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Susivienijimo 75 Metų - Deimantinio Jubiliejaus Proga
PRITARIA KONFERENCIJAI, BET 

NESUTARIA DĖL LAIKO
Konferencija, greičiausia, įvyks gruodžio mė
nesį. - Plieno darbininkų streikas tęsiamas. - 
Pagal Taft-Tartley įstatymą Pittsburgho teis
mas įsakė darbininkams grįžti darban, bet dar- 
bininkų unija padavė apeliaciją į Philadelphi- 
jos teisiną

Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita 
Chrnščev Maskvoje pareiškė, kad kuo greičiau bus su
šaukta viršūnių konferencija, tuo bus geriau, neini,ne
darnas datos. Tass, oficiali naujienų agentūra praneša, 
kad ji yra įpareigota pranešti, kad Sovietų l’nija nori 
viršūnių konferencijos ir yra jai pas iruošusi. Iv* grei
čiau tokia konferencija įvyks, to greičiau bus prieita 
prie taikos, pareiškė 'Tass savo praaiešiine.

Prezidentas Eisenlunveris irgi pritaria viršūnių 
konferencijai, tačiau nenurodo tikros datos, tik pami
ni, kad konferencija 'turėtų įvykti šių metu pabaigoje.

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Mac
iui lianas irgi nenurodo konferencijai datos, tik pareiš
kia, kad konferencija turėtu jvvkti šių metu gruodžio 
mėnesį. 'Taigi prezidento Ensenhovverio ir ministerio 
pirmininko Macmillano nuomonės beveik vienodos, \ ie
nas pageidauja konferenciją t u rot i pabaigoje šių metų, 
o antras pamini gruodžio menesį, todėl šių dviejų di
džiųjų valstybių vadų .nuomonės yra vienodos, nors pir
masis nepamini mėnesio vardo.

Skirtingos nuomonės yra Prancūzijos prezidentas 
Cliarles de Gaulle. Jis pritaria sukvietimui viršūnių 
konferencijos, bet daug skirtingesnių laiku, negu Ni
kita Chruščevas, Eisenbo\veris ir Macmillanas pagei
dauja. Jis nori, kad. konferencija įvyktų 1960 metų pa
vasarį. 'Taipgi de Gaulle pageidauja, kad pirm viršū
nių konferencijos vakarui vadai privalėtų turėti savo 
konferenciją aptarimui svarbių reikalų ir tinkamam 
prisiruošimui prie viršūnių konferencijos. De Gaulle 
nuomom* toks vakaru valstybių vadu ’ pasikalbojimas 
turėtu įvykti šių metu lapkričio mėnesi.
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Iš keturiu valstybių vadu pareikštu nuomonių ma-
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tnti, kad varšuniu konferencija tikrai i vyks, tik nenii- 
rodoma konferencijos vieta ir data. Bet iš pirmiau pa
reikštų nuomonių galima .spręsti, kad ji, greičiausia, 
įvyks Ženevoje, kur konferavo užsienio ministeriai ir 
po kelių mėnesių pasikalbėjimo .nepadarę jokio nutari
mo išsiskirstė.
Plieno darbininką kova sunki

Prasidėjus plieno išdirbimo 
darbininkų streikui, mes ra
šėme, kad sustreikavusiems 
plieno darbininkams prisieis 
ilgai kovoti už geresnį atlygi
nimą už sunkų ir pavoingą 
darbą. Ir ta kova jau sęsiasi 
daugiau šimto dienų, ir per 
tą ilgą laiką neprieita prie jo
kio susitarimo darbininkams 
su plieno išdirbėjęs. Tiesa, 
pasitarimų plieno išdirbimo 
atstovų su streikuojančių dar
bininkų unijos atstovais buvo 
keliolika, bet tuose pasitari
muose, dėl kompanijos atsto
vų griežto nusistatymo ir ne
kreipimo demėsio į darbininkų 
reikalavimą pakelti darbinin
kams atlyginimą už darbą 
pasitarimai liko tik pasitari
mais.

Taip ilgai streikui tęsian
tis į jį įsimaišė ir prezidentas 
Eisenhoweris,- nes streikas, 
pagal prezidento pareiškimą, 
sudaro pavojų kraštui, ypač 
gynybos srityje. Taip esant, 
prezidentas kreipėsi į Pitts
burgho apylinkės federalinį 
teismą ir prašė jo pritaikinti 
Taft-Hartley įstatymą strei
ku o j a ntiems darbininkams, 
kad jie grįžtų prie darbo, ką 
teisėjas H. P. Sorg ir padarė.

Padarius teisėjui tokį nuo- 
aprandį, plieno darbininkų

unija apeliavę) į Philadelphi- 
jos teismą ir prašė netaikin
ti plieno darbininkams Taft- 
Hartley įstatymo, nes unijos 
nuomone, streikas nesudaręs 
kraštui pavojaus. Rašant 
šiuos žodžius, Philadclphijos 
teismo teisėjų sprendimas dar 
nepadarytas.

Taip esant, streikas tęsia
mas toliau. Tuo pat kartu 
Pittsburghe eina pasitarimai 
tarp kompanijos atstovų ir 
unijos atstovų. Ar bus prieita 
prie kokio susitarimo, negali
ma spręsti, nes plieno magna
tai nelinkę nusileisti ir pakel
ti darbininkams atlyginimą už 
darbą, o darbininkai negali 
nusileisti, nes šių dienų pra
gyvenimas juos verčia reika
lauti geresnio atlyginimo.

Jeigu šiomis dienomis eina
muose pasitarimuose nesusi
tars, tai, greičiaucia, pagal 
Taft-Hartley įstatymą darbi
ninkai bus priversti grįžti 
darban.

De Gaulle norėtu 
pasikalbėti su Chruščevu

. Į
Kadangi prezidentas Eisen- 

howeris kalbėjosi su Sovietų 
Sąjungos minisiteriu pirminin
ku Nikita Chruščevu jam 
lankantis Amerikoje, o Di-

džiosios Britanijos ministe
ris pirmininkas buvo nuvykęs 
į Maskvą ir ten kalbėjosi su 
Chruščevu, tai ir Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle, kaip 
pranešama, norėtų pasimaityti 
ir pasikalbėti su Chruščevu 
pirm viršūnių konferencijos. 
Sakoma, kad prezidentas de 
Gaulle butų patenkintas, jei 
Chruščevas atvyktų į Pary
žių, todėl galima tikėtis, kad 
Chruąčevui bus pasiųstas pa
kvietimas atvykti į Paryžių ir 
pasikalbėti su prezidentu de 
Gaulle pirm viršūnių konfe
rencijos.

Reti Lituanistiniai 
Leidiniai Rygos ir 
Tartų Bibliotekose

Latvijos mokslų akademi
jos fundamentalinėje bibliote
koje yra ir eilė retų lituanis
tinių leidinių. Jų tarpe ir to
kių, kurie iki šiol buvo žino
mi tik kaip bibliografiniai 
faktai. Pvz., ten galima pa
matyti senąją lietuvių kal
bos gramatiką lotynų kalba: 
“IJniversitas linguanim litliu- 
anicae”, 1737 m. leidimo. Iš 
1818 metų ten randamas J. 
A. Giedraičio Naujojo testa
mento vertimas, išspausdin
tas be komentarų, žalsvame 
popieriuje, kuris savo laiku 
sukėlęs dideles dvasininkų di
skusijas. Toje bibliotekoje yra 
ir G. Ostermeyerio poleminis 
raštas: “Apologie dės neueii 
Littauischen Gessangbu c h e s 
uider die Mielkischen Bes- 
chuldigungen” (išleistas Ka
raliaučiuje 1790). Iš keturių 
to leidinio dalių tik pirmosios 
dalies trūksta, tačiau iki šiol 
esamos Rygoje dalys lietuvių 
tyrinėtojams nebuvo prieina- 

’mos. Leidinyje Ostermeyeris 
veda kalbinius ginčus su Miel- 
kum* — Iš 1814 m. yra Užsi
likęs leidinys apie Napoleono 
žygį į Rytus: “Nusidavimas 
švento kariavimo...” (Gumbi
nė 1814).

Toje pačioje bibliotekoje 
yra ir K. Donelaičio “Metu” 
pirmojo vertimo į’ latvių kal
bą rankraščiai. Poemą vertė
K. Vatsonas (1777-1826). Iš 
įžangos, rašytos 1824 metais, 
aiškėja, kad latvių švietėjai 
Donelaičio “Metais” buvę la
bai susidomėję ir norėjo ją iš
leisti masiniu tiražu savo mo
kykloms, bet Vatsonui to su
manymo įvykdyti nepavykę. 
Bibliotekoje esą ir daugiau 
lituanistinių raštų.

Tartų universiteto bibliote
koje yra kai kurie Bretkūno, 
Rėzos ir kiti lituanistiniai ra
štai. Apie tai pranešė Vil
niaus savaitraštis “Literatūra 
ir menas”. E.

Trūksta Lietuviškų
- Vadovėlių

Kaip visose Lietuvos mo
kyklose, taip ir Klaipėdos 
Žemės ūkio technikume trūk
sta vadovėlių lietuvių kalba 
specialiems dalykams. Jų yra 
labai mažai ir jie pritaikyti 
daugiausia aukštosioms mo
kykloms, arba visai populia
rus, pritaikyti kolchozams. 
Paskutiniu metu pasirodė ke
letas veterinarijos ir agrono
mijos vadovėlių lietuvių kal
ba (aukštomis kainomis), bet 
ir jie ne visai pritaikyti tech
nikumo mokymo planams. 
Dėstytojai yra priversti nau-

SLA Vyr. Iždininkė Nora Gugienė 
Rūpinasi Jaunimo Organizavimu

SOPHIA BARČUS, 
Lietuviškos Radio Valandos 

Vedėja Chicagoje
Rūpestinga SLA Pildomo

sios Tarybos narė iždininkė 
Nora Gugienė visomis prie
monėmis stengiasi patarnau
ti savo organizacijai ir ypa
tingai susidomėjusi jaunimo 
įjungimu į Susivienijimą.

Išnaudodama gerą progą, 
kai SLA Jaunuolių Komisijos 
pirmininkas P. Dagys buvo 
atvykęs į Chicago, ji suorga
nizavo per populiarę vietinę 
Sophia Barčus '[lietuvišką ra
dio programą viešą pasikal
bėjimą apie Susivienijimo jau
nimo darbus ir sumanymus.

Nora Gugienė pasikalbėji
mo pradžioje, pabrėžė, jog ji 
kaipo Pildomosios Tarybos 
narė pakankamai informuota 
apie Jaunuolių Komisijos veik
lą, bet ji norinti, kad Chica- 
gos lietuviai šio viešo pasi
kalbėjimo metu plačiai patir
tų apie SLA svarbią akciją 
jaunimo tarpe. Todėl ji pa
prašė Jaunuolių Komisijos 
pirmininką nušviesti jaunimo 
nuveiktus darbus.

