. Butų tiesiog nu
sikaltimas pasirašyti 
laužomas sutartis”, 
todėl nedarė išimties nei

(Nukelta į 3 pusi.)

J. ■ .. ; ’ ,Vii.
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367 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-552.)

Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

SLA Pildomosios Ta
rybos ir Pastoviųjų 

Komisijų Adresai

Pildomoji Taryba
P. P. DARGIS, Prezidentas 

2040 Spring Hill Rd.
Pittsburgh 16, Pa.

J. MACEINA, Vice-Prezidentas
466 S. Main St.

Pittston, Pa.

DR. M. J. VINIKAS, Sekretorius 
307 W. 30th St.

New York 1, N. Y.

MRS. NORA GUGIS, Iždininkė 
3323 S. Halsted St.

Chicago 8, III,
MISS E. MIKUŽIS, Iždo Globėja 

2026 N. Humboldt Blvd.
Chicago 47, III.

ADV. S. BREDES, Jr., Iždo Glob. 
37 Sheridan Avė.

Brooklyn 8, N. Y.

DR. S. BIEŽIS, Daktaras-Kvotėjas 
3148 W. 63rd St.

Chicago 29, III.

Įstatų Komisija
DR. A. MONTVIDAS

4010 W. Madison St.
Chicago 12, III.

P. VARKALA
2401 W. 63rd St.

Chicago 29, III.

DR. K. DRANGELIS
2420 VV. Marųuette Rd.

Chicago 29, III.

Kontroles Komisija
S. GEGUŽIS

18 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

S. MICHEIJSONAS
11 Sųuantum St.

E. Milton 86, Mass.
A. S. TREČIOKAS

315 Walnut St.
Newark, N. J.

Skundų ir Apel;acijų Komisija
S. F. BAKANAS

421 Forbes St.
Bridgeville, Pa.

ADV. T. E. MACK
482 VVyoming Avė.

VVyoming, Pa.
J. STRAZDAS

1620 Pinetree Crese
Port Credit, Ont., Canada

III.

Švietimo Komisija
P. GRIGAITIS 
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Chicago 29, UI.

DR. D. PILKA
546 Broadvvay

So. Boston 27, Mass.
V. TERCIJONAS
133 N. 4th St.

Brooklyn 11, N. Y.

S. C. BUDVITIS
34 Tierney St.

Cambridge 38, Mass.

Labdarybės Komisija
K. KATKEVIČIDNfi

5423 S. Spaulding Avė.
Chicago 32,
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30 Robeson St.

, Jamaica Plain, Mass
P. GRIBIEN®*

8764—29th Ava. N.
St. Petersburg, Fla. -
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Toronto Susivienijimo Lietuviui Amerikoje 236 kuopos dalis nariu

SLA 236 Kuopos Sidabrine Sukaktis
Toronto, Canada. — Šiemet 

sukanka 25 metai, kai įsikū
rė Toronte SLA 236 kuopa. 
Ta proga kuopos vadovybė 
paskutiniame susirinkime, pa
sitarusi su nariais, nutarė su
ruošti Toronte Prisikėlimo 
parapijos salėje iškilmingą 
kuopos įsteigimo jubiliejinį 
minėjimą — vakarą. Į minėji
mą kviečiamas SLA preziden
tas Povilas Dargis, kuris ta 
proga pasakys momentui 
pritaikintą kalbą. Be to bus 
meninė dalis, kurią mielai su
tiko išpildyti Toronte gyvenąs 
muz. Al. Prieglauskas ir sve
čias iš St. Catharines sol. A. 
Paulionis.

Susivienijimo 236 kuopa į- 
sisteigė 1934 m. spalio mėn. 
7 dieną Onos ir Jono Indrelių 
namuose susirinko keletas S. 
L. A. idėjoms pritariančių 
tautiečių, kurie ir padėjo pa
grindus naujai stei g i a m a i 
kuopai.

Pirmąją kuopos valdybą su
darė: pirm. — J. Yokuoynas, 
vice pirm. — J. Juška, prot. 
sekr. — V. Dagilis, fin. sekr. 
— O. Indrelienė, iždin. ir or-

NELI.IE BAYORAS
160 Seneca St.

Pittston, Pa.
DR. M. J. VINIKAS

307 W. 30th St.
New York 1,

Jaunuolių Komisija

P.

J.

J.

J.

P.

V.

r.

N. Y.

New York, N. Y*
DAGYS

1135 Blake Avė.
Brooklyn 8, N.

MALDUTIS
312 Palmetto St.

Brooklyn 27, N.
JAKS-TYRIS

42 Jerome St.
Brooklyn 7, N.

KIZNIS
113 Jerome St.

Brooklyn 7, N. 
AVIŽONIS

51 Maple Avė.
Bay Shore, L. I., 

VIRBICKAS
924 Madison St.

Brooklyn 21,
AUKŠTIKALNIS

405 Onderdonk St.
. Brooklyn 37,

VALATKIENE
125 Seventh Avė.

Paterson,
VAIATKA

175 Seventh Avė.
Paterson,

Y.

Y.

Y.

Y.

N.

N.

N.

N.

N.
GUSTUS

10 Bamford Avė.
Havvthorne,

Jaunuolių Komisija 
Kanadoje

JOKŪBAITIS
20 Indian Trail

Toronto,
INDRELdEN®

202 St. Clarens

STRAZDAS
1620 Pinetree

Y.

Y.

Y.

J.

J.

N. J.

Ont.

Avė.
Toronto,

Cr.
Toronto,

PREIKŠAITIS
576 Dufferin St.

Toronto,

Ont.

Ont.

Ont.
KARDELIS

683 Beatty Avė.
Verdun-Montreal.

POLGRIMAS
172 Boyle Rd.

ganizatorius •— A. Frenzelis. 
Pažymėtina, kad O. Indrelie
nė nuo pat kuopos įsisteigimo 
iki šiol tebėra kuopos valdy
boje. Ji kruopščiai ir sąžinin
gai atlikdama atsakomingas 
fin. sekretorės pareigas, įsigi
jo visuotiną narių pasitikėji
mą ir nariai kasmet mielai ją 
perrenka toms pačioms parei
goms.

Kaip ir beveik kiekvienos 
organizacijos, taip ir SLA 
236 kuopos gyvavimo pradžia 
nebuvo lengva. Daug kas į ją 
žiurėjo su nepasitikėjimu ir 
net su ironija. Bet darbšti ir 
korektiška kuopos valdyba 
sugebėjo Toronto lietuvius į- 
tikinti SLA organizacijos vi
sapusišku naudingumu ir po 
nckurio laiko kuopa ėmė spar
čiai augti, pasiekdama tuome
tinėse sąlygose, didelio narių 
skaičiaus.

Kuopa nuo pat įsikūrimo 
pradžios nesiribojjo vien tik 
savo narių apdraudos reika
lais, bet tuojau įsijungė į vi
są tuometinį Toronto lietuvių 
kolonijos kulturinį gyvenimą. 
Jos pastangomis buvo įkurta 
vaikams mokyklėlė, kurioje 
nemažas skaičius priaugančio 
jaunimo mokėsi lietuvių raš
to ir tapo sąmoningais lietu
viais. Be to kuopa įsteigė dai
liosios literatūros knygynėlį, 
duodavo vaidinimus, paskai
tas ir turėjo suorganizavusi 
savo chorą. Jos pastangomis 
kasmet buvo rengiami Nepri
klausomybės šventės minėji
mai, kurie sutraukadvo didelę 
dalį kolonijos lietuvių, žodžiu,

236 kuopa atliko didelį lietu
vybės išlaikymo darbą Toron
te ir jo plačioje apylinkėje. 
Ir jei po antrojo karo naujai 
atvykę Torontan lietuviai ra
do tokį gausų būrį sąmoningų 
tautiečių, didelė to nuopelno 
dalis priklauso Toronto Susi
vienijimo kuopai, kuri savo 
pasišventusiu darbu tiek daug 
prisidėjo prie Toronto lietuvių 
tautinio sąmoninimo.

