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KUBOJE DEMONSTRUOJAMA PRIEŠ 
JUNGTINES AMERIKOS VASTYBES

Fidel Castro kalbėjo prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes per televiziją ir radijo. - Sovietų Są
jungos vadas Chruščevas pakviestas atvykti į 
Paryžių. - Prancūzija sprogdins bombą

Kubos sukilėliai pri(»s diktotoriaus Batisto valdžią, 
vadovaujant Fidel Castro, laimėję ilgų metų kovą, buvo 
manvta, kad ten viskas greitai susitvarkvs ir žmonių 
gyvenimas įeis į normales vėžes. Bot praėjo gana ilgas 
laikas ir to normalaus gyvenimo nesimato, ko tolyn to 
daugiau valdžioje vyksta pasikeitimų ir pačių kubiečių 
tarpe .nesugyvenimas. Vos laimėjus perversmą ir suda
rius valdžią, paties revoliucijos vado Fidel Castro buvo 
pasirinktas valstybės prezidentas, tačiau jam buvo da
romi kaltinimai, kad jis šalina iš įvairių valdžios vietų 
(-astro draugus komunistus. Po tokių kaltinimų (-astro 
pašalino iš prezidento pareigų paties pasirinktą asmenį, 
jo vieton pats Castro pasirinko kitą sau patinkamą as- 
senį prezidento pareigoms. Po tokio persitvarkymo, 
kaip tuomet spauda rašė, atrodė, kad Kuboje' viskas ei
na gerojon pusėn ir visas krašto gyvenimas įeis į nor
males vėžes. Bet taip nėra.

Iš vėlesnių pranešimų atrodo, kad Kubos revoliu
cijos vadas Fidel Castro .nepasitenkinęs ministerio pir
mininko vieta, jis nori būti diktatorium ar pataikauti 
komunistams. Pasitraukus iš karinio Camaguey vado 
pareigų majorui llubert Matos, jis toms pareigoms pas
kyrė savo brolį Kaulą Castro. "Sakoma, kad jis tai pa
darė spaudžiamas komunistų. Teigiama, kad dėl tos 
priežasties .jis paliuosavo iš pareigų ir keletą kitų aukš
tų pareigūnų, o jų vieton paskyrė komunistuojančius 
žmones. Pats Fidel Castro neprisipažįsta esąs komu
nistu, būt iš .jo darbų atrodo, kad jis krypsta lc.-rė.jėn 
pusėn. Jis tuoj po laimėto perversmo aplankė Jungti
nes Amerikos Valstybes ir Pietų Ameriką, iš kur sugrį
žęs likvidavo liaudies miliciją, bet dabar jos vieton or
ganizuojami darbininkai ir kaimiečiai, kurie irgi bus 
pavadinti liaudies milicija, kuri niekuo nesiskiria nuo 
buvusios pirmosios milicijos. • •

Sakoma, kad Kuboje, Castrui vadovaujant, didė
ja pavojus prieškomunistiniam frontui. Komunistiniai 
laikšrasčiai turi pilną laisvę, jie nuolatos puola prieš- 
komunistinius laikraščius ir visokiais budais šmeižia 
ir .net grasina, 'kokis laisvės davimas komunistiniams 
laikraščiams parodo, kad Fidel Castro, jei pats nėra 
komunistas, tai bent jų <simpa»tikas.

Kada Fidel Castro lankėsi 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir sakė kalbas, buvo ma
nyta, kad tarp Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir Kubos 
santykiai bus geri ir tarp tų 
dviejų valstybių bus draugiš
kas sugyvenimas, bet dabar 
Castro organizuoja demons
tracijas prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes už tai, kad 
buk Amerikos lėktuvas “bom
bardavo” Havaną. Tokį kalti
nimą Amerikai padarė pats 
Castro praeitą savaitę kalbė
damas per televiziją ir radijo, 
ir kad iš lėktuvo išmesti la
peliai prieš Castro. Didžiausiu 
kaltininku to “užpuolimo”, 
pagal Castro pareiškimą, yra 
buvęs Kubos aviacijos vadas 
majoras Pcdro Dian Lanz, ku
ris pabėgo į Jungtines Ameri
kos Valstybes iš priežasties 
komunistuojančių asmenų tu
rinčių įtakos Kubos vyriausy
bėje.