J tai buvo atsakyta: Chi- 
cogojc įvykęs Auksinis SLA 
Seimas pagal Pildomosios Ta
rybos rekomendaciją išrinko 
Jaunuolių Komisiją iš vienos 
vietovės, todėl ši komisija tu
rėjo galimumą dažniau susi
rinkti ir parodyti savo /eiklu
mą. Pildomoji Taryba šios ko
misijos darbais taipgi rūpina
si ir net turėjo su ia bendrą 
posėdį ir josį vertingus suma
nymus visada paremia. Komi- 

dotis vadovėliais rusų kalba. 
Jie perduoda moksleiviams 
lietuvių kalba, o tie paskaitas 
užsirašo ir taip mokomasi. 
Rusiškomis knygomis naudo
jasi tik tie, kurie rusų kal
bas moka. Bendrųjų dalykų 
vadovėlių yra pakankamai ir 
lietuvių kalba. E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Lentvario kilimų fabrikas 

iki šiol per mėnesį pagamin
davo 200-220 kilimų. Sumon
tavus naujas audimo stakles, 
bus gaminama 500-550 kili
mų. Šiemet respublikos preky
binėms organizacijoms busią 
pateikta daugiau kaip 5,000 
kilimų ir virš 65,000 m. take
lių.

------ o-------
Kauno medicininių prepara- 

riai parašiutininkai. Apmoky
mą organizuoja ir jam vado
vauja “laisvanoriškos draugi
jos armijai, aviacijai ir laivy
nui remti” instruktoriai.

sija intensingai dirbdama pa
darė visą eilę naudingų nuta
rimų, o kas svarbiausia jau 
įvykdė keletą pažymėtinai 
reikšmingų darbų. Pirmoje 
eilėje tenka pažymėti Jau
nuolių Komisijos rūpesčiu, jos 
pasiryžimu ir darbu jau pra
dėta leisti jaunimo laikraštį 
Atžalyną, kuris eina kaipo 
Tėvynes priedas. Čia stambi 
pažanga, kuri turės didžios 
reikšmės visos organizacijos 
gyvenime. Patys jaunuoliai 
Atžalyną tvarko ir redaguoja, 
telkdami iš savo tarpo vis 
daugiau bendradarbių. Juk 
šiuo metu SLA turi apie porą 
tūkstančių jaunuolių, kurio 
per laikraštį suartos su visa 
organizacija ir pasidarys jos 
veikėjais. Susivienijimo tole- 
rantinė dvasia, kur svetima 
nuomonė gerbiama ir siekia
ma visų patriotų lietuvių ben
dro sugyvenimo, jaunimą į 
save patraukia. Musų jauni
mas dabartiniu motu priklau
so įvairioms organizacijoms, 
o Susivienijime jie visi ben
drai sutelpa ir bendrai dirba. 
O kad butų artimesni jaunimo 
santykiai šią vasarą buvo su
rengta Lindbcrgh parke, N. 
J. iškyla, kurioje dalyvavo 
SLA prezidentas P. Dargis ir 
sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
kurie pasakė jaunuomenei 
nuoširdžias kalbas ir nušvietė 
Susivienijimo reikšmę lietu
vių visuomeninėje ir kultūri
nėje srityje.

Siekiama didelio tikslo — 
išjudinti jaunimą visose lie
tuvių kolonijose. Štai Kana
dos jaunimas jau pasižymėjo 
savo veikla. Toronte veikia 
jaunuolių kuopa, kurios dau
guma sudaro sporto klubą 
“Vytis”.. O pačioje Chicagoje 
jaunimo veikėjų A. Vaitkevi
čiaus, V. Adamavičiaus, P. 
Petruičio, Dirvonio, Levano, 
Butkaus, Šalkausko ir kt. ak- 
tingumu jaunimas suburiamas 
į Susivienijimą. Bostone, Mas- 
sachusctts rajonine jaunimo 
komisija irgi organizuojama, 
kuriai vadovauja stud. R. 
Šležą.

Jaunuolių Komisija stengia
si, visuose miestuose sudaryti 
veiklias jaunuolių komisijas, 
ir nori, kad ateinančio SLA 
seimo, kuris įvyks Pittsburgh, 
Pa. metu suorganizuoti atski
rą jaunimo seimą.

Jaunimo komisijos pirmi
ninkas P. Dagys ypatingai iš
skyrė Noros Gugienės nuopel
nus, kuri dideliu atsidėjimu 
dirba lietuvišką, darbą. At-

Lietuvių Klubams, Draugijoms ir Kitom 
Organizacijom Duodamas Galimumas 
Teikti Savo Nariams S.L.A. Apdraudas
Nepaprastas SLA Apdraudų Srities Praplėtimas Artėjant 

Prie Deimantinės Sukakties

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, norėdamas kiek galint 
prasmingiau paminėti savo 75 metų gyvavimo—deimantinę— 
sukaktį, siekia dar daugiau ir stipriau pasitarnauti organizuo
tai Amerikos lietuvių visuomenei per lietuvių klubus, draugi;as 
ir kitas organizacijas. Tuo tikslu organizacijom sudarytas 
galimumas teikti savo nariams nepaprastai žema kaina akci- 
dentalę ir sveikatos apdraudą SLA drugybos (sočiai member- 
ship) pagrindu.

Organizacija naudodamasi tuo planu, tai yra, aprūpindama 
savo narius minėtos rūšies SLA apdraudomis, pasilaiko tą patį 
savo vardų ir tvarką kokią turi, vadinasi, tas nekeičia organi
zacijos nuostatų ir ji su savo tvarkomaisiais organais veikia 
ir toliau, bet nariams daug naudingiau patam ąu ja.

KOKIOS APDRAUDOS IR DUOKLĖS?
Klubo,draugi,jos ar kitos kurios organizacijos narys, mo

kėdamas tik 30 centų į mėnesį, gaus akcidcntalę apdraudą 
$5flC>.00. Jei mokės 40 centų gaus apdraudos $1,000.00 ir 
SLA savaitraštį “Tėvynę,” kurios metinė prenumerata yra .$4.

Jei norės, galės gauti Ligoje Pašalpos arini Sveikatos ap
draudą. Mokėdamas į mėnesį tik $1.00 gaus $15.00 savaitinės 
pašalpos gydydamasis ligcninje, ar $12.00 sirgdamas namuose.

Mokant aukštesnes duokles duodamos didesnės apdraudos 
ir ligoje pašalpa iki $75.00 savaitėje.

Taip pat labai svarbu, kad kiekvienas draugybos narys, 
nepaprastai mažomis duoklėmis, galės aprūpinti savo »alkus 
SLA vertingomis apdraudomis.

SLA nori paremti Lietuvių Klubų ir Draugijų veiklą, to
dėl mokės Klubui ar Draugijai kas metai nemažiau kaip po 60 
centų už kiekvieną narį, kuris naudosis šiuo planu.

KVIEČIAME į BENDRĄ DARBĄ
Daugelio lietuviškų organizacijų uždaviniai sutampa su 

SLA siekimais tautinių ir kultūrinių darbų srityje. Todėl 
Susivienijimas kviečia lietuvių klubus, draugijas ir kitas orga
nizacijas pasinaudoti šiuo SLA patarnavimu, kuriuo praple
čiama narių teisės, privilegijos ir padidinama nauda nariams 
ir visuomenei. Pasinaudojant šiuo planu susidarys bendradar
biavimas naudingas kiekvienai organizacijai, nes tas didins 
jos reikšmę ir stiprins :os padėtį. Sutelktomis jėgomis galė
sime atlikti dar didesnius ir žymesnius darbus. Bendrai dirb
dami daugiau pasitarnausimi* savo tautai ir jos laisvinimui.

KUR IR J KĄ KREIPTIS?
Smulkesnes žinias apie šį naują draugijoms paną galite 

gauti pas kiekvieną SLA kuopos organizatorių ir finansų sek- 
retocrių arba parašant laišką SLA Sekretoriui, 307 W. 30th 
Street, Nevv York 1, N. Y.

I)R. M. J. VINIKAS, SLA Sekretorius

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 2-rosios Ap 
skrities Kuopų Nariams ir Valdybų Žiniai

Lapkričio-Novembcr 22 d:eną 1 valandą po pietų Lietuvių 
Piliečių Klube, 41 Bcrkcley Street, Lavvrence, Mass, šaukia
mas SLA 2-rosios apskrities kuopų metinis suvažiavimas.

Prašome visas SLA 2-rąjai apskričiai priklausomas kuo
pas išrinkti at* ovus ir prisųsti į suvažiavimą.

Po suvažiavimo tame pat Lietuvių Piliečių Klube Law- 
rence, įvyks SLA 41 kuopos rengiama vakarienė, kurioje pra
šome visus delegatus ir jų svečius skaitlingai dalyvauti.

SLA

skira padėka buvo pareikšta 
Sophia Barčus už palankumą 
Susivienijimui ir jos teikiamą 
pagalbą.

SLA iždininkė Nora Gugie
nė kvietė Chicago jaunimą 
dalyvauti broliškoje organiza
cijoje ir nurodė svarbą į- 
traukti jaunimą į lietuvišką 
veiklą, o tam tikslui geriau
sia tinka kaip tik Susivieniji
mas.

Sophia Barčus pasidžiaugė 
praleidus vasaros atostogas 
SLA vasarnamyje Atlantic 
City, N. J., kur ji turėjo pro
gos arčiau pažinti SLA pro

J. Arlauskas,
Apskr. Valdybos Pirmininkas,

J. Gedmintis, Sekretorius.

zidentą P. Dargį, o taip pat 
SLA Reikalų tvarkytoją dr. M. 
J. Viniką, kurių platus visuo
meniniai pasiryžimai padariu
sieji jai įsidėmėtiną įspūdį. 
Sophia Barčus užtikrino, kad 
jos mikrofonas visada atviras 
garbingos broliškos organiza

cijos reikalams, nes Susivieni
jimas tarnauja visiems lietu
viams ir atlieka didelius dar
bus visuomeninėje ir švietimo 
srityje. O jaunimo organiza
vimas yra reikšmingas piums 
visiems ir mes turim šį Susi
vienijimo darbą visokeriopai 
paremti.
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TRUMPOS ŽINIOS

Pagarba SLA Narei Sofijai Kasperavičiutęi!

SLA Kuopos Susirinkimas
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Mire Juozas Slančauskas, 
SLA 104 Kuopos Narys
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Mirė Pranas Karpsiis, 
SLA 200 Kuopos Narys
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New Britain, Conn.
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Pittsburgh, Pa.

Chicago, Illinois.
rai praėjus ir visoms SLA na
rėms iš atostogų grįžus vėl 
pilnu tempu įsitraukiama į 
visuomeninius darbus.