Po antrojo pasaulinio karo 
Kanadon atvykus dideliam 
skaičiui vadinamųjų tremti
nių, S'LA 236 kuopos veikla 
buvo kaip ir nustelbta, Nau
jieji ateiviai ėmė kurti kitas 
kultūrines, politines ir ekono
mines orgaųizacijas ir maža 
tekreipė dėmesio į anksčiau 
sukurtų organizacijų tauti
nius bei kulturinius siekius. 
Bet ilgainiui SLA 236 kuopa 
kas kart daugiau ėmė įgyti 
susidomėjimo ir pasitikėjimo 
naujųjų ateivių tarpe ir šian
dien savo narių skaičiuje turi 
virš 200 sąmoninu asmenų, 
kurių didelę dalį sudaro nau
jieji ateiviai. Jau kelinti me
tai kuopai pirmininkauja žino
mas Kanados lietuvių visuo
menininkas Jurgis Strazdas, 
kurio pastangos kuopos veik
loje yra itin ryškios.

25 metų veiklos sukaktį at
žymėti kuopa leidžia Jubilieji
nį Kalendobių. Jame bus pla
čiai nušviesta kuopos veikla. 
Be to, Kalendorius turės vi
sus krikščioniškus ir tautinius 
vardus, o tokio pobūdžio leidi
niai lietuviškų spausdinių tar
pe šiuo metu yra retas daly
kas. ' M. K.

Susivienijimo Pirmosios Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Visai neseniai Tėvynėje til
po Susivienijimo pirmosios 
apskrities sekretorės oficialus 
pranešimas apie apskrities 
šaukiama metinį suvažiavimą, 
kad jis įvyks šių metų spalio 
menesio 18 dieną, Lith’s Klu
bo patalpose, 216 North Main 
Street, Shenandoah, Pa., tai 
yra tame mieste, kurio ribo
se apskritis gyvuoja. Prasidės 
pirmą valandą po pietų.

Perskaitęs tą sekretorės 
oficialų pranešimą, aš ruo
šiausi ką nors parašyti apie 
apskrities gyvavimą ir jos at
liktus darbus, bet laikas bėga 
greitai ir suvažiavimas jau 
čia pat. Todėl aš, nors ir pa
vėluotai, noriu parašyti apie 
apskrities veiklą ir jos bu
vusius ir dabar esanmus vei
kėjus.

Susivienijimo pirmoji ap
skritis suorganizuota prieš 
daugelį metų. Po jos suorga
nizavimo ji ryžtingai veikė ir 
atliko daug gerų organizacijai 
darbų. Jos suvažiavimai vi
suomet būdavo gausus dele
gatais, nes tais laikais visi 
pirmosios apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų veikėjai 
buvo jauni ir pilni energijos 
dirbti, mięflai sutikdavo va

žiuoti į apskrities suvažiavi
mus, juose svarstydavo ap
skrities, jos ribose gyvuojan- 
kuopų ir visos organizacijos 
reikalus, nes jiems rūpėjo sa
vos broliškos organizacijos au
gimas nariais ir turtu.

Bet kaip niekas ant vietos 
nestovi, taip ir apskrities •
veikėjai pasikeitė, vieni jų ’

• atlikę savo darbus, išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ir nukeliavo 
ten, iš kur nė vienas negrįž
ta. Kiti, po daugelio metų 
sunkaus darbo, apilso ir rei- 
kalingti poilsio, dėl tos prie
žasties ir apskrities veikla 
kiek sumažėjo ir jos suvažia
vimai nebūna tokie gausus, 
kokie būdavo praeityje, kada 
apskritis turėjo jaunų veikė
jų, kiekvienais metais buvo 
ruošiamos vasaros metu išvy
kos į tyrą orą, bet dabar, ne
sant kam dirbti, išvykos ne
ruošiamos.

Bet nekreipiant dėmesio į 
trukumą veikėjų, musų ap
skritis, palyginus su kai ku
riomis kitomis apskrimis, gy
vuoja gerai, jos suvažiavimai, 
nors ir kiek mažesni, negu 
būdavo prieš keletą metų, ne 
taip gausus delegatais, bet 
juose visuomet padaroma ge

rų nutarimų, nes šios apskri
ties ribose gyvenantiems na
riams rupi savosios organiza
cijos reikalai. Gal būt tas yra 
dėl to, kad ji savo tarpe dar 
turi kelis senesnės kartos ne
nuilstančius veikėjus, kurių 
tarpe yra šie: buvęs ilgus me
tus Susivienijimo prezidentas 
Stasys Gegužis, jo dukrelė Je- 
an Gegužytė-žalonienė, ilga
metis apskrities pirmininkas 
Antanas Staniškis, buvęs ap
skrities sekretorius Viktoras 
Visockis, W. P. Birštonas, bu- 
bęs apskrities sekretorius J. 
Urbonas, A. Gcgužienė, Jonas 
Staniškis, ir visa eilė kitų mo
terų ir vyrų, kuriuos visus 
neįmanoma suminėti.

Apskrities ribose gyvenan
čių narių tarpe turint aukš
čiau suminėtus veikėjus, mu
sų apskritis ir dabartiniu lai
ku dirba organizacijai naudą 
nešančius darbus, jos suvažia
vimuose rimtai svarstomi ap
skrities, jos ribose gyvuojan
čių kuopų ir visos organizaci
jos reikalai. O taip yra dėl to, 
kad ji turi rimtų, organizaci
jai atsidavusių veikėjų, kurie 
visuomet pasiūlo naudingų 
sumanymų. Todėl reikia ma
nyti, kad ir šiame suvažiavi
me, kuris įvyks šį sekmadienį, 
dalyvaus nemažas skaičius 
delegatų ir jame bus padary
ta gerų nutarimų. Taip mano 
ir mano draugai, su kuriais 
man neseniai teko kalbėtis 
apskrities metinio suvažiavi
mo reikalais.

Beje, aš sužinojau, kad Su
sivienijimo 23 kuopos parei
gūnai su savo kuopos gabioms 
moterims, ruošiasi pagaminti 
skanią vakarienę delegatų 
ir svečių pavaišinimui po sun
kaus dienos darbo posėdžiuo
se. Per daugelį metų yra įsi
gyvenusi tradicija, kad to 
miesto kuopa, kur įvyksta su
važiavimas, paruošia vaišes, 
taip bus ir šiemet. Ta garbė 
tenka Shenandoah mieste gy
vuojančiai Susivienijimo 23 
kuopai, nes jos globoja suva
žiavimas įvyksta.

Aš irgi suvažiavime busiu, 
todėl bus malonu susitikti sa
vo ilgamečius draugus ir pa
sikalbėti organizacijos ir ki
tais reikalais, kurių dabarti
niu laiku yra nemažai.

Shenandorietis.

Kauja Lietuviška 
Šeima

Chicago, Illinois. — Rugsė
jo 26 dieną Chicagoje buvo 
sutuokti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje narių sūnūs 
Algis Tilindis ir Elena Mau- 
rukaitė. Vestuvių pokylis įvy
ko šaunioje Lietuvių Audito- 
jos salėje. Prie puikiai papuo
štų stalų, apdėtų įvairiais val
giais ir gėrimais, svečiai link
sminosi iki aušros. Naujos 
lietuviškos šeimos vestuvių 
pokylyje dalyvavo apie trys 
šimtai svečių ir viešnių. Į šias 
vestuves iš New Yorko buvo 
atvykusį ponia Z. Maldutienė, 
Tilinčių šeimos draugė.

Jaunavedžiai gavo daug 
vertingų dovanų ir nuoširdžai 
pasveikinti sudarant lietuviš
ką šeimą. Jaunavedžiams lin
kime laimingo vedybinio gy
venimo. v Dalyvis.

Kenosha, Wis.

ŠIA 212 Kuopa Paminės 50 
Metų Gyvavimo Sukaktį

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 212 kuopai šiemet su
kanka 50 metų nuo jos įsis- 
geimo. Nesigilinant į kuopos 
istoriją, tik trumpai keliais 
žodžiais reikia pasakyti, kad 
ji savo gyvavimo 50 metų lai
kotarpį suvaidino svarbią ro
lę Keneshoj.

Kuopa visuomet turėjo ge
rą skaičių narių su tvirta lie
tuvių tautos dvasia, kuri ir 
šiandien teberemia lietuvių 
tautos reikalus.

Po, kuopos globa yra, išgy
vavęs 15 metų Pailgą RatelioSt. Catherines, Ont.
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Choras, taipgi įvairus veiki
mas kuopaje ėjo beveik be 
pertraukos.

Iš kuopos tvėrėjų tik 2 na
riai yra belikę gyvųjų tarpe, 
tai Jurgis Balčaitis ir C. K. 
Braze, kuris šiuo metu gyve
na Miami, Florida.