Chrusčevas pakviestas 
atvykti į Paryžių

Paryžiaus spauda rašo, kad 
pasiųstas kvietimas Sovietų 
Sąjungos ministerįui pirminin-’ 
kui Nikitai Chruščevui’atvyk
ti į Paryžių, ir kad Chrušče
vas pakvietimą priėmęs. Mat 
Prancūzijos prezidentas do 
Gaulle nori su Sovietų vadu 
pasikalbėti turui kon

ferencijos, bet kaip iš Pary
žiaus, taip ir iš Maskvos ne
pranešama kada Chruščevas 
vyks į Paryžių ir kada tų 
dviejų valstybių vadų pasita- 
mai įvyks ir apie ką jiedu 
kalbėsis.

Iš spaudos pranešimų gali
ma spręsti, kad prezidentas 
de Gaulle nori pasikalbėti su 
Chruščevu Vokietijos ir Ber
lyno reikalu, nes de Gaulle 
dabar yra kitokios nuomonės 
dėl Vokietijos, negu buvo 
prieš kelis metus, kada jis ne
buvo prezidentu, taipgi ir Ber
lyno išsprendime jo nuomonė 
pasikeitusi. Todėl, ar tik ne
bus svarbiausias jo noras pa
sikalbėti su Chruščevu Vokie
tijos ir Berlyno reikalais, ypač 
sienų nustatymo linijos. Taip
gi de Gaulle pakeitęs savo 
nuomonę dėl Vokietijos ap
ginklavimo. Ne taip seniai de 
Gaulle buvo priešingas Vokie
tijos apginklavimui, 9 dabar 
jis ją nori apginkluoti visais 
ginklais. Taipgi de Gaulle, kai
po valstybes galvai, svarbu 
pasitarti su Sovietų vadu nu
siginklavimo reikalu, It.irį Ni
kita Cfiruščevas pasiūlė lan
kydamas Jungtines Amerikos 
Valstybes ir kalbėdamas 
Jungtinėse Tautose. Nėra, pa
slaptis. kad Prancūzija norin
ti prekybos santykių su 60-

vietų Sąjunga, tai Chruščevui 
atvykus į Paryžių de Gaulle 
turės progą ir tuo klausimu 
pasitarti.

Ir Prancūzija ruošiasi 
sprogdinti bombą

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzija, nenorėdama 
nusileisti Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms ir Sovietų Są
jungai, ruošiasi sprogdinti pir
mąją bombą, kuri jau paga
minta, tačiau ji nebus srog- 
dinama iki atsargoj neturės 
keletą bombų. Teigiama, kad 
prezidentas de Gaulle nori pir
mąją bombą išsprogdinti vir
šūnių konferencijos metu, kad 
parodyti pasauliui, jog Pran
cūzija yra lygi su Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir So
vietų Sąjunga, kurios lenkty- 
niuoja bombų sprogdinime. 
Ar Prancūzijai pavyks pirma
sis bombos sprogdinimas, atei
tis parodys.

Prezidentas Skris 
j Paryžių

VVashingtonas. — Preziden
tas Eisenhoweris skris į Pa
ryžių pasitarimams su Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos vadais. 
Pasitarimai prasidės gruodžio 
mėnesio 19 dieną, pranešė 
Baltieji Rūmai lapkričio 1 die
ną.