Philadelphia, Pa.
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to savo 
kuriame

Kalvarijos kapinėse, ten 
ir jo tėvas yra palaido
jus prigulėjo prie SLA 
30 metų, kurį jo tėvas

privalo specialiais 
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nariams apie 
nuro

6 dieną p.
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ap- 
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Karpslius, ir daug 
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plačioje lietuvių 
išlaikymą 
savitumo, 
apšvietos, 

kultūriškų

šiam 
kuo- 
SLA 
sve-

Kazys Stą- 
E. Mikelio- 
Balchikonis, 
Chestorienė

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

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

KATES

$4.00
$5.00

367 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5523

SLA Reikalai ir ciklą

Šių metų spalio 9 dieną 
širdies smūgio mirė Pra- 
Karpslis, ilgametis SLA 
kuopos narys darbuoto- 
Buvo pašarvotas Charles

llevųne

Nuo praėjusio 50-to Auk
sinio Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Seimo 1958 metais. 
Chicagoje, seimo delegatams, 
kuopų viršininkams ir organi
zatoriams, visiems fiziškai 
sveikiems nariams ir narėms, 
paliko didelis uždavinys ver
buoti naujus narius, suaugu
sius ir mažamečius, vyrus ir 
moteris, į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, Deimanti
niam Seimui, kuris bus Pitts
burgh, Pa., 1960 metais.

Nesiimu čia trumpu laiku 
jums aiškinti kas yra Susivie-- 
nijimas Lietuviu Amerikoje, 
jo 74 metų amžius nėra žino
mas tik negimusiems ir lietu
vių mažamečiams vaikučiams.

Suaugusieji patrijotai ir iš
tikimi lietuvybei 
tėvai 
savo 
SLA 
soje

Išsiuntinėta nominacijoms 
reikalinga medžiaga

Susivienijimo sekretorius dr. 
M. J. Vinikas praeitos savai
tės pabaigoje išsiuntinėjo vi
sų kuopų finansų sekreto
riams nominavimui kandidatų 
Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms reikalingą medžia
gą. Išsiųsta:

1) Pildomosios Tarybos ofi
cialus pranešimas, kuriame 
nurodoma kada nominacijos 
turi būti atliktos, kiek asme
nų kurioms pareigoms galima 
nominuotų kas gali būti no
minuojamas, kaip nominaci
jos turi būti atliktos kuopose;

2) Sekretoriaus laiškas, ku
riame pasakoma kiek kokių 
blankų pasiųsta;

3) Nominacijų pasekmių 
raportas, surašymui nominuo
tų asmenų vardų ir kiek kuris 
gavo balsų;

4) Tiek balotų, kiek kuopa 
turi narių;

5) Vokas nominacijų užpil
dytų blankų ir balotų sugrąži
nimui centran.

Jeigu kurios kuopos finan
sų sekretorius dėl kokios nors 
priežasties nominacijoms rei
kalingos medžiagos negautų, 
ilgai nelaukę praneškite cen
trui, o ji bus . pasiųsta antru 
kartu.

Nominacijos bus tik 
vieną gruodžio mėnesį

Nors jau kelis kartus
vo rašyta, kad pagal praeito 
Susivienijimo 50 seimo nuta
rimą, nominacijos įvyks tik 
vieną gruodžio mėnesį, bet 
artėjant nominacijų laikui, 
dar kartą primename, kad 
nominacijos įvyks tik vieną 
gruodžio mėnesį. Todėl visų 
narių būtina pareiga ruoštis 
nominacijoms, o atėjus susi-

* rinkimų dienai, kurią paskirs 
kuopos valdyba, 
vauti ir atiduoti 
už tuos asmenis, 
suotojo nuomone, 
būti kandidatais
Tarybos narių pareigoms.

Nariai privalo būti 
pakviesti į susirinkimus

- Nominacijos įvyksta tik 
vieną kartą į du metus, todėl 
kuopų sekretorių ar kitų .pa
reigūnų, kuriems tas darbas 
pavestas, 
laiškais ar
nešti visiems 
įvykstantį susirinkimą, 
dyti laiką, vietą ir paraginti 
dalyvauti nominaciniuose su
sirinkimuose ir atlikti konsti
tucijos jiems pavestas parei-’ 
kas. Reikia nepamiršti, kad 
asmenys nominacijose gavę 
atitinkamą skaičių balsų, rin
kimų metu galės kandidatuo
ti Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms ir, jeigu bus iš
drikti, organizacijai vadovaus 
per sekamus du metu, tatt yra

ir motinos 
vaikučiams 
vardas yra 
plačioje Amerikos lietu

vių spaudoje, tačiau tik ak
tualiai priklausant prie jo, 
nariai ir narės gali apsioažin- 
ti su jo uždaviniais, princi
pais, siekiais, patirti jo pilną 
lietuvišką šilumą — bendą vi
sų lietuvių kūlturos, labdary
bės ir kitų duodamų lietu
viams gerovių ir vertybių.

Mes. lietuviai, gyvename 
20-tam amžiui, pirmiaus ne
būtų buvę žmonijos istorijoj 
didžių sąjūdžių, kovų ir su
krėtimų. Po ilgų, 123 metų 
priespaudos ir merdėjimo po 
Rusų carų letena, 1918 me
tais, susidarius po Pirmojo 
Pasaulinio karo keitimosi są
lygoms Europoje, pridėjus 
musų pačių drąsą, ryžtą, he- 
roiškumą, gyvybių ir kraujo... 
Lietuva atgavo sau nepriklau
somybę. Kūrimosi Lietuvos 
valstybės laiku nagalbon atė
jo ne tik SLA pavieniti, bet 
ir visa SLA kolektyve organi
zacija. Kiek ir kuomi SLA 
prisidėjo tuomet ir dabar pri
sideda lietuvių ir Lietuvos 
vadavimo reikalams, reikia 
skaityti SLA Istoriją ir jo 
organą Tėvynę.

Po 22 metų nepriklausomo 
gyvenimo, . Lietuva iš naujo 
paliko priklausoma Rusijos 
bolševikinei komunistinei im
perijai. Atgauti jai nepriklau
somybę bent tokią, kokią tu
rėjo, lietuviams gal prireiks 
kitus 123 metus kovoti, kaip 
Lietuvoje likusiems, taip ir 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams, pasisklaidusiems po 
platųjį pasaulį. Musų politi- 
kiški vadai, rašytojai, kultū
rininkai, tapitojai, visuomeni
ninkai ir kiti sielojasi susirin
kimuose ir
spaudoje, apie 
tuvybės ir jos 
tuviško budo, 
pročių ir kitų
kybių. Visa tai palaikyti ir iš
laikyti mums gyvenant užsie
nyje reikalinga jungtis ir dė
tis prie esamų seniau sukurtų 
lietuviškų organizacijų
statytų svietiškų svetainių, 
klubų ir kt., o ypatingai rašy
tis į didžiausią lietuvių sukur
tą organizaciją — Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje.

Mes skaitome lietuvių nau
jakurių pribuvusių Amerikon 
per virš 30,000. Pribuvo keli 
tūkstančiai lietuvių Kanadon. 
Dar dabar pavieniais pribūva 
į abi šalis. Tai didelis lietuvių 
jaunesnio amžiaus įnašas į’ 
Amerikos ir Kanados senes
nės lietuvių kartos bendruo
menę. Jei ši paskutinė banga 
lietuvių pilnai susiprastų ir

bent jų dauguma įsijungtų į 
Susivienijimą, trumpoj atei
tyje jie galėtų paveldėti ne 
tik senesnius narius, bet ir jų 
sudėtą kapitalą. Ar jie 
pras, būdami tikrais
viais, tai padaryti, gyvenimo 
eiga parodys.

Žiūrėdamas plačiau I Ame
rikos lietuvių gyvenimo liki
mą, aš neskupėjau priminti 
ir kitas organizacijas, Tačiau 
pirmoj vietoj aš kalbu už sa
vą Susivienijimą Liet u v i ų 
Amerikoje, prie kurio kviečiu 
naujakurius rašytis.

Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje gali priklausyti ge
ros sveikatos stovyje lietu
viai vyrai, moterys ir jauni
mas, nuo vienų iki 70 metų 
amžiaus. Apdrauda duodama 
viso amžiaus, 20 metų išmo
kama, 10 ir 20 metų taupu
mo (reiktų dar įvesti 15 me
tų taupumo), ir kiti išmoka
mi polisai. Ligoje nuo $12.00 
ir aukščiau į savaitę pašalpa.

Mėnesinės ar metinės 
lės yra daug žemesnės 
kur kitur.

Todėl sesės ir broliai 
viai, naujakuriai, 
nesveikatos at
vės, išsijunkite 
rašykitės prie 
Tik prisidėję
lietuvių sukurtos 
jos, kuri turi 
čiuopiamo kapitalo, 
liksime stiprus ir išlaikyti
sienyje lietuvybę ilgiems, 
giems metams!

Z. Jankauskas.

lietu- 
nelaukite 

visiškos senat- 
iš kito orumo, 

SLA dabar, 
prie Amerikos 

organizaci-
milijonus

mes

nuo
nas 
200 
jas.
& Son Stepanauskų laidotu
vių koplyčioje. Laidotuvės į- 
vyko spalio 12 dieną, po baž
nytinių apeigų Dovine Provi- 
dence bažnyčioje, buvo nuly
dėtas ir palaidotas Holy Se- 
pulchre kapinėse.

Laidotuvėms rūpinosi 
lis Stanley Karpsiis, su
na Justina ir 2 sunais. Velio
nis Pranas buvo nevedęs ir 
ilgus metus išgyveno pas bro
lį Stanley. Dar paliko liūdin
čius brolį Vincentą, 
Frances 
tolimesnių
pažįstamų.

Pranas 
prie SLA, 
kitų organizacijų, visur dar
bavosi, aukavo kur tik buvo 
kas daroma dėl Lietuvos ir 
lietuvių gerovės. Nors nebe
buvo jaunuolis, jau buvo išė
jęs į pensiją, bet niekados ne
pasakydavo, kad esu pavar
gęs, kad tik nuo savęs kokį 
darbelį nustumti.

Gaila, musų senesniųjų ei
lės retėja, bet kad jas kas 
pasistengtų užpildyti ir su 
širdingu atsidavimu dirbtų, 
vargiai galima tikėtis. Tavo 
draugai, su kuriais tu dar.ba- 
vaisi bendruose lietuvių dar
buose, ilgai tave minės ir vi
sur pasiges.

Ilsėkis ramybėje, o liku
siems artimiesiems reiškiu gi
lią užuojautą.

B. Keblaitienė.

damas savo brangią žmonelę 
jai įteikė puikų orkedijų kor
sažą. Visoms išreikšta geriau
si linkėjimai ir sudainuota, 
daug gražių dainelių.

Musų SLA 77 kuopa veikia 
ir dar nepavargsta. Nors dau
guma narių yra pagyvenusių 
— įsirašiusių nuo pat kuopos 
susiorganizavimo 1913 metais, 
bet jie visi gerai laikosi. Iš tų 
senesniųjų narių eina kuopos 
pirmininko pareigas Alfonsas 
Savickas. Atsiranda ir susir
gimų, bet pasveiksta ir vėl 
dapbuojasi kartu. O mirimų 
nėra perdaugiausia. Iš 150 
narių, daug yra naujai atvy
kusių įstojo į organizaciją ir 
įnešė į kuopą daug naujos 
energijos.