Tos reikšmingos 50 metų 
gyvavimo sukakties atžymėji- 
mui kuopa rengia vakarienę 
dėl savo narių ir svečių lap
kričio 14 dieną, 6 valandą va
kare, Burgers Hali, 4913 7-th 
Avenue.

•Nors lapkričio 14 diena dar 
toli, bet prašau visų kuopos 
narių ir geros valios lietuvių 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
kuopos auksinio jubiliejaus 
paminėjimui rengiamoj vaka
rienėj, o atėjus lapkričio 14 
dienai dalyvauti minėjime ir 
linksmai laiką praleisti.

J. Kasputis.

tiems, bet už tai jo negalima 
kaltinti, nes visi žmonės ne
gali būti vienodos nuomonės 
ir viską vienodai suprasti. Jei 
visi vienodai mąstytų, tai ne
būtų jokio įvairumo ir lietu
viškoji veikla apmirtų.

Gaila netekus energingo 
žmogaus ir ilgamečio Susivie
nijimo nario. Lai jam būna 
lengva ilsėtis laisvoje Dėdės 
Sami žemėje.

Manchester, Conn.

Senesnės Kartos Veikėjai Ski
riasi iš Gyvųjų Tarpo

Dorchester, Mass.

Vienų Metų Mirties Sukaktis

Metinis prisiminimas SLA 
359 'kuopos ilgamečio ir ei
nančio finansų sekretoriaus 
pareigas, jo velionies žmonos 
Michalinos Jurevičiūtės Anes- 
tienės mirties sukakties. Ve
lionė mirė 1958 metais spalio 
17 dieną sulaukusi 68 metus 
amžiaus. Buvo kilusi iš Lietu
vos, Pasvalio miestelio ir ap
skrities, šioj šaly išgyveno 51 
metus. Velionė buvo viena iš 
SLA 359 kuopos steigėjų, ir 
išbuvo SLA nare suvirs tris
dešimts metų.

Tai 'buvo pavyzdinga SLA 
narė ir šeimos žmona, kurios 
namuose susirinkę SLA na
riai suplanuodavo daug įvai
rių naudingų sumanymų kuo
pos ir SLA labui. Ji ir asme
niškai prisidėdavo prie jų į- 
vykdymo, ji trusu ir pagalba 
padėdavo savo vyrui jo SLA 
darbuose, iki kol liga velionę 
nepanbloškė ir pagaliau nu
traukė gyvybės siūlą.

Lai jai Ibuna amžina ramy
bė šios šalies žemėje.

Kuopos Narys.
• ..... I .....   III

Prisiminus Vincą Las- 
ky-Laskevičių

Užpraeitos savaitės Tėvynėj 
buvo trumpai paminėta, kad 
šių metų rugsėjo mėn. 21 die
ną iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
ilgametis Susivienijimo na
rys Vincas Lasky-Laskevi- 
čius. Paskutinius kelis metus 
velionis gyveno Brooktondale, 
N. Y. ir priklausė prie cen
trinės Susivienijimo 126 kuo
pos. Į Susivienijimą jis įsira
šė 1915 metais gegužės 16 
dieną, į 38 kuopą Brooklyne, 
kur jis tuo laiku gyveno, ir 
iki mirties išbuvo nariu ge
ram stovyje.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, 1886 metais sausio mė
nesio 2 dieną, Kiriniškių kai
me, Alvito valsčiuje, Vilkaviš
kio apskrity, Suvalkų rėdybo-

Kaip daugelis kitų tais lai
kais vyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes laimės jieškoti, 
taip ir velionis Vincas Lasky 
jaunu būdamas atvyko ir ap
sigyveno Brooklyne. Pirmo
sios gyvenimo dienos šioj ša
ly jam nebuvo lengvos, jis 
dirbo įvairius sunkius darbus 
ir pelnėsi pragyvenimą. Nors 
ir nemokėdamas anglų kalbos, 
jis dirbo vienoje ligoninėje 
porteriu, bet būdamas jaunas 
ir pilnas energijos, tokiu dar
bu nepasitenkino, nes jam rū
pėjo ateitis, jis siekė ko nors | 
geresnio.

Pagyvenęs kiek laiko Bro
oklyne, apsivedė ir po kiek 
laiko persikėlė gyventi į 
Brooktondale, N. Y., kur iš
gyveno iki mirties. Ten gy
vendamas ir lengviau kasdie
ninį pragyvenimą pelnyda- 
maą, dažnai parašydavo Tė
vynei straipsnelių įvairiais 
klausimais. Tiesa, jis buvo 
kąstos temperatūros žmogus, 
norėdavo teikti patarimus ki

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj senesniosios kartos žmo
nes vis daugiau skiriasi iš mu
sų tarpo ir keliauja į amžiną 
poilsį.

Prieš kelis mėnesius mirė 
Ona Petrauskienė, prieš mė
nesį mirė Anelė Brazauskie
nė, o šiomis dienomis mirė 
Adomas Brazauskas. Ona 
Petrauskienė ir A. Brazaus
kai ilgus tyetus priklausė prie 
SLA organizacijos. Adomas 
Brazauskas per pastaruosius 
kelis metus nesijautė gerai, 
o paskutiniu laiku jo sveika
ta buvo visai pakirsta, kada 
mirė jo žmona, tai nepajėgė 
nei laidotuvėse dalyvauti. 
Anelė ir Adomas Brazauskai, 
kai buvo sveiki užlaikė val
gomų daiktų krautuvę. Kada 
tik SLA 207 kuopa rengdavo 
parengimus, Brazauskai vi
suomet prekes atiduodavo už 
nupigintą kainą dėl organiza
cijos. Brazauskų sūnūs Alber
tas taipgi priklauso prie SLA 
207 kuopos.

Abudu Brazauskai su baž
nytinėmis apeigomis palaido
ti šv. Juozapo kapinėse Po- 
quonock, Conn.

Grabo nešėjais ibuvo anu- 
kdi.

Dideliame nuliudime paliko 
sūnų, dukteris, žentus ir mar
čią, taipgi keletą anūkų.

Ona Petrauskienė paliko sū
nų ir marčią liūdėtų

Brangus draugai, ilsėkitės 
šios šalies laisvoje žemelėje.

A. Biretta.

Susivienijimo Kuopą . 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

—— 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 sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir priųsti suvažiavi
mam Patenkinkite sekretorės 
prašymą.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų f
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.

—o—
Tironto, Canada. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopos ruošiamas paren
gimas atžymėjimui 25 metų 
kuopos gyvavimo sukakties 
įvyks šių metų spalio mėn. 31 
dieną, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus meninė ir kalbų 
programa. Kalbą pasakys Su
sivienijimo prezidentas Povi- j
las P. Dargis. Rengėjai kvie
čia vietinius ir apylinkėse gy
venančius SLA narius ir ge
ros valios lietuvius dalyvauti 
ir linksmai praleisti Šeštadię- 
nio vakarą.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus u? ragin
ti savo draugus ir pa žįstam us 
juos lftukyti,
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A. Grigaitis

Negras ir jo šuo
Susikirtime Fulton gatvės ir Howard 

Avenue stovi keturių aukštų mūrinis erd
vus namas, turiu pasakyti negyvenamas. 
Langai jo užkalti cinko skarda, kad jaunie
ji demokrataj neišdaužytų langų stiklus. 
Mat pas mus Brooklyne yra iš senų laikų 
užsilikęs paprotys — vaikai, net ir paaug
liai, pastebėję name iš buto gyventojas iš
sikrausčius, turi teisę tuščio buto langus 
bombarduoti. O ką bekalbėti apie paliktą 
tuščią namą. Jau pirmą vakarą tokiam na
me vėjas galės skersai namą per langus 
švilpaudamas landyti. Anais metais musų 
miesto galvos netoli musų rezidencijos, tau
pumo sumetimais, panaikino nuovadiją. O 
žinote, kokios Amerikoj nuovadijos patal
pos — jose galėtų tilpti Lietuvos visa vi
daus reikalų ministerija.

Kol prisirengė šio namo langus užkal
ti cinkuota skarda (čia taip priimta), kitą 
dieną iš gatvės pusės languose neliko nė 
vieno stiklo. Viską išbarabanijo. Rodos ir 
policininkas netoliausia patruliavo. Tai vai
kų buvo savo rūšies šventė, pramoga.