Trims ar keturioms die
noms prieš Kalėdas pasitari
muose prezidentas Eisenho- 
weris, Didžiosios Britanijos 
mihisteris pirmininkas Mac- 
millanas ir Prancūzijos prezi
dentas Charles de Gaume nu
statys viršūnių konferencijai 
dieną, kur susitiks su Sovie
tų Sąjungos ministeriu pirmi
ninku Nikita S. Chruščevu. 
Tos pačios žinios iš Paryžiaus 
teigia, kad viršūnių konferen
cija įvyks anksti pavasarį.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius James C. Hagcrty 
pranešė spaudos atstovams, 
kad prezidentas Eisenhovveris 
iš Paryžiaus mano sugrįžti 
Washingtoną Kalėdų metu.
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Tūkstančiai Sovietinės 
Zonos Agentu Vakarų 

Vokietijoje

Neseniai iš Vokietijos 
vietines zonos į Vakarus 
bėgo kapitonas Max Heim, 
buv. valstybės saugumo mi
nisterijos (Mfs) referenturos 
vedėjas, taigi žymus pareigū
nas. Nuo 1953 metų iki da
bar jam buvo pavestas politi
nis špionažas Vakarų Vokie
tijos partijose. Jo pateiktų 
duomenų doką Vak. Berlyne ir 
Vak. Vokietijoje suimta ke
lios dešimtys asmenų, sovieti
nės zonos agentų. Jis Vaka
ruose smulkiai išpasakojo, 
kaip yra sutvarkytas sovieti
nės zonos šnipinėjimo įstaigų 
darbas, kaip jos ruošia agen
tus ir pan. Hoimo apskaičiavi
mu, sov. zonos agentų 
rų Vokietijoje esą apie 
3,000. Bet toji įstaiga 
viso net apie 
bendradarbių, 
nos vokiškos 
gos esenčios
vietinių pareigūnų, 
vokiečių saugumas turįs teik
ti visų informacijų nuorašus 
ir nuolat referuoti. E.

so- 
at-

Vaka-
2,000- 
turinti 
slaptų10,000

Sovietinės zo- 
saugumo įstai- 
prižiurimos so- 

kuriems

J. Tumavičienė Laimi Varžybas

Žymi Bostono visuomenininke J. M. Tumavičienė sugeba 
ne tik Susivienijimo Lietuvių Amerikoje narių vajuose pirmon 
vieton iškilti, ne tik SLA, Sandaroj, Tėvynės Mylėtojų Draugi
joj veikti, bet ji taip pat laimi varžybas, kuriose dalyvauja ir 
amerikiečiai. Neseniai ji laimėjo radijo stoty WHDH “Men- 
nen Dateline” bendrovės varžybas ir gavo auksinį laikrodėlį už 
geriausią pasiūlymą, kaip reikia “deitus” (pasimatymus) skir
ti, o šiomis dienomis laimėjo “Sealiest Ice Cream” bendrovės 
skelbtas varžybas, pasiūliusi geriausio skonio ledus. Paveiksle 
matome, kaip minėtos bendrovės atstovai J. M. TumaVčicnei 
įteikia čekių knygelę, pagal kurią ji per metus kas savaitę gali 
veltui gauti tos bendrovės ledų.

Susivienijimo Trečiosios Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 3-sios apskrities metinis 
suvažiavimas yra šaukiamas lapkričio mėn. 22 dieną, Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 2 valandą po pietų. Pakvietimo laiškai apskričiu pri
klausiančiom kuopom jau yra išsiuntinėti, bet jei kuri kuopa 
dėl klaidingo adreso ar dėl kokios kitos priežasties nebūtų ga
vusi pakvietimo laiško, malonėkite pasinaudoti šiuo pranešimu.

Suvažiavime dalyvaus Susivienijimo prezidentas Povilas 
Dargis ir padarys pranešimą iš Pildomosios Tarybos veiklos ir 
praneš apie dabartinį organizacijos stovį.

Šis SLA 3-sios apskrities suvažiavimas 'turi ypatingos 
svarbos ne tik apskričiai priklausančiom kuopom, bet visoms 
Pittsburgho ir jo apylinkėse gyvuojančioms kuopoms, taipgi 
visiems SLA. nariams, nes ateinančią vasarą liepos 11 dieną 
Pittsburghe bus SLA Seimas, ir tai ne paprastas Jubilie
jinis Seimas, Deimantinis, reiškia bus garbingas ir iškilmingas 
atžymėjimas musų organizacijos 75 metų gyvavimo sukaktu
vių. Prie tų garbingi) musų organizacijos iškilmių reikia gero 
prisirengimo ir didelės talkos visų Pittsburgho darbščiųjų S. 
L. A. narių ir abelnai visų Pittsburgho geros valios lietuvių, 
kad Pittsburgho lietuviai galėtų gražiai pasirodyti, tad reikia 
pradėti rengtis iš anksto.