Praeitą vasarą kuopa turė
jo sėkmingą gegužinę, dabar 
vėl nutarta ir dedamos pas
tangos pakviesti garsųjį pa
saulio keliautoją Doną Kurai
tį su filmais iš už geležinės 
uždangos, parodyti Rockfordo 
lietuviams paveiksluose kaip 
raudonajame rojuje gyvena 
lenkai, baltgudžiai, Ukrainai, 
senieji rusai ir pietinės Rusi
jos gyventojai. Į Pabaltijos 
kraštus jo neįsileido.

P. Kuraitis aitvyksta sek
madienį, lapkričio 1 dieną į 
Lietuvių Klubo didžiąją salę, 
pradės rodyti filmas 2:30 va
landą po pietų. Po to seks 
užkandžiai ir šokiai.

Žvalgas.

svarbu, kad kuopų nominaci- 
niuose susirinkimuose daly
vautų kodaugia narių ir ati
duotų savo 
mus asmenis 
dovauti.

Nei vienas
neprivalo praleisti 
kuopos susirinkimo, 
bus nominuojanti kandidatai.

Pranešama, kad SLA 
kuopa minėdama savo veiklos 
55 metų sukaktį, š. m. lapk- 
kričio mėn. 29 dieną 5 valandą 
po pietų Lietuvių Piliečių Dr- 
jos Auditorijoje, So. Boątane 
rengia paminėjimo banketą. 
Iš anksto kuopos valdyba 
kviečia tą dieną skirti 
paminėjimui, kaip šios 
pos, taip lygiai ir visų 
Bostono kuopų narius ir
čius. Prašo taip pat ir Bosto
no apylinkės SLA kuopų na
rius susirūpinti šiuo minėji
mu ir dalyvauti bankete. 
Smulkiau bus informuojama 
kiek vėliau; Koresp.

Įprasti per daug mėtų mu
sų SLA 135 kuopos 
niai susirinkimai 
pirmą sekmadienį 
mėnesio. Taigi ir 
susirinkimas bus
Muzikos Svetainėje, 2725 E. 
Allegheny Avenue, sekmadie
nyje, lapkričio mėn. 1 dieną, 
2 valandą po pietų.

Šio mėnesio susirinkimas 
nėra svarbus, jis yra svarbus 
tik tiems nariams ar narėms, 
kuriems ir kurioms reikia mė
nesines duokles užsimokėti. 
Neturint svarbių reikalų lap
kričio mėn. susirinkimo, pa
tartina visiems nariams ir na
rėms skaitlingai į jį atsilankyt 
ir atsinešti su savim sveikų ir 
naudingų musų broliškai or
ganizacijai sumanymų: kaip 
tai parengti kokį nors paren- 
gimą-pobuvį prisirašius i e m s 
naujiems nariams ir narėms 
prie musų kuopos pagerbimą. 
Jieškoti būdų kaip gauti dau- 
giaus musų kuopai naujų na
rių. Mes turime platų laiką 
jų gavimui, tik deja, kad mes 
patys prisirašę tuo pasitenki
name, paliekame nerangus, I 
susnustame savo organizaci
jos reikalais rūpintis, atsidė
dami ant kitų, kad jie už mus 
ir save tas pareigas musų or
ganizacijai atliks.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje nėra komercinė ap- 
draudos kompanija, kuriai ge
rai apmokami agentai visą 
laiką dirbtų, jieškodami nau
jų narių prirašymui. Mes jų 
neturime ir neturėsime iki S. 
L. A. laikysis nustatytų 74 
metų organizacijos principų, J 
kad SLA buvo, dabar yra ir 
dirbama, kad jis paliktų atei
čiai lietuvių savišalpos, sava
ranki, broliškos pagalbos
ganizacija. Tai suprantant ir 
turint visą tą atmintyje, čia 
ir puola kiekvienam nariui ir 
narei ta pareiga, savo organi
zacijos reikalais domintis ir

Binglianiton, N. Y. — Rug
sėjo 6 dieną p-nų Lepų savar- 
vietėje, Conklin, N. Y., SJLA 
50 kuopa turėjo savo tradici
nį pikniką. Piknikas, kaip if 
visuomet, įvyko sekmadienį 
prieš Darbo Dieną, o rengia
mas tą dieną todėl, kad pikni- 
kautojai turėtų progą ryto
jaus dieną pailsėti, o 
pasitaikytų lietus, tai
kas butų, galima laikyti ryto
jaus dieną.

Piknikas nebuvo toks skait
lingas, kaip kitais metais, bet 
finansiškai buvo sėkmingas.

Piknike ėmė dalyvumą dau
gelis kuopos narių, žinoma, 
buvo ir nemažai svečių. Tarp 
svečių, reikia paminėti, kad 
buvo atvykę, musų geri kai
mynai iš Wilkes Barre, Pa. 
SLA. 115 kuopos darbuotojai 
ir 7-tos apskrities valdybos 
nariai, būtent pirmininkas 
Adomas Miliauskas su žmona 
ir iždininkas p. Urbonas su 
žmona. Su svečiais buvo pasi
kalbėta Susivienijimo reika
lais ir pasivaišinta:

Pikniko rengimo komisijoje 
buvo Antanas Vaičiulis ir P. 
B. Balchikonis. Piknike dirbo 
ir vaišino svečius ponios E. 
Mikelionienė, E. Chesterienė 
ir E. Balchikonienė. Taipgi 
S. Chester, J. M. Bučinskas, 
A. Chcrno ir Juozas Linonis- 
Lynn, J r.

Rugsėjo 10 dieną staiga 
mirė SLA 50-tos kuopos narė 
Elzbieta Černauskienė, palygi
nus dar jauna moteris, buvo 
našlė, paliko dvi vedusias 
dukteris. Ir, reikia pasakyti, 
kad velionės asmenyje SLA 
50 kuopa neteko darbščios 
narės, nes ją visuomet buvo 
galima pasikviesti padirbėti 
kuopos parengimuose. Kuopa 
pasiuntė gražų gėlių vainiką

Džiugu yra turėti Toronto 
SLA kuopai savo 
teniso (Canados 
Kad ji laimėjo, tai 
noma, bet kaip ji
džiant ir ar ją galima atskirti, 
kad ji lietuvaitė, to savo aki
mis nebuvau matęs. Štai šių 
metų spalio 11 dieną turėjau 
progos nuvežti Sofiją į Nia
gara Falls, Ont., kur ji turė
jo žaisti su įvairių tautybių • 
žaidėjais. 'Prasidėjo žaidynės, 
pasitraukiant jai nuo manęs, 
aš palinkėjau sėkmės, ir at
sisėdęs kedėje žiuriu, kad ji 
vietoj anglų kalbos, skaičiuo
ja taškus balsiai lietuvių kal- 
kalba, man net ašaros nuo 
akių nuvarvėjo, matant kaip 
ji stengiasi išgarsinti svetim- 
mųjų tarpe lietuvių vardą.

Tai yra pavyzdis kitoms 
lietuvaitėms, kurios gėdinasi 
svetimųjų tarpe kalbėti lietu-

Spalio mėnesį sergančioms 
narėms C. Machulienei ir M. 
Leppienei paskirta 
ir dovanos.

ALT vykstančiai 
dieną konferencijai
15-ta dolerių ir išrinkta šios 
atstovės: H. Čižauskienė, 
Senulienė, M. Rulienė, 
Hornienė, M. Baronienė ir 
Katkevičienė.

Rudeninio pikniko rengimo 
komisija: H. Čižauskienė ir 
A. Buchinskienė pranešė, kad 
piknikas puikiai pasisekė — 
jame dalyvavo daug senimo 
ir jaunimo, kurie šoko, daina
vo ir skaniai pagamintais val
giais, alučiu ir gardžuodamie-

rūpintis, ypač* naujų narių 
prirašom.

Z, Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

prie jos karsto ir parūpino 
karsto nešėjus.
Kuopos ligcn iai

Petras Adomaitis, keletą 
savaičių praleidęs ligoninėje 
pasveiko. Kazys Staniulis bu- 
bo operuotas ir po kelių sa
vaičių buvimo ligoninėje pas
veiko. Povilas Balčiūnas taip
gi buvo operuotas ir jau ket
virtas meno sunkiai serga ir 
jau antru kartu išvežtas į li
goninę.

Antanas Jakševlčius, buvęs 
kuopos iždininkas, irgi sun
kiai serga, randasi ligoninėje, 
turi širdies priepuolį.
SLA 50 kuopos susirinkimas

Spalio 
Studijoje kuopa 
mėnesinį susirinkimą, 
dalyvavo vidutiškai. Apart ki
tų kuopos formalumų, valdy
bos raportų, buvo išklausytas, 
ir priimtas kuopos pikniko 
rengimo komisijos raportas 
su pagyrimu komisijai.

Taipgi paaiškėjo, kad SLA 
50 kuopą SLA 7-tos apskri
ties suvažiavime, kuris įvyko 
rugsėjo 20 dieną, Pittston, 
Pa., SLA 50 kuopą atstovavo 
J. Kavaliauskas, 
niulis, S. Cherter 
nienė ir P. B. 
svečiais buvo E. 
ir E. Balchikonienė.

Kuopos susirinkimui, iš ap
skrities suvažiavimo, praneši
mą padarė Jonas Kavaliaus
kas. Bet reikia pastebėti, kad 
delegatas Kavaliauskas, savo 
pranešime padarė kelis netik- 
slimus, kurie neatitinka 7-tos 
apskrities suvaž’avimo eigai 
ir pastato apskritį į keistą pa
dėtį. Manau, kad Kavaliaus
kas savo pranešimą ateinan
čiame kuopos susirinkime pa
taisys gerojon pusėn.

P. B. Balchikonis.

viškai. Sofijai žaidžiant, pri
ėjo prie manęs vengras ir 
klausia, ar Jus su ta panele 
lietuviai, atsakiau 
kitę atrodo ji yra 
tautos patrijotė, 
žaidėjai tik namie 
kalba, o žaidiant
mųjų gėdinasi. Tai jums lietu
viams yra didelė garbe. Aš 
jam už malonius žodžius pa
dėkojau.

Būdamas SLA narys, linkiu 
tau sveikatos ir pasilsimo, 
tęsti ir garsinti SLA ir lie
tuvių vardą svetimųjų tarpe, 
nes tavo laimėjimas yra mu
sų visų laimėjimas, taip pat 
paruošti, laikui bėgant, įpėdi
nę, kuri -eitų tais keliais, ku
riais tu eini. Taip pat noriu 
palinkėti SLA kuopai daugiau 
tokių narių turėti, kaip Sofi
ja. P. P.v

si vaišinosi.
/

Susirinkimas išreiškė pa
dėką narėms už aukotus val
gius ir pasidarbavimą: P. Se- 
nulienei H. Čižauskienei, Jeza- 
vitienei, K. Austin, K. Jakub- 
kienei, Mockienei, S. Alvikie- 
nei, A. Ambrozienei, A. ♦Ra
monienei, P. Mališauskienei, 
M. Baronienei, M. Višchulie- 
nei, A. Buchinskienei ir poniai 
Valentai už paaukotą labai 
skanų tortą. Širdingai dėkoja
me Naujienoms, Tėvynei, San
darai, p. S. Barčus ir p. L. 
Vanagaitienei už rengimo 
pranešimus. Visiems musų 
mieliemsiems svečiams — vie
šnioms už atsilankymą ir nuo
širdų musų darbų parėmimą 
širdingai dėkojame.