Kas juos pagaus? Susitarę paleido 
salvę — akmenų ar gelžgalių ir dingo. Vy
kis, kas juos pavys, kas juos, kur rūsy pa
sislėpusius suras. Taip musų miesto gy
ventojai ir tyli ir šį paprotį skaito įsisenė
jusį. •

Name, apie kurį pradėjau kalbėti, ant 
langų yra parašai, jog tai miesto nuosavy
bė. O pastaruoju metu net prilipytam ant 
sienos skelbime grąsinama už namo gadi
nimą 500 dolerių bauda. Kas jį gadins — 
langai užkalti, durys užrakytos, o sienas 
gi negrauši. Bet jei grasinama 500 dolerių 
bauda, reikia manyti, jog atsiranda žmonių, 
kurie kėsinasi į miesto turtą. Niekas, pa
žvelgęs į šį namą, nepasakys, jog tai mies
to arkitekto darbas. Kiekvienas pamanys, 
(jog tai buvusi privati nuosavybė. Savinin
kui namo mirus ir įpėdinių neatsiradus, 
nuosavybė pereina miesto globon.

Prie namo iš Howard Avenue yra įėji
mas į I. N. D. požeminį traukinį. Prie na

mo iš MOD gatvės yra vieno aukšto pries- 
tatėlis — it sandėlys. Kampe tarp namo 
ir priestato iš Hovvard Avenue yra pailgas 
keturkampis darželis—aikštelė, aptverta 
gan aukšta viela pinta tvora. Tvoroj var
teliai. Prie sienos keletas jaunų medelių 
stiebėsi į viršų, o vasaros metu pasipuošia 
pavėsingais lapais.

, Vietomis vešli, vietomis triuką žolė 
dengia šio kampučio gruntą. Tai šen, tai 
ten matosi tuščių butelių, kenų, popierinių 
dėžių. Vienam kampe sena sofa be trijų 
kojų, pora su lūžusių kėdžių, fotelis be vie
nos kojos, minkštos sėdynės vidury skylė, 
it tai kokiam svarbiam žmogaus reikalui 
pritaikyta. Nakčiai į šį gardą artymų blo
kų skudurnykai sustumia savo transporto 
vežimėlius. Šiuos savo verslo prietaisus 
palieka be apsaugos, nes kaimynas nedrįs 
juo pasinaudoti, o pav. iš Jamaikos niekas 
neis aplūžusio dviračio savintis.

Į namą iš Hovvard Avenue veda drejos 
durys, prie durų cementiniai dviejų pakopų 
laiptai, aikštelė, šalimis geležinės groteles.

Turiu pridurti, jog namas nors iš lau
ko dar atrodo padoriai, bet viduje matyt 
byrąs, todėl miesto inspektorius neleidžia 
atidaryti langus, įsileisti gyventojus. O ži
note, nugriauti, liekanas nuvežti į užmies
tį, pas mus brangiai kainuoja. Tad net 
miestas tokį pastatą palieka jo likimui. 
Kaip ten tikrumoj yra — nežinau.

Kaip namas be priemenės — ne na
mas, taip pasaka be įžangos — ne pasaka. 
Prie visko reikia prieiti atsargiai, išlėto, 
palengvėle. Tuomet skaitytojui aiškiau, o 
rašytojui daugiau progos pasipasakoti, kas 
ant liežuvio užeina. Todėl ir kiek ilgiau su
stoja aprašydamas šį namą.

Štai šitam gardely, apie kurį ką tik mi
nėjau, nuo pavasario atsirado negras, ku
ris snausdavo sulūžusioj sofoj, o šalę jo 
baltas šunelis. Negras buvo žilas, apypli- 
kis, raukšėto veido, sudžiūvęs it pagalys. 
Pasakysiu — pasirėdęs ne išeiginiais ru-

bais, bet tie kurie dengė jo kūną buvo ne 
skylėti, be lopų, švarus, gal ir valyklą ma
tę, marškini^’ neseniai iš skalbyklos, aišku, 
be kaklaraikščio, nes šilta, musų miesto gy
ventojai nesikabina šios marškinių zdaibos. 
Vienu žodžiu musų pažystamas buvo pado
riai apsirėdęs. Bet reikia pastebėti, jog 
Amerikoj ar kas nuplyšęs vaikšto

Žiūrėkite Broačhvay ant šaligatvio 
džentelmenas su gitara rankose, apsirėdęs 
puikiau negu aš, neregys tampo gitaros 
stygas. Gitaros gale pakabintas aliumini- 
jaus puodelis, kurs kalba: — Žmogaus, 
pasigailėk nelaimingojo neregio, mesk dai- 
mą puodelin.

Tai ne Varėnos* skurdžius aklasis, 
Adolpėlis, kurs dažnai žingsnuoja su sky
lėtais batais.

Arba kartais grįžtant iš Prospekt par
ko ar Brooklyno botanikos sodo, pasigro
žėjęs jų gamta, pakvėpavęs grynu oru, po- 
ilsėjęs, Franklin stoties jau viršutiniuose 
laipteliuose girdžiu akordeono neritmingus 
ausį erzinančius garsus, žinau, tai aklas 
negras, matomai jau tokiu gimęs, prašo 
išmaldos. Ne, neišmaldos. Neteisingai 
pasakyta — Amerikoj elgetavimas, išmal
dos prašinėjimas įstatymu draudžiamas. 
Tai demokratijai butų gėda. Tik darbas 
gimdo pinigą. Negras savo muzika uždar
biauja. Negras /jau pagyvenęs žmogus, ne
atrodo skurdžius — su kaklaraikščiu, kel
nės išlygintos, batai blizga.

Skaitytojau, nepyk, jei čia ta proga 
paliesiu ne tik aklojo negro apsirėdimą, 
bet ir žmogaus geraširdiškumą bei artymo 
meilę. %

Pereinu kiton" gatvės pusėn ir stebiu, 
kas meta pinigėlius šiam aklajam. Gal sa
kysite, jis ne vargšas, valdžios aprūpina
mas. Ne, jis vargšas, didis vargšas, jis 
neregys, jis neturi regėjimo, kurį joks tur
tas neatstos ir už jokius turtus jo niekas 
neparduos.

Žinote musų šteite jokių segregacijos 
klausimų nėra, bet baltasis žmogus — 
krikščionis neturi gailestingumo juodajam 
savo įbroliui. Į metalinį muzikanto puode
lį krinta centai, nikeliai, damai tik iš juod
žių rankų.

Bet žiūrėk, kai mažas negrukas ar ne

griukė iš savo santaupų saldainiams ar le
dams aukoja paskutinį savo centą aklajam 
negrui, pasidaro linksma, norisi gyvent. 
Tik veskim jaunąjį atžalyną doros keliu ir 
sulauksim gražių vaisių.

Šis musų negras, kurs minėto namo 
gardely pavėsiauja ir neskudurnykas. Šios 
rūšies vyrus savo kampe irgi pažystu, Tarp 
jų yra keli negrai. Vienas iš jų tikras varg
šas — rankos kažkaip susuktos, iškreip
tos, viena koja šleiva ir jo rankų bei kojų 
judesiai lyg išnaryti sąnariuose. Mudu su 
kaimynu jo gailimės ir surinktus Daily 
News bei kitus laikraščius jam atiduodam. 
O kartais priedui dar ir kokį skudurį pri
dedant. Vargšo surukęs veidas nušvinta.

Gailestis gailesčiu. Iš gailesčio košės 
nevirsi. Musų gretimo namo savininkas 
žmogus^ turi trijų aukštų, šešių šeimų nuo
savybę, banke einamąją sąskaitą, anot kai- 
minkos, siekiančią daugel tūkstantėlių do
leriu kų, gerą, pelningą darbą, vaikai jau 
gyvena savystoviai, dėl gailestingumo yra 
savo nusistatymo. Laiks nuo laiko suriša 
tvarkingai pundeliais perskaitytus laikraš
čius, pakrauna į savo karą ir nuveža į sku- 
durių sandėlį parduoti, štai jau keli dole
riai kišenėj daugiau, ant širdįes malonu ir 
šilta. Tikrai, kartais, pavydi jo mokėjimu 
gyventi.

Nežinau, kodėl kartais aš sotus, šva
riai apsirėdęs mėgdavau prie liekanų san
dėlio stebėti nelaimingus vargšus skudur- 
nykus, kada jie anksti rytą gatvėmis 
slinkdavo su dviračiais prikrautais gėrybė
mis iš šiukšlių dėžių į pardavimo vietą. 
Šiuose skurdžiuose nesimato jokios poezi
jos, vien tik pilkas kasdieninis nobodus gy
venimas,. vien tik pilvo foziolagi'ja. Sara- 
togos parkelio bomai būdavo įdomesni. O 
gal klystu. Jei nebūtų jie įdomus, neste
bėčiau jų. Gal varge daugiau varsų, nei 
prabangoj.