Tad į šį apskrities suvažiavimą yra kviečiami ne tik ap
skričiai priklausančių kuopų atstovai, bet ir nepriklausančių 
kuopų atstovai, taipgi pavieniai kuopų veikėjai, nes SLA Dei
manto Jubiliejaus Seimo rengimo darbas yra visų Pittsburgho 
kolonijos lietuvių bendras ir didelis darbas.

Šiame apskrities suvažiavime reikės aptarti seimo darbą 
ir rinkti seimo rengimo komisiją iš darbščiausių musų organi
zacijos veikėjų ir pasiskirstyti darbais. Taip pat šiame ap
skrities suvažiavime reikės rinkti ir apskrities valdybą ir kitus 
įvairius musų organizacijos reikalus aptarti.

Todėl dar kartą primenu, šį 3-sios apskrities kvietimą ir 
prašau visas Pittsburgho ir apylinkės kuopas ir kuopų veikėjus 
skaitlingai dalyvauti šiame apskrities suvažiavime, kuris, kaip 
viršui esu minėjęs, įvyks lapkričio 22 dieną. Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa., nepaisant 
ar kurios kuopos yra gavusios pakvietimo laiškus ar ne, buki
te visi.

Suvažiavimui pasibaigus, vietinė SLA 104 kuopa, rengiasi 
parūpinti delegatams ir svečiams užkandžius, tai bus malonus 
pobūvis.

STASYS BAKANAK,
SLA 3-sios apskrities pirmininkas.

Kiaulių “Elnio” odos ir ava
lynės fabrike darbo laikas iki 
1960 metų busiąs sutrumpin
tas Ugi T valandų. o iki 1064

motų ligi 6 valandų, jei dar
bininkų našumas pakils 45— 

kaip numatyta. Fabri
ke įrengiami nauji konveje-
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Lietuvių Klubams, Draugijoms ir Kitom 
Organizacijom Duodamas Galimumas 

Gauti Geras Gyvybės 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, draugijas 
ir kitas organizacijas. Tuo tikslu organizacijom sudarytas 
galimumas teikti savo nariams nepaprastai žema kaina akci- 
dentalę ir sveikatos apdraudą ŠIA drugybos (sočiai member- 
ship) pagrindu.

ŠIA Deimantinio Jubiliejaus proga duoda lietuvių klu
bams, draugijoms ir organizacijoms bei grupėms ypatingai 
pigios apdraudos ir pašalpos planą, Kiekviena lietuviška or
ganizacija, maža ar didelė, gali posinaudoti šia gražia SLA 
Deimantinio Jubiliejaus dovana, suteikdama papildomą ap
draudą visiems savo nariams, neatsižvelgiant j jų amžių, ir 
ar kas iš jų priklauso SLA, ar ne.

Kokios Apdraudos ir Duoklės?
Klubo, draugijos ar kitos kurios organizacijos narys, mo

kėdamas tik 30 centų j mėnesį, gaus akcidentalę apdraudą 
$509.00. Jei mokės 44) centų gaus apdraudos $1,000.00 ir 
SLA savaitraštį “Tėvynę,” kurios metinė prenumerata yra $4.

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

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

Taip pat labai svarbu, kad kiekvienas draugyhos narys, 
nepaprastai mažomis duoklėmis, galės aprūpinti savo vaikus 
ŠIA vertingomis apdraudomis.

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

to-
60

SU
Todėl

Kviečiame į Bendrą Darbą
Daugelio lietuviškų organizacijų uždaviniai sutampa 

SLA siekimais tautinių ir kultūrinių darbų srityje. 
Susi vienijimas kviečia lietuvių klubus, draugijas ir kitas orga
nizacijas pasipaudoti šiuo ŠIA 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 jos padėtį. Sutelktomis jėgomis galė
sime atlikti dar didesnius ir žymesnius darinis. Bendrai dirb
dami daugiau pasitarnausime savo tautai ir jos laisvinimui.