Gimtadienio proga pasvei
kintos ir pavaišintos J. Vi- 
šackienė ir A. Buchinskienė, 
kurios taipgi susirinkusias 
pavaišino savomis skaniomis 
vaišėmis. Čia turėta ir 15-kos 
metų vedybinė sukaktis — 
ponios Kristinos Austin, ku
rios vyras Ch. Austin sveikin*

SLA 273 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks lap
kričio mėn. 8 dieną, 2 valan
dą po pietų, priprastoj vietoj.

Malonėkite visi kuopos na
riai ir visos narės atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes bus kuo
pos valdybos rinkimas 1960 
metams. Taipgi turėsime ap
tarti nominacijas, kurios bus 
gruodžio mėnesį, tad visų na
rių būtina pareiga būti susi
rinkime.

J. Maksvitis,
SLA 273 kuopos sekr.

Berkeshire Venician 
Company dirbant prie 
ir maišant likerį su 
likeris ekspliodavo, užsidegė ir
visu smarkumu liepsna davė į 
veidą darbininkui Pranui Na- 
unčikui, užsidegė jo drabužiai 
ir pavojingai apdegino. Dabar 
jis guli ligoninėje jau penkios 
savaitės ir yra blogoj padėty.

Mes, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 34 kuopos nariai, 
linkime Tau, Pranai, greitai 
pasveikti ir vėl būti
kuopos korespondentu, kaip 
kad buvai per praeitus 
metus.

Kuopos Nare A. N.

Juozas Slančauskas, SLA 
104 kuopos narys, mirė šių 
metų rugsėjo mėn. 18 dieną 
ir palaidotas rugsėjo 22 die
ną, 
kur 
tas.
per
prirašė dar jam esant 11 me
tų amžiaus.

Jis mirė dar jaunas, sulau
kęs vos tik 42 metus amžiaus. 
Juozas Slančauskas
augęs Amerikoje, bet 
kalbėjo lietuviškai ir 
sais gražiai sugyveno. < 
bo daug metų Heinz 
ten dasidirbo iki boso 
gy.

gimęs ir 
grtažiai 
su VI- 

Jis dir- 
Co. ir 

i parei-

Dideliame nubudime 
žmoną Genevievę, 
Barborą ir du sūnūs Richard 
ir Jerry, taip pat liko pamotė 
Mrs. Frances Slančauskas, 
dvi ^seserys ir vienas brolis. 
Reiškiame šeimynai ir gimi
nėms gilią užuojautą, o Juo
zui Slančauskui lai būna leng
va ilsėtis laisvoje Amerikos 
žarnelėje. Fr. Žilionis.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Brooklyn, N. Y. — Susivie
nijimo 38 kuopos metinė-tadi- 
cinė vakarienė įvyks šių metų 
lapkričio mėn. 7 dieną, šešta
dienį, 7 valandą vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Rengėjai prašo bilietus vaka
rienei įsigyti į anksto ir daly
vauti tradicinėje kuopos va
karienėje. Bus skani vakarie
nė ir kitų skanumynų.

—o—
Kenosha, Wisconsin. - ■ Su

sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminėjimui vakarie
nėje.
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Ant. Matulevi- 
MacShane, W. 
W. Krineskis, 

Charles Aloiz,

sipelne jo direktoriais išbuvę 
ilgus metus: 
čius, Juozas
Matulevičius,
J. Zdunskis,
Jonas McShane, Clara Matu
levičienė, Katarina Matulevi
čienė, Stasys McShane, Mar
tynas Ajaras.

Kiekvienam, kas lankėsi 
Erie, Pa. nepaprastai malonų 
įspūdį daro lietuvių sumanu
mu ir darbu pasiekti laimėji
mai. SLA prezidentas P. Dar
ais ir sekretorius dr. M. J.

• ■*

Vinikas nelabai seniai aplan
kė Erie, atsivežė iš ten gra
žiausius įspūdžius, o svarbiau
sia jie gavo iš vietinių veikė
jų tvirtą užtikrinimą, jog sa
vo klubo narius jie įjungs į 
Susivienijimą draugybos na
riais ir suteiks jiems, kas no-

rėš, akcidentalę apdraudą, o 
taip pat ir ligoje pašalpą. Tai 
didelis ir pavyzdingas visiems 
kitiems musų veikėjams lai
mėjimas, kuriuo pasidžiaugsi
me mes visi, kas tik gero lin
ki lietuvių reikšmingiausiai ir 
jau didelius darbus atlikusiai 
broliškai organizacijai.

Šiuo metu 216 kuopos val
dybą sudaro: Antanas Matu
levičius, pirm, 
vičius, vice 
Zdunski, fin. 
Matulevičienė,
Juozas McShane, 
Szevčikovskis ir Pr. Zdunski 
— iždo globėjai, organiz. Ant. 
Matulevičius. Tad šie asme
nys ima tolimesnę atsakomy
bę už ateities kuopos sėkmin
gą veiklą ir rūpinas naujais 
laimėjimais.

, Silv. 
pirm., 
sekr., 
prot.

iždin.,

Asasina- 
Juozas 

Katrina 
sekr., 

Ed.

A
budistų. Pagal VVashingtono 
Islamo Centrą Amerikoje yra 
80,000 musulmonų.

Iš viso yra 258 paskirų re
ligijų ir apie 350,000 dvasi
ninkų.

Nėra paskelbtų statistinių 
davinių, nurodančių tautinę 
bažnyčioms 
rių kilmę, 
bažnyčios 
etniškai ir 
drai imant,
sudaro daugiausia šiaurės Eu
ropos kilmės žmonės, Romos 
katalikai savo kilme dideliu 
skaičiumi yra airiai ir pietų 
ir centro Europos kilmės, Ry
tų bažnyčios kongregacijos

priklausančių na- 
Tačiau Amerikos 
yra organizuotos 
kultūriškai. Ben- 
protestantų grupę

SLA 216 kuopos surengtose iškilmėse kalba kuopos sekretorius (prie mikrofono) Joseph
• ■ • wr»l« 1 — 1 ? _ • /!Y I 5—*2 —A J w « art ■ z < • «• • ■ a ■ ■»< • • \ ■ A*kalbėtojais), Ignatius

C

L. T. Zdunski. Kiti dalyviai (iš kairės) GoergeL. Mark (pagrindinis 
Dobzynski (toastmaster), Miss Betty Laivrence '(programos vedėja).

SLA 216 kuopos 50 metų
Iš kairės j dešinę — Joseph T. Zdunski, pirmininkas, Ignatius

F ra neis Sta n ko vic h.

jubiliejaus Komitetas

■J

SLA 216 kuopos pirmininkas Anthony J. Matulevich (iš 
kairės į dešinę) priima iš Erie, Pa. mayoro Arthur Garduer 
Lietuvių Dienos proklamaciją, mayoro žmona, stebi šį iškil
mingą aktą.

Dobrzynski, Marcella 
Alois, Betty Lavvrenėc, Patricia Gostomski, Anthony Matnlevicli, Ted Rzodkewich, Joe Kane, 
John Schiller, Joseph Hatkevich, Edward Taggart, Edvvard Szewchykowski, Joseph Evans, 
Nuotraukoje trūksta: Mary Adams ir

Gražus SLA 216 Kuopos, Erie, Pa 
Pavyzdys Visuomenės Darbe

Susivienijimas turi nemažą 
skaičių didelių, užsitarnavusių 
ir pasižymėjusių savo plačia 
veikla kuopų. Bet jų tarpe 
216 kuopa Erie, Pa. užima 
ypatingą vietą. Jos veikėjai 
parode nepaprastus organiza
cinius sugebėjimus, aukure 
draugybos narių klubą, ku
riam priklauso 700 narių ir 
puikiai pasitarnavo, kaip Su
sivienijimui, taip pat ir lietu
vių tautai tinkamai pagarsin
dami musų tautos vardą sve
timtaučių tarpe. Vietos gy
ventojai, įvairių tautų kilmės, 
rado jaukią prieglaudą pas 
lietuvius ir puikiai jų tarpe 
jausdamies ir matydami jų 
mokėjimą organizuotai veikti, 
n e t a r p i š kai pripažįsta vi
siems lietuviams šias geras 
savybes.

Šios kuopos nuosavi gražus 
namai, kurie dabar kaip tik 
praplėsti, imponuoja kiekvie-

nam ir parodo akivaizdžiai 
vietos lietuvių pasigėrėtinus 
pasiekimus. Mums yra svarbu 
pažymėti, kad Susivienijimas 
sujunęs šios vietovės veikliuo
sius lietuvius suteikė galimu
mą jiems šitaip gražiai pasi
reikšti, nes greta Susivieniji
mo kuopos lietuviai čia netu
rėjo progos taip įspūdingai ir 
šitokiu 
ti.

pasisekimu pasireikš-
♦

Kuopos
SLA

1909 metų kovo 21 dieną. Jos 
pirmas susirinkimas įvyko 
Kraučėno namuose ir pradžio
je ji veikė didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino drau
gystės vardu. Tai buvo bro
liškos pagalbos ir savitarpinės 
pašalpos organizacija, kurios 
steigėjais tada buvo: G. Or- 
nikaitis, A. Walface, V. Matu
levičius, A. Petrauskas, M.

įsteigimas

216 kuopa įsteigta

Almanaitis,

Saklinis, L.

Matulevičius, J.
B. Tribulskis, P. Šlekaitis, J. 
Kazlauskas, J.
Gešlauskas ir kt. Pirmoji val
dyba buvo tokiai pirmininkas 
G. Ornikaitis, vice pirm. J. 
Blekaitis, finansų sekr. V. 
Matulevičius, protokolų sekr. 
J. Kazlauskas, iždin. Adomas 
Wallace, iždo glob. B. Tribul- 
skas ir A. Petrauskas, mar
šalka Motiejus Matulevičius. 
Ši draugystė nusprendė įsi
jungti į Susivienijimą ir šios 
didžiosios lietuvių organizaci
jos apimtyje iki šio laiko te
bėra.