Maža pastabėlė. Vienas iš šių sku- 
durnykų gražiai atrodąs su žilstančiais 
klaukais, su storoka taukų pagalvėle ant 
vidurių, visiškai nebuvo vargšas. Jisai — 
pensininkas, turėjo pelningą namą. Bet 
nelaimė — jo žmona, kuri buvo viso jo 
turto bosas, neduodavo savo vyreliui nei 
cento nugėrimui. šis vargšelis savo silp

nybę patenkinti stumdavo dviratuką gat
vėmis idant jį prikrovus kartono, skarulių, 
laikraščių. Ne, jis buvo ne bomas. Aš mu
sų apylinkės bomus pažystu. Net galiu 
pasakyti, kuris kuriam bare prisilaka ir 
kur prisilakęs miega. Vieni iš jų, žiūrint 
girtumo, ilsisi ant pirmųjų RKO kino gais
rinių laiptų aikšteles, o kurs stipresnis t. 
y. ne per mierą nusilakęs, pav. Džanas ne
ramusis (taip bomai jį vadindavo), ųes gė
rime neturėjo saiko, kiek jis begers vis 
jam maža, užsilipa ant pačios viršutinės 
laiptų aikštelės ir spiaudo į pasaulį, yra to
kių, kurie čia pat prie baro durų susmun
ka. Bet dažniausia jie ilsisi Saratogos par
kely, žinoma šiltu metu.

(Bu® daugiau)

NĖRA NIEKO

Nėr sovietuose nei velnio! 
Trūksta švarkų, trūksta kelnių, 
Komunistinė gadynė— 
Visų kelnės prasitrinę... 
Nėra kojinių, žaisliukų, 
Nėra muilo nei peiliukų, 
O jei laikrodį pamato, 
Tai/ nustebę, akis stato, 
Ir ne vienas galvą suką 
Ir spėlioja — kas do štuką? 
Ar čia, kartais, koks stebuklas, 
Ar atominis pabūklas 
Užtatai jų Svečnikovas, 
Ekonomikos žinovas, 
Į Chicagą kaip pateko, 
Tai nuo prekių veik apako, 
Viską perka ir į troką, 
Ir už viską—auksu moka. 
Ar jam gaila, kad jų rasė 
Veltui dirbo, auksą kasė? 
Kad nuo darbo vergai truks— 
Žemėj aukso nepritruks!
Lai sau kenčia, lai sau miršta, 
Satelitų masė tiršta...
Kas do bėda? komunistinės širdie®. 
Vergų ašaros neėda...
Apsipirkęs, tikras buožė, 
Į sovietiją nudrožė, 
Tuoj pažinom Čia veikėją, 
Proletarų užtarėją.

Sofija Ambrazevičiene.

Sovietines Agresijos, Klastos ir 
Apgaulės Sukaktis

(Atkelta iš 1 pusi.) 

pačios primestoms Baltijos 
valstybėms sutartims, nei ma
lonėms, kuriomis apdovanojo 
kaikuriuos asmenis, kurie bu
vo priversti nusileisti Sovietų 
reikalavimams. Lietuvos De
legacijos narys K. Bizauskas, 
kuris turėjo pasirašyti nelem
tąją Sovietų savitarpės pagal
bos sutartį, buvo gavęs iš 
Stalino, kaip neseniai p. Garst 
iš ChrušČevo, vyno dovaną. 
Tačiau Sov. Sąjungai okupa
vus Lietuvą, Bizauskas buvo 
areštuotas, deportuotas ir mi
rė tremtyje. Prof. A. Piip, 
žinomas tarptautinės teisės 
mokslininkas, estų delegaci
jos narys, buvo Stalino “pa
gerbtas” jo paties pasirašyta 
nuotrauka, kuri profesoriui 
kainavo gyvybę, kai Sovietai 
užėmė Estiją. Estijos kariuo
menės vadas gen. Laidoner, 
buvo gavęs iš Stalino arabiš
kos veislės žirgą. Tačiau 1940 
m. jis buvo deportuotas. Do
vanotasis žirgas grąžintas at
gal į Maskvą, kuris vėliau bu
vo įteiktas Japonijos užsienių

reikalų ministeriui p. Matac- 
ka, kai tas lankėsi Maskvoje 
nepuolimo sutarčiai pasirašy
ti.

Tokia yra sovietų pažadų 
reikšmė ir tokie jų gausiai 
dalinamų vizitų ar derybų 
programis dovanų tikslai. Im- 
re Nagy ir Pal Maleter liki
mas patvirtina, kad sovietų 
apgaulinga taktika nepasikei
tė,' nepaisant Maskvos vado
vybės pasikeitimų.

Sovietai okupavo Baltijos 
kraštus panašiai kaip savo 
laiku naciai Austriją. Niurn
bergo Tarptautinis Tribunolas 
nubaudė juos už tuos veiks
mus. Jungtinės Tautos pas
kelbė 1945 metais gruodžio 8 
dieną deklaraciją, kuri įtrau
kė Tarptautinio Tribunolo 
statutą. 6-sis Statuto straips
nis išvardina baustinus nusi
kaltimus, kurių tarpe: “agre-. 
syvinio karq planavimas, ruo
šimas, tarptautinių sutarčių 
sulaužymas ir sąmokslo ruo
šimas bet kuriems tų tikslų 
atsiekti”. Tas pats straipsnis 
nurodo, kad: “žmonių naikini
mas, jų pavergimas, deporta

cijos ir kt. nusikaltimai, at
likti politiniais, rasiniais ar 
religiniais sumetimais, yra 
tolygiai baudžiami”.

Šie dėsniai turėtų būti pri
taikinti ir Sovietų nusikalti
mams, kuriuos jie yra padarę 
Baltijos kraštuose, nes šie nu
sikaltimai yra tos pat prigim
ties, kaip pasmerktieji nacių 
veiksmai. Kaikurie Sovietų 
nusikaltimai buvo atlikti dar
gi bendradarbiaujant su na
ciais. Šie ^nuostatai turėtų bū
ti pritaikinti visiems panašių 
nusikaltimų autoriams, tuo 
labiau tiems, kurie yra minė
tus nuostatus pasirašę. So
vietų Sąjunga yra ratifikavu
si Atlanto Charterį, pasirašiu
si Jungtinių Tautų 1942 m. 
sausio m. 1 d. pareiškimą, 
Jungtinių Tautų Charterį, vi
są eilę taikos ir nepuolimo su
tarčių su Baltijos valstybė
mis ir jau minėtąją Jungtinių 
Tautų 1945 m. gruodžio 8 die
ną Deklaraciją. Iš šių aktų 
plaukiantieji įpareigojimai yra 
privalomi Sovietų Sąjungos 
vyriausybei, ir Jai taikintinos 
tų aktų numatytos sankcijos. 
Kadangi Sovietų Sąjunga 
okupavo Baltijos valstybes, 
sulaužydama visus suminėtus 
įsipareigojimus, Sovietų nusi
kaltimai turi būti pasmerkti,

o Sovietų agresijos aukoms— 
Baltijos tautoms — grąžinta 
apsisprendimo teisė laisvai 
gyventi savo nepriklausomose 
valstybėse.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimas Amerikoje — 
dr. Antanas Kučas, išleido L. 
R. K. Susivienijimas Ameri
koje, spaudė “Garso” spaus
tuvė, Wilkes Barre, Pa.
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Tai stambi šešių dalių kny
ga, pavaizduojanti to Susivie
nijimo istoriją. Išleista gra
žiame kreidiniame popieriuje, 
su veikėjų fotografijomis. 
Amerikos 'Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo vado
vybė ne kartą buvo užsimo
jusi išleisti savo organizacijos 
istoriją, bet vis' pasitaikyda
vo kliūčių. Paskutinį kartą 
istoriją, parašytą kąn. Kati
jono Kemėšio, Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijos profe
soriaus, ir dar nebaigus at- 
s p a u s d i niti Marijampolėje, 
1940 metais birželio 15 dieną 
užtiko sovietinė okupacija. 
Tada ir nesusidarė progos 
pradėtąjį darbą užbaigti. Po 
karo, 1952 m. ARK Susivieni

t
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jimo Taryba nutarė pavesti 
prof. Ant. Kučui peržiūrėti 
laimingu budu Amerikoje iš
silaikiusias ikan. Kemėšio pa
rašytojo darbo korektūras ir 
jas pritaikyti naujai redaguo
jamoje istorijoje. Prof. Ku
čas pagrindinai pertvarkė
knygos paskirstymą, pridėjo 
reikalingus papildymus ir kai 
kuriuos skyrius naujai prira
šė. Tokiu budu ir susidarė 
pilnutinė istorija. Vertinga 
yrą tai, kad tos organizacijos 
darbuotė ir išvarytas kelias
pavaizduojamai bendroje A- 
merikos lietur‘ 
laikotarpio švi

vių gyvenamojo 
ifjsoje. HjM 

)