★

Šis naujas ŠIA planas turi būti musų veikėjų rimčiausia 
svarstomas ir vykdomas, kad jis pavirstų nauju musų orga
nizacijos laimėjimu ir kartu žymiu patarnavimu senoms lietu
viškoms organizacijoms.

Todėl reikalingas ne tik ryžtingumas, bet lygiai suprati
mas bei sugebėjimas 
kėjams tas naudas, 
naują planą.

tiksliai išaiškinti klubų ir draugijų vei- 
kurias jų nariai turės priimdami ŠIA

★

organizatoriai: Jus atliksit gražų darbą 
supažindindami savo apylinkės lietuvių klubus ir draugijų val
dybas su šiuo nauju ŠIA planu. 'Pasitarkit su kitais veikėjais 
ir parengę dirvą, tiesiog kreipkitės j klubus ir draugijas ir 
atlikit jiems naudingą patarnavimą. Atminkit: dirhame šiuo 
metu patį aktualiausi darbą ir nuo .jo sėkmingumo ateitoje 
daug kas priklauso. Dirbame savo brolių naudai ir jų orga
nizacijų sustiprinimui.

Tegul sėkmė lydi Jūsų žingsnius!

Kur ir j Ką Kreiptis?
Smulkesnes žinias apie šį naują draugijoms planą galite 

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

DR. M. J. VINIKAS, SLA Sekretorius

SLA veikėjai ir

1’iąi, kurie turi pagreitinti 
darbą. Kai kuriuos darbo pro
cesus stengiamasi automati
zuoti. Vidutinis avalininko iš- 

kai kuriuose cechuose
osąs 10 porų juchtinės avaly
nės, pranešė Vilniaus radijas, 
o tai jau esąs žymiai daugiau, 
negu kitose šalies avalynės

dirbis

J jį

F

i

<

gamyklose.

Kauno medeininių prepara
tų fabrike plečiama insulino 
gamyba. Hormonaliniai pre
paratai eina ir į “broliškų” 
respublikų vaistines. Kai ku
riems preparatams gaminti 
bus pastatyti nauji įrengimai.

r • - - • ■ * . — ' * *
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Tgyifiu? SLA Reikalai ir Veikla
SLA 43 Kuopa Gyvuoja 56 Metai

DR.
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Susivienijimo 43 kuopos 
reikšminga sukaktis

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 43 kuopa, gyvuojanti 
Bostone, ruošiasi prie savo 
reikšmingos sukakties atžy- 
mėjimo, ji suorganizuota 1903 
metais, todėl šiemet sukanka 
virš 55 metai. Tos reikšmin
gos sukakties, 55 metų atžy
mėjimui, kuopa rengia banke
tą lapkričio 29 dieną, 5 va
landą po pietų Lietuvių Pilie
čių Draugijos Auditorijoje, 
South Bostone.

Žmogaus gyvenime 55 
tai yra nemažas skaičius 
tų, tačiau draugijai, ypač 
sivienijimo kuopai, kurioj 
klauso įvairių religijų ir 
litinių įsitikinimų žmonėn,
daug didesnis ir reikšminges
nis. Žmogus savo gyvenimą 
tvarko kaip jam patinka, bet 
draugijai reikia turėti žmonių, 
kurie su pasišventimu dirbtų 
ir ugdytų ją nariais.