Erie lietuvių patriotiniai 
darbai

susirin- 
kuopos 
ir dau- 
pradejo

Šiandien patys Erie, Pa. 
lietuviai veikėjai pripažįsta, 
jog jų kuopa augo labai pą- 
mažu. Bet jie iš karto paėmė 
teisingą veiklos kryptį ir pir
moje eilėje rūpinosi bendra 
lietuviška veikla, rengda
mi pobuvius-koncertus, vaidi
nimus ir patriotinius 
kimus. Ši veikla prie 
pritraukė vis daugiau 
giau narių- it kuopa
augti. Iš tos rūšies 216 kuo
pos parengimų yra labiausia 
atmintina Lietuvių Diena, ku
ri įvyko 1916 metų lapkričio 
23 dieną, kas sukėlė didelį 
vietos lietuvių entuziazmą or
ganizuoti pagalbą nuo Pirmo
jo Pasaulinio karo nukentė- 
jusiems. Aukoms rinkti buvo 
sudarytas komitetas iš šių as
menų: S. Stankevičius, M. 
Grabliauskiutė ir A. Alijošie- 
nS.
Erie, Pa. 216 kuopos klubas

Bet kuopos stiprėjimas ir 
augimas yra surištas su jos 
įsteigtu klubu, kuriam buvo 
pastatytos nuosavas patalpos. 
Darbas buvo suplanuotas 
1943 ir pradėtas darbas 1949 
m. gegužės mėnesyje. Klubo 
organizavime daugiausia nu-

♦ . L

ir dvasiškių skaičiumi, pini- 
nariai daugiausia yra armėnų, 
serbų, ukrainų, rusų ir graikų 
kilmės.

Paskutinių kelių metų lai
kotarpyje visos grupės paro
do didelius laimėjimus narių 
ginėmis aukomis ir naujai 
statomomis bažnyčiomis.

Šiandien, pagal Amerikos 
Bažnyčių Metų Knygą, šeši iš 
dešimtieb amerikiečiai lanko 
bažnyčias. Prieš šimtą metų 
ši proporcija buvo vienas iš 
penkių. Per paskutinius 30 
metų bažnyčioms priklausan
čių narių skaičius padvigubė
jo, tuo tarpu kai gyventojų 
skaičius padidėjo tik 40%. — 
CC.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DIENA
Spalio mėn. 24 dieną Jung

tinės Tautos pradėjo savo 
15-tuosius gyvavimo metus. 
Atžymėti' šiai dienai Jungti
nių Tautų Generalinė Asam- 
bėja kreipėsi į 82 savo narių 
tautos valdžias, prašydama 
paruošti programas atšvęsti 
šiai dienai.

Prezidentas Eisenhcweris, 
priimdamas šį atsišaukimą, 
paskelbė proklamaciją, skati
nančią amerikiečius organi
zuoti “bendruomenines pro
gramas, kuriomis butų pade
monstruojamas pasitikėjimą s 
Jungtinėmis Tautomis ir butų 
prisidedama prie geresnio jų 
tikslų, problemų ir atliktų 
darbų supratimo”. Rodyda
mas savo asmenišką prisidė
jimą prie Jungtinių Tautų so
lidarumo ir pavyzdį kitoms 
amerikiečių šeimoms.

Jungtinės tautos buvo su
kurtos pasėkoje didelio noro 
per amžiaus laikotarpį turėti 
tokią prganizaciją, ir jos buvo 
pradėtos pagal bendro supra
timo idėją, kurią laikas išmė
gins. Noras tokią organizaci
ją turėti pagrinde žmogaus 
ilgesys pasaulio taikos, teisy
bės ir brolybės, o idėja yra 
paprasta: tautos ir žmonės
turi dirbti kartu, kad pasiek
ti savo .bendrų tikslų. Noras 
ir idėja yra butini žmogiškam 
progresui, o šiame atominia
me amžiuje tai “gal būt yra 
būtina vien tik gyviems išlik

ai.
JT

imta 
dieną 
nijoje, gali būti trumpai iš
reikšta, kaip siekis geresnio 
*pasaulio. Prisiminti Chartoje 
išreikštus siekius padeda su
prasti, kad ir šiandien tie sie
kiai yra nepasikeitę:

“Apsaugoti ateinančią kar
tą nuo karų baisybių... patvir
tinti iš naujo tikėjimą į pa- 
grindines žmogaus teises, j 
žmogaus asmens kilnumą ir 
vertę, į vienodas teises vy
rams ir moterims mažų ir di
delių tautų... pakelti sociali
nį progresą ir geresnį gyveni
mo lygį platesnėje laisvėje... 
praktikuoti toleranciją ir gy
venti bendrai taikoje, kaip 
geri kaimynai... sujungti mu
sų jėgas tarptautinės taikos 
ir saugumo palaikymui... nau
doti tarptautinę mašineriją 
ekonominės ir socialinės žmo
nių pažangos labui...”

Žvelgdami atgal į praėju
sius 14 Jungtinių Tautų gy
vavimo metų, galime pama
tyti daugelį būdų, kuriais 
Jungtinės Tautos dirbo kon
struktyviai šiems tikslams at
siekti, nežiūrint daugelio nusi
vylimų ir kliūčių. JT pastan
gos sustabdė kovas Palestino
je, Kašmyre, Indonezijoje ir 
Sueze. JT observatorių tarp
valstybinių sienų prižiūrėji
mas padėjo atnešti taiką į 
Graikijos šiaurines sienas. Ko
rėjoje JT jėgos atmušė agre
siją — tai buvo pirmoji ko
lektyvinės kariuomenės akci
ja, vykdoma tarptautinės or
ganizacijos.

JT technikinio asistavimo 
programos ir specializuotų

v •

t

Charta, vienbalsiai pri- 
1945 metais birželio 26 
San Francisco, Kalifor-

f

&

2,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

tautų pagalba yra 'pagal rei
kalą prieinamos tautinės eko
nomijos ir natūralių šaltinių 
išvystymui. Tokia tarpusavinė 
pagalba padėjo susiaurinti 
plyšį tarp daugiau ir mažiau 
išsivysčiusių kraštų abiejų 
kraštų labui.

Milijonai vaikų dabar yra 
išlikę gyvi dėka JT agentūrų, 
kaip UNICEF ir Pasaulio 
Sveikatos Organizacijos aprū
pinimo pienu, maistu bei ap
saugojimu nuo tuberkuliozės, 
difterijos ir maliarijos. JT 
Aukštoji Komisija Pabėgė
liams duoda protekciją apie 
dviems milijonams žmonių 
per visą pasaulį, ir dabar, per 
Pasaulio Pabėgėlių Metus, ji 
deda specialias pastangas pa
dėti 56-šiems kraštams iš
spręsti 15-kos milijonų pabė
gėlių ir benamių problemas 
Europoje, Azijoje, Šiaurės Af
rikoje ir Vidurio Rytuose. CC.

Tėvynę Prisiminus

Stebuklingai mus tėvynėj, 
Kuomet skamba vėversėlis, 
Rytais kelias žili rukai 
Ir alyvų žydi gėlės, 
Šlama pušys šimtemetės, 
Aplink — tylu ir ramu, 
Ir lakštingala lizdelį 
Suka krūme prie namų.

Amžinai ilgiuosiu namo, 
Pusių kvapo ir basos, 
Svetimi, dulkėti miestai 
Lietuves man neatstos...
Ir per kalnus, vandenynus, 
Apie Lietuvą svajoju, 
Ir laiminga ta naktelė, 
Kaip tėvynę susapnuoju.

Mes visi sugrįžti norim, 
Kas mus širdgėlą ištirs?... 
Gal sugrįšim, kaip ant amžių 
Baisi pasaka numirs.

Sofija Ambrazevičiene.

Kiek Žmonių Ameri
koje Yra Bažnyčių 

Nariais

Pagal 
merikos 
daugiau 
čių Amerikoje su 103 milijo
nais narių. Protestantai turi 
60 milijonų ir Romos katali
kai 34 milijonus bažnyčios 
narių. Penki ir pusė milijono 
yra žydų tikybos, du su puse 
milijono rytų apeigų ir 60,000

paskutinę Metinę A- 
Bažnyčių Knygą yra 
kaip 368,000 bažhy- - - * . * *

I
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Lietuvių Prekybos Bendrove naudojasi šia proga padėkoti 
įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietuviams už tą 
ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę per šiuos metus. 
Reikšdami savo nuoširdžią padėką,' kartu mes VĖL GRĮŽTA
ME prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pa
siūlyti kaip dovaną be uždarbio 2,000 SPECIALIŲ KALĖDI
NIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duome
nis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 2 skir
tingus KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO:

KALĖDINI SIUNTINI NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos paltui;

3yj jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam 
kostiumui;
3 jardai dvigubo pločio pamušalo;
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas;
pora vyriškų vilnonių kojinių;
pora moteriškų

To kalėdinio

2.

3.
4.
5.
6.

įskaitant visus

f

žieminių kojinių.
siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$40.00
mokesčius. Svoris 11 svarų.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 2 SUDARO:
i.

/

13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar materiš- 
kiems kostiumams;
3 jardai vilnonės medžiagos paltui;
16 jardų dvigubo pločio pamušalo;
10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar vaikiš

koms suknelėms.
To kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

$79.00
įskaitant visus mokesčius. Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra ekspor
tinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasirenkamos šitaip:

1. Kostiumams—dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai 
mėlyna, ruda arba pilkšva;

2. paltams—tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia 
arba kupranugario spalvos;

3. suknelėms—dideli taškai mėlyname, rudame arba gels
vame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nempkamų pavyzdžių, kuriuos 
mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS 
gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis butų musų 
klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS DUOTI PRO
GOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS 
ASMUO IŠ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 
2 TOKIUS SIUNTINIUS (kiekvienos rūšies po vieną). Taip 
pat priiminėsime po 1 dolerį iš tų, kurie nori užsitikrinti sau 
KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, bot galutinio užsaky
mo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

Mes garantuojame:
1. 'Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemo

kamai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.
3. Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, 

kad galvėjai Lietuvoje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko 
primokėta.

4. SitĮsime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal 
jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
London, W. 11, Grcat Britain

2.
3.
4.

'1 i 

h

1-A, Hiint Street

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, IATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RE8PUB1JKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje įstaigoje 

Avenue

Licensed by USSR

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrė* 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1481
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

i

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. OHelsea 3-2583
141 Second Avenue
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillriiore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiule firma, turėdama tukstanftlufl patenkintų klijehtų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntiny# lAšiunftiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7-*12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos ruSies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie rtkujks muitų normas ir pataftiaivriiuu,

Pradžiukinkite savo gimineB ir artimuosius ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
4
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Amerikos Lietuvių Veikla

SLA 5-tos Apskrities ir Lietuvių Spaudos Klubo dalyviai 
išvykos išvakarėse, Atlantic City, N. J.

Stovi J. Valatka ir dr. M. J. Vinikas, SLA sekretorius. 
Sėdi: p. Budreckis, p. Budreckienė, p. A. Vinikienė, p. B. Spu- 
dienė, adv. S. Bredes, 5-tos apskrities pirm., p.. Nark, p. Tre
čiokienė, A. S. Trečiokas, Spaudos Klubo vice pirm., p. Gus- 
taitienė ir p. Audronė Valatka. .4*

sulas J. Budrys, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas, Nepriklauso
mybės akto signataras prof. 
S. Kairys, Vliko pirm. A. Tri
makas, New Yorko Alto pirm. 
E. Noakas, ALB Tarybos 
pirm. J. Šlepetys, gleb. kun. 
N. Pakalnis, Gydytojų drau
gijos pirm. dr. Skeivys, New 
Yorko Balfo pirm. P. Minku- 
nas ir M. Žukauskienė. Spau
da, radijo ir kitos priemonės 
numatyta panaudoti vajui 
pravesti. Be to, bus ir koncer- m 
tas.