Kelione į Pacifiko kraštus 
— Juozas Bachunas, išleido 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, 1958 m., spausdino 
VI. Vijeikio spaustuvė Chica
goje. Gausiai iliustruota vaiz
dais iš tų kraštų, kuriuos ži
nomas Amerikos lietuvių vei
kėjas Juozas Bachunas su sa
vo žmona aplankė 1957 metų 
žiemos mėnesiais. Pradėję Los 
Angeles lietuviais, Bachunai 
betgi daugiausia laiko pasky
rė N. Zelandijos ir Australi
jos lietuviams, kurie juos vi
sur sutiko labai nuoširdžiai ir 
vaišinkai. Kaip savo knygoje 
Bachunas pabrėžia, jie patai
kė lankytis N. Zelandijoje ir 
Australijoje kaip tik metinių 
švenčių metu,, kaip vietos lie
tuviai turėjo daugiausia lais
vo laiko ir todėl galėjo jo 
skirti svečiams iš Amerikos.

Savo knygoje Bachunas ne 
tik aprašo savo ir savo žmo
nos kelionę, bet jis smulkiai 
supažindina skaitytoją ir su 
tuo gyvenimu ibei aplinka, ku
rion tuose jų aplankytuose 
kraštuose yra patekę lietu
viai.

Šituo atžvilgiu tie Bachuno 
įspūdžiai turi ir istorinės reik
šmės, nes, pasirodo, jie kelia
vo ne tik savo malonumui, bet 
ir iš pirmųjų šaltinių patyrė 
ir skaitytojui patiekė auten
tiškos medžiagos apie Pacifi- 
ko kraštų lietuvių gyvenimą. 
Knygos kaina $2.00.

Atliekamus pinigus nuo 
kąądieninio pragyvenimo ge
riausia į vestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonu*

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda, Vedėjai Stepas ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass. 
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUmper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki ILtos valandas nuo pirmadieno fki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki ll-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena
6755 S. Western Avė., Chicago, Dl,
WHEC — 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 Votce. Vedėjas Jonas KrisčtnnM 
803 Crawfo<rd Avė., Detroit 9, Mich. Tel. Vlnvvood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai, ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved, Raiph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 8-2224 
WPAG (Ann Arix>r) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, Nevv Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WP0P—1410. Sekmadieniais—-12-1:00 valandą po pietų.

NEVV YORK — NEW T >EY. Lietuvos Atsiminimai. Vsdt
jas Jack Stukas.
1264 White St., HiUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVT>—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4100-5:00 v. p, \

PTTTSBITRGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda (Dargiai. 
2040 Spring HD1 Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOB—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai

PTTTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėją! A MM* 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittąton, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30-11:00 ryte.

IjOS ANGELES, GAL. I4etuvWJI Radijo Programa, V 
Bronius Gediminas. 4023 W. OQth St., Lo® J
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

SLA Sekretorius Buvo Išvy
kęs į Pittsburghą

SLA sekretorius, dr. M. J. 
Vinikas, drauge su Pennsyl
vanijos Apdraudos Departa
mento egzaminieriais, 
Susivienijimo centre 
organizacijos stovį, 
savaitę buvo nuvykęs 
burgą patikrinti ten ( 
banke laikomus Susivienijimo 
bondsus, paskolų ir kitus ver
tingus dokumentus.

Ta proga sekretorius Vini
kas su prezidentu Dargiu ap
tarė skubiuosius reikalus, 
ypač plačiai buvo apkalbėtas 
dabar 
narių 
mą.

, kurie 
tikrina 
praeitą 
į Pitts- 
Mellono

einantis vajus naujų 
telkimui j Susivieniji-

SLA Penktosios Apskrities ir 
Liet. Spaudos Klubo Išvyka

Tėvynėje jau buvo praneš
ta, kad Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje penktosios apskri
ties ir Lietuvių Spaudos Klu
bo bendrai ruošiama išvyka į 
Susivienijimo vasarvietę At
lantic City, įvyks šį šeštadie
nį ir sekmadienį, spalio 17 ir 
18 dienomis.

Tokios išvykos ruošiamos 
jau keli metai, į jas suvažiuo
ja nemažai iš New Yorko, 
New Jersey ir kitų valstijų 
žmonės ir linksmai praleidžia 
laiką prie Atlanto vandenyno 
tyrame ore tarp savęs besi
kalbėdami, užkandžiaudami ir 
gurkšniųdami šaltą alutį.

Šioje išvykoje, kaip ir pra
eitais keliais metais, irgi bus 
pagaminti skanus pietus, tai 
dalyviams nereikės badauti. 
Sakoma, gabiosios moterys 
šeimininkės jau seniai ruošias 
prie šios išvykos, nes jos no
ri patenkinti atvykusius sve
čius, viešnias, kurių tikimasi 
gausaus būrio. Todėl mylin
tieji praleisti laiką tyrame ore 
ir gražioje nuotaikoje, seka
mą šeštadienį ir sekmadienį 
važiuokite į Atlantic City, 
Susivienijimo vasarnamį.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopa Rengia 
Metinę Vakarienę

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopa, norėdama iš
laikyti per daugelį metų įsi
gyvenusią tradiciją — vieną 
kartą metuose surengti savo 
nariams vakarienę — pobūvį 
geresniam narių susipažinimui 
vieni su kitais, nes to reika
lauja pats broliškumas, kokiu 
yra ir Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje.

Kad išlaikius tą tradiciją, į- 
sigyvenusią musų kuopoje, ir 
šiemet rengiama vakarienė- 
pobuvis, kuris įvyks lapkričio 
mėnesio 7 dieną, 7 valandą 
vakare Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue. Valgius paga
minti sutiko gabiosios ir pri
tyrusios kuopos narės. Jos 
jau dabar dažnai tariasi ir 
daro planus, kad vakarienė 
butų pagaminta kelių įvairių 
rūšių, kad atsilankiusieji kuo
pos nariai ir svečiai bei vieš
nios butų patenkinti. Kad da
lyviams nereiktų troškulį tęs
ti ir kad valgant būt geresnis 
apetitas, prie valgių netruks 
ir gėrimo, kurį parūpins va
karienės rengėjai.

Vakarienei bilietus įsigyki
te iš anksto, kad seimininkės 
žinotų dėl kiek dalyvių paga
minti valgių, kad jų nė vie
nam netruktų vakarienės me
tu. Bilietus galima gauti pas 
visus kuopos valdybos narius, 
taipgi pas mane, žemiau pasi
rašiusį. Jų galima gauti ir 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube, kur įvyks kuopos va
karienė. Todėl dar kartą pra
šau bilietus įsigyti iš anksto 
ir užtikrinti sau vietlj vaka- <

rienėje.
Taigi broliai ir sesės SLA 

38 kuopos nariai ir narės bei 
geros valios lietuviai ir lietu
vaitės, kviečiu visus dalyvau
ti šioje tradicinėje-metinėje 
kuopos vakarienėje ir links
mai jaukioje nuotaikoje pra
leisti šeštadienio vakarą. Aš 
užtikrinu, kad visi busite pa
tenkinti. Taipgi paraginkite 
savo draugus ir drauges daly
vauti, tegul ir jie drauge su 
jumis dalyvauja.

J. Aymanas,
SLA 38 kuopos pirm.

gyvenančius. Tai didelis apsi
leidimas tų, kurie nekreipia 
dėmesio į savo tautos žmonių 
skurdų gyvenimą.

Koresp.

Detroit, Michigaii

Organizacijų Cen tras Rengia 
Tradicinj Vakarą

Steponui Karveliui Pagerb
ti Banketas

Brooklyno lietuviams 
žinomam veikėjui Ste- 
Karveliui. Jam pagerb- 
proga Brooklyno Lietu-

Šiemet suėjo 70 metų am
žiaus 
gerai 
ponui 
ti šia
vių Amerikos Piliečių Klubas 
ruošia banketą, kuris įvyks 
š. m. spalio mėn. 17 dieną, 7 
valandą vakare Klubo patal
pose, 280 Union Avė., Brook
lyn, N. Y.

Bilietai, kurių kaina yra 
$5.00 asmeniui iš anksto už
sisakomi klube (Tel ef on as 
EV. 4-9672) arba pas klubo 
valdybos narius.

Klubo valdyba 
sus St. Karvelio 
pažįstamus šiame 
lyvauti

vi- 
bei 
da-

kviečia 
draugus 
bankete

Klubo Valdyba.

Didžiojo New Yorko Lie
tuvių Visuomenei

Bendriesiems lietuvių šal
pos darbams tęsti, ypač ištie
sti pagalbos ranką Tėvynės 
kankiniams ir tremtiniams, 
šiuo kviečiamas pirmasis — 
viešas visuomenės atstovų ir 
Balfo rėmėjų susiri n k i m a s 
Balfo vajaus 1959 metams 
Komitetui sudaryti.

Susirinkimas įvyks Balfo 
Centro patalpose, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., š. m. 
spalio 15 d. 7 valandą vakare.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Reikalų Vedėjas.

Chicago, Illinois

Balto Suruoštas Koncertas 
Buvo Sėkmingas

SU- 
at- 
Jis

Vietinio Balfo skyriaus 
ruoštas koncertas meniniu 
žvilgiu buvo sėkmingas, 
įvyko Marijos Aukščiausios
Mokyklos patalposą spalio 4 
dieną. Meninė programa buvo 
įvairi, turininga ir žiūrovus 
patenkinanti. Su tokia turi
ninga menine programa musų 
mieste koncertai ne dažnai 
būna.

Tarp kitų meninę programą 
pildančių vietinių menininkų, 
dalyvavo visoj Amerikoj pla
čiai pagarsėjęs solistas čia gi- 
męs-augęs patriotingas lietu
vis Arnoldas Voketaitis iš 
New Hoven, Conn. Kaip vi
suomet, taip ir šį sykį Arnol
das Voketaitis labai gražiai 
save užsirekomendavo padai
nuodamas kelias lietuviškas ir 
angliškas dainas. Jis padaina
vo šių lietuvių kompozitorių 
kurinius: Matulaičio, Banai
čio, Aleksio ir Vanagaičio. Jo
jo gražiu ir išlavintu balsu 
žiurėvai buvo sužavėti.

Su savo dainininkėmis ge
rai pasirodė ir Alice Stephens. 
Jos padainavo kelias lietuviš
kas dainas, kurios buvo 
cialiai paruoštos šiam 
ceriui. Abelnai paėmus, 
certas meniniu atžvilgiu
vo geras ir dalyvius patenki
nantis, už ką padėka priklau
so koncerto ruošėjams.

Galima pastebėti tik tiek, 
kad dalyvių galėjo būti daug 
daugiau, ypač turint galvoje 
tai, kad šis koncertas buvo 
ruošiamas geram tikslui — 
pagalbai anoje pusėje Atlan
to pasilikusiems musų bro-

spe- 
kon- 
kon- 
bu-

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro rengiamas tradi
cinis vakaras įvyks šeštadie
nį, spailo mėn. 24 dieną, His- 
panos-Unidos salėje, 25-th St. 
ir West Ver/ior Highway. 
Pradžia 6:30 valandą vakare. 
Programą atlikti sutiko reži- 
siorė Z. Arlauskaitė-Mikšienė, 
ir jos vadovaujamas dramos 
mėgėjų sambūris.

Detroitiečiai turės progos 
pamatyti gražų veikalą Liud
viko Fuldos 3 veiksmų kome
diją “Stebuklingi vaistai”. 
Vaidins 11 aktorių, įskaitant 
ponią režisiorę. Visi aktoriai 
dirba su pasiaukojimu pašvęs- 
dami savo laiką ir susidariu
sias išlaidas, besimokindami, 
kad veikalus butų suvaidintas 
kopuikiausiai. Po vaidinimo 
bus šokiai ir veiks bufetas.

Visi Detroito ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietuvai
tės esate širdingai kviečiami 
atsilankyti, DLOC valdyba 
bus jums labai dėkinga.

B. K.

I

vidurkį apžvalga parodo, kad 
typiškas Amerikos studentas 
sumoka savo kolegijai ar uni
versitetui daždaug 1,800 do
lerių į metus. Į šią sumą įei
na ne tik pagrindinės išlaiky
mo išlaidos, bet ir visos ki
tos pragyvenimo, transporto, 
knygų, registracijos ir kito
kios išlaidos.

Studentui tačiau yra su
teikta galimybe lankyti nuo 
mokesčio laisvą viešą ;jo gy
venamos vietos universitetą, 
gyventi namuose pas tėvus ir 
išleisti tik 200 dolerių į me
tus už knygas ir kitokias at
sitiktinas išlaidas. Kiekvieno
je valstijoje yra viena ar 
daugiau viešų įstaigų kontro
liuojamų kolegijų ir universi
tetų, kuriems nereikia mokė
ti mokesčio už mokslą stu
dentams, gyvenantiems toje 
pačioje valstijoje. Gyvenan
tiems už tos valstijos ribų 
studentams paprastai tenka 
mokėti tik nominalinis mo
kestis už mokslą.

Patys studentai vidutiniš
kai uždirba daugiau kaip ket
virtį pinigų, reikalingų moks-

Jo išlaidoms padengti. Jie dir
ba vakarais po kursų ir per 
vasaros atostogas. Tėvai mo
ka maždaug 40% ir 30% 
■paprastai susidaro iš šutau- 
pų, susikaupusių iš antrinės 
mokyklos uždarbio ir iš gi
minių dovanų. Stipendijos su
daro apie 5% vidutiniško stu
dento įplaukų.

Yra reikšminga, pagal val
džios studijas, kad dauguma 
Amerikos kolegijų ir univer
sitetų studentų nėra kilę iš 
“turtingų” šeimų pagal Ame
rikos standartus. Faktinai 
18% yra kilę iš šeimų su 
metiniu uždarbiu mažiau ne
gu 3,000 dolerių. Pilni 60% 
kilę iš šeimų, uždirbaničų ma
žiau kaip 6,000 dolerių į me
tus, kas yra typiškas specia
lizuoto Amerikos
darbininko uždarbis, 
yra kilę iš šeimų su 
kaip 15,000 dolerių 
į metus. A. C.

Paieškojimai

Juzefą,
Angeles,

Kumečių

industrijos 
Tik 8% 
didesniu 
uždarbiu

Biznieriams apsimoka gar
sinti savo biznius Susivieniji
mo organe Tėvynėje, nes ji 
plačiai skaitoma.

SLA Pagalbos R

Naujų Metų Sutikimas

Šiais metais JAV LB Det
roito apylinkės valdyba Italų 
salėje, 5101 Oakman Blvd., 
Dearborn, Mich., ruošia vi
siems lietuviams bendrą Nau
jų Metų sutikimą. Vietas ir 
stalus nuo rugsėjo mėn. 18 ( 
dienos galima rezervuoti, pa
sirenkant tikslią vietą iš ank
sto, “Neringos” knygyne, 
“Gaivos” kratuvėje, pas iždin. 
K. Veikutį, telef. WA 4-6469 
ir pas visus valdybos narius. 
Prie stalų bus po 10 vietų. 
Visos organizacijos ir pavie- 
nios grupės gali rezervuoti po 
visą stalą. Įėjimas vienam 
asmeniui, įskaitant stipriuo
sius ir minkštuosius gėrimus 
bei maistą, — 7 doleriai. Stu
dentams — 4 doleriai. Vietas 
rezervuoti iki Kalėdų. Prie 
įėjimo bilietai nebus pardavi
nėjami, nes Naujų Metų su
tikimas bus uždaro pobūdžio 
(kitaip negalima turėti gėri
mų stipresnių už 15%).
Dainavos Koncertas Fordo 

Auditorijoje
1960 m. sausio mėn. 30 

dieną JAV LB Detroito apy
linkės valdyba ruošia “Daina
vos” koncertą, kuris su 90 
asmenų kolektyvu parodys 
mums lietuviškas “vestuves”. 
Jose matysime gražius lietu
viškus papročius, dainas ir 
tautinius šokius. “Vestuvių” 
premjera prieš Kalėdas bus 
Čikagoje.