Komiteto pirmininku išrink
tas Gen. Konsulas J. Budrys.

Augumai Išvyko į Floridą

Atlantic City, N. J.

SLA 5 Apskrities ir Lietuvių 
Spaudos Klubo Išvyka

Klubo
sezono 
atvyko

Š. m. spalio mėn. 17-18 die
nomis SLA vasarnamyje įvy
ko Lietuvių Spaudos 
narių metinis rudens 
suvažiavimas, į kurį 
apie 15 dalyvių.

S'U v a ž i a vimas, kaip pir- 
miaus, taip ir dabar vyko 
bendrai su SLA 5-tos apskri
ties suvažiavimu, nes beveik 
visi dalyviai yra abiejų orga
nizacijų nariais.

SLA 5-tos apskrities suva
žiavimo reikalu bus atskiras 
raštas, o šiuo raštu trumpai 
LSK reikalu.

lietuvišką

A. S. Tre- 
J. Vinikas 
nuo pat jo 
t. y. nuo

Nedalyvaujant LSK pirmi
ninkui, suvažiavimą atidarė 
LSK vice pirmininkas A. S. 
Trečiokas, kuris pasveikinęs 
dalyvius LSK vadovybės var
du pastebėjo, kad LSK. kaip 
pirmiau taip ir dabar pirmoje 
eilėje yra susirūpinęs lietuvių 
spaudos reikalais ir kaipo pa
vyzdį priminė, kad ir šiame 
kultūros ir poilsio centre tu
rėtų būti visa bent JAV spau
da ir ta proga p. V. Budrec- 
kienei buvo įteikta L. S. Klu
bo nario kortelė už į šį suva
žiavimą atvežtą 
spaudą.

Paaiškėjus, kad 
čiokas ir dr. M. 
klubo nariais yra 
susiorganizavimo,
1935 metų. Buvo prisiminta 
apie visą eilę buvusių L. S. 
Klubo narių, kurie jau nėra 
gyvųjų tarpe įr su jais yra 
žuvę musų lietuviškų reikalų 
archyvai, kuriuos kiekvienas 
turėjo savo žinioje LSK na
riai—valdybos nariai: kun. A. 
Milukas, LSK iždininkas, Vin
cas Jankauskas, SLK sekre
torius, A. B. Strimaitis, LSK 
knygius ir archyvo tvarkyto
jas, ir kiti: Pranas Bajoras, 
J. O. Sirvydas, S. Vitaitis, 
adv. J. Budrikas, Juozas Sa- 
gys, Vincas Ambraziejus, adv- 
F J. Bagočius.

Tie visi, kurie dar yra gy
vųjų tarpe, prašomi savus 
reikalus taip tvarkyti, kad 
po jų mirties nenukentėtų lie
tuviški reikalai dėl archyvų 
žuvimo.

Dr. M. J. Vinikas savo kal
boje palietė ALT, VLIKo ir 
Lietuvos 
reikalus, 
lankymąsi 
problemos

Pasiinformuota ir kitais vi
sais lietuviškais reikalais ir 
LSK ateities veikla. Pasiūly
ta pasiruošti minėti 100 metų 
lietuviškos spaudos sukak- 
tį ir kitais lietuvių spaudos 
reikalais daugiau pasirūpinti.

A. S. T-kas.

Laisvės Komiteto 
taipgi Chruščevo
JAV susidariusios 
lietuvių reikalais.

Toronto, Canada

“Varpo” Choras Ruošiasi 
Atžymėti Septinmetį

Vietinis “Varpo” Choras 
gyvuoja septyni motai. Tai 
septynių gyvavimo ir veiklos 
bukakoiai atžymėti ruošia m- 
dhma halių Upkiicio mem 4 
dieną Prisikėlimo parapijos

svetainėje. Pradžia 7 valandą 
vakare.

Bus turininga ir įvairi me
ninė programa, kurią išpildys 
Vyrų Kvartetas su nauju re
pertuaru. Šokiams gros geras 
orkestras įvairius šokius, tai 
jaunimas ir senimas galės 
smagiai pasišokti. Taipgi 
veiks bufetas su skaniais už
kandžiai ir lengvais gėrimais.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami dalyvauti ir links
mai praleisti vakarą. Koresp.

Ilgametis Susivienijimo vei
kėjas ir Tėvynės bendradar
bis, Alekas M. Augunas, drau
ge su žmona, praleidę vasarą 
Ilgojoj Saloj Islip, N. Y., pra
eitą savaitę išvyko žieminėms 
atostogoms į saulėtą Floridą 
ir apsigyveno 158 Yale Drive, 
Lake Worth, Florida.

Jau daug metų pp. Augunai 
žiemos sezonus praleidžia Flo
ridoj, o vasaras Ilgojoj Saloj.*

Rockford, Illinois

Praplėsta Kontoros Veikla

I

Tie ipatys šaltiniai skelbia, 
kad yra 15,000 privačių pra
džios ir vidurinių mokyklų ir 
jas lanko penki su puse mili
jono vaikų, apytiksliai 16% 
visų vaikų, lankančių pra
džios ir vidurines mokyklas 
Amerikoje.

Amerikoje yra 1,890 aukš
tesnės mokyklos su daugiau 
kaip 3 milijonais studentų. 
654 kolegijos ir universitetai 
yra vieši, t. y. išlaikomi val
stijų ar miestų, su 1,780,000 
studentų. Privačių kolegijų 
ir universitetų skaičitis siekia 
1,236 ir turi 1,283,000 studen
tų.

Viešos pradžios ir viduri
nės mokyklos yra koedukali- 
nės, t. y. (jose mokomi berniu
kai ir mergaites drauge, ir 
mokslas jose yra veltui vi
siems vaikams. Valstijų ir 
miestų universitetai ir kole
gijos taip pat’ yra atdaros 
mokslui veltui kvalifikuo
tiems studentams ir iš jų yra 
imamas tik registracijos mo
kestis. švietimas yr^ priver
stinas daugumoje valstijų 
nuo 6 iki 16 mėtų amžiaus 
vaikams.

PASAKOS
Dar vaikystėj netikėjom 
Tam, ką pasakoj girdėjom, 
šiandien—proto gi nepaisom 
Ir galiūnų “baikų” klausom, 
Buk tai kas už mus užstos, 
Kas tai gins, kas paliuosuos... 
Ilgai pagalbos jau šaukiam, 
Mus neklauso—veltui laukiam. 
Netikėkim seniems monams, 
Netikėkim aukštiems ponams, 
Mus likimas jiems nerupi, 
Senas vargas—vietoj tupi. 
Nieks negins mus, neliuosuos, 
Savo jėga vien atstos!... 
Visų taktika vienoda: 
Artimiausia savo oda.

Pilėnas.

Jonas ir 
gyvenę Čika-

Mykolas 
kilz

Stanislovas,

Juozas, Jono 
Juozas ir

Brooklyn, N. Y.

Sl^A 38 Kuopos Metinė Vaka
rienė Įvyks Lapkričio 7 Dieną

Artėjant lapkričio 7 dienai, 
kada įvyks Susivienijimo 38 
kuopos tradicinė metinė va- 
rienė, noriu dar kartą primin
ti kuopos nariams ir visiems 
vietiniams geros valios lietu
viams, kad aukščiau paminėta 
dieną Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue įvyks 38 kuo
pos tradicinė metinė vakarie
nė. Pradžia 7 valandą vakare.

Visiems kuopos nariams ir 
visiems vietiniams ir apylin
kėse gyvenantiems lietuviams 
ir lietuvaitėms gerai žinoma, 
kad 38 kuopa per daugelį me
tų ruošia vakarienes, į kurias 
visuomet susirinkdavo gausus 
būrys lietuvių ir lietuvaičių, 
linksmai praleisdavo laiką 
tarp savęs besišnekučiuodami, 
užkandžiaudami ir alučiu tro
škulį malšindami.

Šiemet rengiamoj vakarie
nėj irgi ruošiasi dalyvauti 
gausus būrys lietuvių ir lietu
vaičių, nes vakarienei bilietai 
platinasi labai gerai, nes kiek
vienas, kuris tik buvo pirmes
nėse kuopos vakarienėse, bu
vo patenkinti ir šiemet nenori 
jos praleisti, nes jie gerai ži
no, kad joje susitiks savo 
draugus, pažįstamus ir su jais 
prie bendro stalo jaukioj nuo
taikoj praleis šeštadienį. To
dėl kurie dar neturi bilietų, 
pasistenkite juos įsigyti, nes 
vėliau gali jų pritrukti.

Vakarienė bus tikrai gera, 
nes gabios ir prityrusios gas- 
padinės ruošiasi pagaminti 
įvairių rūšių valgių, kad da
lyviai turėtų geresnį pasirin
kimą pagal savo skonį. Taip
gi netruks šalto alučio ir ki
tų gėrimų troškulio numalši
nimui, kas prie užkandžių bū
tinai reikalinga.

Todėl nepraleiskite 38 kuo
pos .metinės vakarienės ir 
lapkričio 7 dieną visi eikite į 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainę.

J. Aymanas,
SLA 38 kuopos pirm.

SLA 77 kuopos narys Jo
nas Dagys savo Realtoriaus 
ir Notaro kontorą perkėlęs į 
didesnes patalpas rado vietos 
tame pačiame pastate atida
ryti dovanų į Lietuvą ir kitus 
kraštus siuntimo skyrių.

Greit ir tvarkingai persiun
čiami pinigai (už kiekvieną 
dolerį gavėjas gauna 10 rub
lių), vaistai, maistas, teksti
lės medžiagos, 
siuvamos mašinos 
.dovanos.

Modemus švietimas yra 
brangus. Be galo didėjantis 
vaikų, lankančių mokyklas 
skaičius, mokyklų pastatų ir 
įrengimų trukumas ir truku
mas mokytojų, bei aukštesnių 
atlyginimų, pasidarė didelė 
paskirų valstijų financinė na
šta. Todėl vyksta vis didėjan
tis reikalavimas finansinės 
pagalbos iš federalinės val
džios. CC.

IletavM Generalinio Konsulo 
New Yąrike paieškomi asmenys:

Burba Pranas.
Čeponis Vincas.
Davidėnas (Davis) Tadas, Liudo 

sūnūs, kilęs iš Pakapių km.. Pan
dėlio vals., Kauno apskr.

Gaidimauskas KazJmieras, Juli
jono sūnūs, gyvenęs Bridgeport, 
Conn.