Koncertas pirmą kartą lie
tuvių ruošiamas 
klausioje Detroito 
Ford Auditorium, 
miesto centre. Po
ten pat bus ir šokiai.

Paskaitų Ciklas
Šį rudenį LB Detroito apy

linkė ruošia Bendruomenės ir 
kitais 
ciklą, 
vauti 
ciklo 
vėliau.

moderniš- 
salėje — 

pačiame 
koncerto

klausimais paskaitų 
kuriame kviečiami daly- 
visi lietuviai. Paskaitų 
kalendorių paskelbsime 

V. Kutkus.

Mokestis už Mokslą 
Kolegijoje

Kiek vidutiniškai kainuoja 
vienų metų studijos Ameri
kos kolegijoje ar universite
te?

JAV Sveikatos, švietimo ir 
Labdaros Departamento (U. 
S. Department of Health, 
Education and Welfare) ne-

liam ir sesėm paremti sku d- j seniai padaryta pagal krašto

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti it Pasiųsti Susivieni>mo lietuvių Amerikoje 
Paridentai Ir Iždininkui Pasirašyti

Spalių 10, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinis
JUOZAS ALEKSANDRAVIČIUS,' 5 kp., Plymouth, 

Pa., gimęs rugpiučio 15, 1889 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužes 1, 1937 m. Mirė rugsėjo 
25, 1959 m. Velionio žmonai, Onai Aleksandra
vičius, pomirtinės išmokėta _________________

VERONIKA BOMBARIDI, 51 kp., Bridgeport, Conn., 
gimusi gegužės 12, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 4, 1938 m. Mirė gegužės 19, 
1959 m. Velionės sunui, Peter J. Peschetas, po
mirtinės išmokėtą  _

SIMAS JAKUČIONIS, 79 kp., Inkerman, Pa., gimęs 
lapkričio 24, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 18, 1913 m. Mirė rugpiučio 21, 
1959 m. Velionio dukteriai, Julei Emma Jaku
čionis, pomirtinės išmokėta __.______________ _

JUOZAS BUIRDZJLAUSKAS, 82 kp., Pana, III., gi
męs rugpiučio 5, 1877 m., 'Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 27, 1906 m. Mirė rugsėjo 18, 
1959 m. Velionio žmonai, Marei Burdzilauskie- 
nei, pomirtinės išmokėta ____________________ ,

ANTANAIS AKROMJAS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs 
liepos 15, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 7, 1941 m. Mirė birželio 1, 1959 m. 
Velionio žmbnai, Teofilei Akromas, pomirtinės iš
mokėta ___ ________________________________

JUOZAS SLANČAUSKAS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., 
gimęs vasario 13, 1917 m., Zanesville, Ohio. Prie 
SLA prisirašė vasario 1, 1937 m. Mirė rugsėjo 
18, 1959 m. Velionio žmonai, Geneviev Slan- 
causkas, pomirtinės’ išmokėta------------------------

BESS1E BEEKINS, 185 kp., E. Chicago, Ind., gimusi 
kovo 15, 1909 m., E. Chicago, Ind. Prie SLA 
prisirašė vasario 7, 1950 m. Mirė liepos 6, 1959 
m. Velionės vaikams, (Donald J. Mestrovich ir 
Jean R. Hogg, pomirtinės išmokėta-----------------

EDUARDAS SPORAS, 485 kp., E. Chicago, Ind., gi
męs sausio 21, 1888 m., (Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 15, 1957 m. Mirė rugsėjo 18, 
1959 m. Velionio žmonai, Felicijai Špokas, po
mirtinės išmokėta_____________ _____________

JONAS VENGRIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
męs spalių 30, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 2, 1929 m. Mirė rugsėjo 25, 
1959 m. Velionio seseriai, Linai Lesechek, po
mirtinės išmokėta ____________ 

ANTANAS BRAŽINSKAS, 352 kp.,
gimęs kovo 18, 1881 m., Lietuvoje, 
prisirašė 
1959 m.
mirtinos

FRICAS M.
N. Y., gimęs balandžio 20, 1911 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė birželio 18, 1955 m. Mirė 
rugsėjo 3, 1959 m. Velionio žmonai, Stanislovai 
Bintakienei, pomirtinės išmokėta.........-............__

Lietuvos Generalinio Konsulo 
*New Yųrke paieškomi asmenys:

Severinas-Grinkevičiutė
dantų gydytoja, gyv. Los 
Kalifornijoje.

Jaloveckas Jonas, iš
km., Metelių par., Alytaus apskr., 
gyveno Paterson, N. J.

Janavičienė-Kurilavičiute Ona, ir 
šeima, gyveno Indianoje.

Janušauskas Albertas, Alfonsas, 
Jonas ir Juozas, Adomo sūnus, gy
veno Melrose Park, Illinois.

Jasmontas Izidorius ir Jonas, ir 
Jasmontaitč Brone.

Jurkšas Kazys, gyveno Kanado
je, St. Walburg, Sask.

Kasakaitis Jonas, žmona Seme- 
levičiutė-Kasakaiti'enė Rože, kilusi 
iš Gudžiūnų vals., Pociūnėlių par.,. 
Kėdainių apskr., gyveno 
deo, Urugvajuje.

Lengvinas Pranciškus, 
sūnūs, žmona, du sūnus

Miknys Jonas ir Juozas, 
raitė Albertina ir Liucija.

Pagojus Petras, iš Eigirdžių kai
mo, Jono ir Barboros sūnūs.

Ramanauskas (Remanowski) Al
fredas, kilzs gal iš Kėdainių apsk. 
Skinkienč Agota, Vinco duktė, gy
veno 1814 W. 46 St., Chicagc, III.

Šležas Juozas, Mykolo sūnūs, 
žmona Vince, duktė Valoma, gy
veno 3922 W. 62 St., Chicago, III.

Vitkevičius Antanas, Antano sū
nūs, gyveno Winchester,

Amšinienė-Pažereckaitė 
no duktė, iš Pavidaujo 
Eržvilko vals.

Kalvaitis Juozas ir
Bartininkų.

Ileškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi 

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

41 WEST 82-ND STREET. 
NEVV YORK 24. N. Y.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti narna bei kitokia nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

I
i>

I

Montevi-

Fabijono 
ir duktė. 

, ir Mik-

Mass.
Ona, Jo-
III km.,

Jurgis, nuo

juos žinan 
Atsiliepti:

$600.00

250.00

300.00

600.00

250.00

600.00

333.32

1,000.00

□00.00

•>

I
i
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Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta?

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y 
NOTARY PUBLIC

Y 
i

i 
i
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Detroit, Mich.,
Prie SLA 

sausio 2, 1916 m. Mirė rugsėjo 11, 
'Velionio sunui, Juozui Bražinskui, po- 

išmokėta __________________________
BINTAKYS, M.D., 368 kp., Brooklyn,

217.00

500.00

Viso ________________ ____
Nuo pradžios šįų metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgoje pašalpos
M. PICAITIEN®, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 11 savaičių 4 dienas— $36.14 
V. LASTAUSKAS, 69 kp., Rochestor, N. Y., sirgo 12 savaičių _______ 92.47 

i V. VAJvECKIEN®, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 8 sav. 3 d._____  65.25
P. VIGAS, 124 kp., Hartford, Conn>, sirgo 12 savaičių ...........................114.50
M. GRUDIS, 143 kp,, W. Scranton, Pa., sirgo 12 savaičių___ i_____ 54.00
A. AZBIKAITIS, 155 kp., Bcnldj III., sirgo 11 sav. 1 d. ....................... 68.75
G. B. DARGIS, 353 kp., Pittburgh, Pa., sirgo 11 sav. 4 d. —.................106.00

„$5,100.32
$116,571.91

Viso . ............................................... .
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

.-$537.11
$20,591.01)

I

I

f

SHALIN1 

(Shalinskas) 

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station > 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—■SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
••NEPRIKLAUSOMA LIETUVI” tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lietuviikosioa 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
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 LasaUe, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
t

e

*
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiąja šalti
niais, meškomis Lr 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 aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

"I
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 iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11 .(X 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14jOO metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams. $7.00 — pusei mėtų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekį arba Money Orderi to 
klu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halfted Street. Chicap* K lOinoc

NAUJIENO&

NAUJIENOS
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