Gudelis Antanas.
Jonikas Jonas, Juozo sūnūs.
Kuzmickaitč-Kazlauskiene Ona, 

Kuzmickaitė-Rekienė Elzbieta ir 
Kuzmickaitė-Monkevičiene, Jurgio 
dukterys. «

Leonavičius Jurgis, žmona Sta
nislava, vaikai Alfonsas ir Leono
ra, gyveno Jersey City (N. J.?).

Miliauskaitė-Maskelienė Ganapa 
ir jos sesuo Miliauskadtė-Mieleška 
Valerija, gim. Gudakiemio km., 
Merkinės vals., Vilniaus rėdybos.

Pakutkaitė-černiauskienė Agota, 
buv. Pasiukevičienė, ir jos vyras 
Jurgis Černiauskas.

ir
iš Rasei-

Mataušo

sūnūs.
Vincas ir

su-

m.,

gy-

Pavalkis Kazimieras, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Purys Aleksandras ir Vladislo
vas, Juozapo sūnus, gimę Ukmer
gės apskr., gyvenę Radvilišky.

Raoevičlutė-Root Tony, Boleslovo 
duktė, iš Raseiniųž gyvenusi One- 
onta, N. Y.

Šimavičius Eugenijus, 
Vladas, Vlado sūnus, 
goję.

Uredeckis Juozas,
Zigmas, Igno sūnus, 
nių apskr.

Venclovas
sūnūs.

Alenčikas
Alenčikas

sesuo Valiukienė Ona, Adomo vai
kai.

Astrauskas Povilas,-Juozo sūnūs, 
gyvenzs Brooklyn, N. Y.

Atkočaitis Stasys, Benedikto s., 
gim. Lybiškiuose, Skaudvilės vai.

Baronaitis Antanas, Martyno 
nūs.

Benenis Juozas, gimzs 1914 
gyvenęs Vokietijoje.

Bracas Juozas, Prano sūnūs,
venęs Buenos Aires, Argentinoje.

Bukelis Juozas, kilęs iš Joniškio 
vals., Vilkiaušio vienk.

Daškevičius Pranas, Jurgio s., < 
ir žmona Kazimiera Daškevičienė.

Janulynienė-Grigaravičiutė Gene.
Joknys Kazimieras, kil. iš Kvė

darnos miestelio, Tauragės apskr., 
turėjo seserį Marytę ir brolius Sta
nislovą ir Mykolą.

Jurgeliunas Stasys, Stasio sūnūs, 
jurų laivų kapitonas.

Kazakevičius Jonas, Andriaus sū
nūs, iš Taurakiemio.

Kuosa Petras, gyvenęs Čikagoje, 
turi brolį Albiną.

Levickas Jonas ir Kristina Levic- | 
kaitė.

Liaugminas (Langman) 
if sūnūs Vincentas, kilę 
kių apskr., Laižuvos vals.

Linkevičius Boleslovas,
sūnūs, buvo vadinamas Lingiu, gy
venęs Kaune, Žemaičių 
1925 m.

Midvigas Otto, kilzs 
apskr.

Obelevičius Edmundas,
Čaikynės, Švenčionių apskr., 
nomistas.
Skųdzinskas Viktoras ir Stasė, jų 
dukterys Bronė Senikienė ir Danu
tė, gyveno Joniškyje.

StačiuliaUskas Antanas, su šei
ma, iš Stoškų km., Naumiesčio pa
rapijos.

Steponaitis Antanas, Pranciškaus 
sūnūs, buvzs Italijoje.

Vaičaitis Antanas ir Vincas, kilz 
iš Prienų.

Antanas, 
iš Mažei-

Fabijono

akordionai, 
ir kitokios

Kainoraščiai ir 
pavyzdžiai išstatyti kontoroje. 
Taip pat persiunčiami ir pa
čių siuntėjų atnešti siuntiniai.

Kontora yra ant East Jef- 
ferson ir 3-čios gatvių kampo, 
kurios telefonas WOodland 
8-5728, atidaryta kasdien.

Tai yra didelis ^patogumas 
Rockfordo ir apylinkės gy
ventojams, kurie remia pini
gais ir siuntiniais Lietuvoje 
esančius ir į Rusijos gilumą 
ištremtus savo gimines, drau
gus ir pažįstamus.

1’. P-kus.

medžiagų

Amerikos Publika ir 
Privačios Mokyklos

Ralfo Vajaus Komitetas

Spalio 10 dieną 105 Grand 
Street Brooklyno įvyko Balto 
sušauktas organizacijų atsto
vų ir asmenų sukviestas susi
rinkimas—atitarti Balfo Va
jaus reikalus. Nutarta Balfo 
vajaus menesį New Yorke 
skirti lapkričio 15 gruodžio 15. 
Vajui pravssti įsrmkUs kami- 
Lctas, būtent: Liet. Gen. Kou-

Nė viena vieša elementari
nė ir vidurinė mokykla Ame
rikoje nėra kontroliuojama ir 
subsidijjuojama federa 1 i n ė s 
valdžios. Amerikoje viešas 
mokymas yra palaikomas pa
skirų valstijų, apylinkių ir 
vietinių mokesčių, ir mokyk
los yra kontroliuojamos pas
kirų valstijų per paskirtas ar 
išrinktas mokyklų valdybas.

Federalinės , valdžios pas
kirti mokykloms fondai pas
kiroms valstijoms sudaro tik 
mažą visų naudojamų moky
mo tikslams fondų nuošimtį. 
Amerikos Švietimo Įstaiga 
yra federalinė agentūra, kuri 
pirmiausia rūpinasi moksli
niais tyrimais ir švietimu, 
tačiau nekontroliuoja viešų 
mokyklų sistemų.

Privačios mokyklos turi ati
tikti tam tikriems standar
tams, nustatytiems valstijos 
švietimo valdybos, o kitais 
klausimais tvarkosi pagal sa
vo išgales. Jos negauna jokių 
fondų iš valstijos ir išsilaiko 
grynai iš mokesčio už moks
lą, iš specialių fondų ir iš sa
vo sponsoruojamų agentūrų.

Pagal Amerikos Švietimo 
Įstaigos davinius veikia 123.- 
763 viešos pradinės mokyk
los su maždaug 
mokiniais ir 25,637 
dūlinėti niokyklou gų 7,447, 

uuu mokiniais.

26,177,000 
viešos vi-
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Zavadskieng Ona, Antano duktė, 
žemutis Juozas, Juozo sūnūs, iš 

Varnaičių km., Batakių vals., Tau
ragės apskr., turėjo seseris Agotą 
ir Rozaliją.

Žilevičiūtė Valerija, gim. Kvėdar
nos miestely, Tauragės apskr. Iš
tekėjusios pavardė nežinoma. Turė
jo seserį Kaziulienę.

Ileėkomieji arba apie juos linan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF UTHUANIA, 

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

J=araj=B=aj:

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, II J.
Jei galvojate parduoti ar 

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

VVOodland 2-7926

i
*
I
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Tel. STagg 2-5043
Mattbev P. Balis»

BIELIAUSKAS,
U NĖR AL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC
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SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Paridentai Ir Iždininkui Pasirašyti
) Spalių 24, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS JUSINSKAS, 1 kp., Edwardsville, Pa., gimęs 

gruodžio 17, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 11, 1921 m. Mirė spalių 4, 1959 m. 
Velionio žmonai, Magdei Jusinskienei, pomirtinės 
išmokėta ___________________________ ________$1,000.00

KAZYS VENGRAS, 48 kp., Portage, Pa., gimęs ge
gužės 15, 1888 m., Mjazučių kaime, Kuršėnų par., 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 7, 1928 m. JMirė rugsėjo 23, 1959 m. Ve
lionio sunui, Edvardui Vengrui, pomirtinės išmo
kėta --------------------------------------------- ---------

ONA RASKAUSKIENE, 108 kp., Canton, III., gimusi 
sausio 17, 1885 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė liepos 5, 1913 m. Mirė spalių 4, 1959 m. Ve
lionės dukteriai Helen Seffer, pomirtinės išmokėta 

VINCAS LASKY, 126-pav. kp., New York, N. Y., gi
męs sausio 2, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 14, 1913 m. Mirė rugpiučio 21, 1959 
m. Velionio žmonai, Mary A. Lasky, pomirti
nės išmokėta_______________________________

JONAS RAKOSKY, 140 kp., Charleroi, Pa., gimęs 
gruodžio 24, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 5, 1937 m. Mirė rugsėjo 27, 1959 
m. Velionio žmonai, Annai Rakosky, pomirti
nės išmokėta _______________________________

AiNIELE BRAZAUSKIENE, 207 kp., Manchester, 
Conn., gimusi balandžio 13, 1880 m., Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių. 11, 
1925 m. Mirė rugpiučio 14, 1959 m. Velionės 
dukteriai, Juzei Finnegan, pomirtinės išmokėta. _ 

JURGIS BALČAJTIS, 212 kp., Kenosha, Wis., gimęs 
vasario 7, 1887 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA (prisirašė sausio 27, 1909 m. Mirė spa
lių 8, 1959 m. Velionio dukteriai, Lucille Za- 
vacki, pomirtinės išmokėta __ ................. .............

LEONARDAS ©RŪTENIS, 316 kp., Vestabur, Pa., gi
męs balandžio 10, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 6, 1925 m. Mirė spalių 2, 
1959 m. Velionio žmonai, Aleksandrai Drutc- 
nienei, pomirtines išmokėta _________________
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SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet 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

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIET LTVI.” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimls- 
pusmečiais, ketvirtimis Ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, MontreaJ, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
................ ........................................................................ ........._____________ _____
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Viso____________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso..........................

Išmokėtos ligojo pašalpos
S. PABAIGUS, 11 kp., WSaterbury, Conn., sirgo 12 savaičių ...
V. MAKAUSKAS, 12 kp., Nanticoke, Pa., sirgo 2 savaites ... 
P. SEBASTINIEN®, 13 kp., Minersvillc, Pa., sirgo 8 savaites 
A. RADZEVIČIUS, 18 kp., VVestville, UI., sirgo 7 savaites ...
W. G. ANSKAITIS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 1 sav. 4 d..

BAJORAS, 199 kp., Sljaft, Pa., sirgo 9 savaites \------------
JEFEeRSON, 207 kp., Manchester, Conn., sirgo 2 sav. 1 d._ 
KERBEUS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 5 sav. 4 d. ----- 
MAKAK, 310 kp., Rhinelander, (Wis., sirgo 12 savaičių ----------

..$4,715.00
$123,298.05

A. 
A. 
L. 
p.

Nuo
Viso .—*.>__________.________

pradžios Šių molu bendrai viso
. f t '

/

... $38.00 

... 15.00
— 63.00

84.00 
__ 23.50 
.. 90.00 
.. 8.13
... 136.00
— 63.75

„ .$519.38
$21,849.10

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininku fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; {spūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Sualcmenčjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos', Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystes šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

III

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Maso.
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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 reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

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

NAUJIENAS gausite. jei pasiųsite čeki arba Money 
Hu adresu:

NAUJIENOS
.. 1739 Soatk Hahted Street. Cbicafv 8.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Orderi to

Hliimt
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