Bostone tokių energingų 
žmonių niekuomet netruko, jei 
vienų sveikata pašlijo ir apil
so, tai kiti stojo jų vieton ir 
pirmųjų pradėtąjį darbą tęsė 
toliau. Prisiminus tuos lai
kus, kada Susivienijimas ne
buvo įregistruotas Massachu
setts valstijoje, kuopa nega
lėjo legaliai veikti, susirinki
mų laikyti ir aptarti savo or
ganizacijos reikalus, atsirado 
energingų žmonių, kurie 
rėdami palaikyti narius 
ram stovy, vaikščiojo po 
rių namus ir išrinkdavo iš
rių mėnesinius mok e s č i u s. 
Vienas tokių energingų ir 
nuoširdžių Susivienijimo vei
kėjų buvo velionis M. Mocpa
petris, kuris ėjo finansų sek
retoriaus ir organizatoriaus 
pareigas. Jis tą naudingą 
darbą dirbo per ilgiui me
tus. Susivienijimui įsiregistra
vus Massachusetts valstijoje, 
kuopa pradėjo legaliai veikti, 
laikyti susirinkimus, velionis 
M. Mockapetris pasitraukė iš 
tų atsakomingų finansų sek
retoriaus pareigų užleisdamas 
jas jaunesniems tuometiniams 
veikėjams, kurie pasikeisda
mi tęsia pirmesniųjų veikėjų 
pradėtąjį darbą ir, kiek ap
linkybės ir laikas leidžia, ug
do kuopą nariais.

Per tuos 55 metus gyvavi
mo laikotarpį, kuopai prisiėjo 
turėti ir nesmagumo iš blogos 
valios žmonių. Kada Susivie
nijimas dar nebuvo įregistruo
tas Massachusetts valstijoje, 
tuometinis Susivienijimo pre
zidentas Pranas Živatas-Živat- 
kauskas, nuvyko į Bostoną 
pasakyti kalbą Susivienijimo 
reikalaus, kad paaiškinti .Su
sivienijimo naudingumą lietu
viams ir kiekvienam lietuviui 
naudą prie jo priklausyti, tai 
atsirado blogos valios žmonių 
iš lietuvių tarpo ir brolį Živa- I 
tą įskundė policijai, jis buvo | 
aroėtuotas ir jam padai

** ' K

So. BohIoii, MaNs. — SLA 
43 kuopa pagal SLA Centro 
1958. XII. 23 raštą, kuriame 
sakoma, kad jos įsikurimo 
metais galima laikyti apytik
riai 1903 metus, todėl ji gy
vuoja jau 56 metus, nes anks
čiau ir centre nebuvo smul
kiai skirstoma ir net regis- 
tuota įvairios datos, bet 1903 
metais ši kuopa jau turėjo 
savo narius.

Kuopos archyve irgi nėra 
smulkesnių žinių apie jos 
veiklą. Pradedant 1928 metais 
jau yra užsilikę pilnoje- tvar
koje kuopos protokolai ir da
lis susirašinėjimo iš kurių 
matosi valdybos sąstatai, iždo 
globėjų, organizatorių ir dak
tarų kvotėjų sąrašai, pagal 
kuriuos buvo:

• v

Pirmininkais:
J. Kasmauskas 1928-1934
L. Stasiulis 1947-1950
P. Jankus ______ 1935-1956

ir 1951-1959
Vice pirmininkais

M. Žilinskienė___ 1928-1932
J. Petruškevičius ___  1933
P. Jankus — ,1924, 1949-1950
V. Minkienė______ 1935-1936
J. Klimas __________ 1937-1938
S. Zavadskas ___ 1939 1941
S. Petrutis _____ 1942-1948
L. Stasiulis___ ____ 1951-1952
B. Kapočienė___ 1953-1959

Finansų sekretoriais:
J. Lekys _ 1929-1933, 1942-V
K. J. Paulauskas _ ___  1934
St. Mockus ______ 1935-1941.

1946-1955
J. Vaičaitis_____  1956-1959
Protokolų sekretoriais:
M. Kudarauskas _ -1928-1930

Mocpapetris _ _ 1931-1933
Navickas __________ 1934
Krukonis _________  193f
Kerdiejus_________  1936

V. Minkienė_____  1937-1959
Iždininkais buvo:

K. Vileišis 1928-1933, 1937-
K. Vileišis ______  1928-1933

1937-1941,1954-1958
J. Lekys __ 1934-1936 ir 1959
J. Klimas _ 1942-1945 ir 1953

Daktarais kvotėjais:
P. Jakimačius

pradedant 1928 m. 
Arentas, dr. Landžius 

Dusevich

M. 
B.
J.
J.

Dr.

Dr.
ir dr.

Organizatoriais: 
M. Žilinskienė, 

sius, S. Petrulis, 
kas, J. Krukonis, 
B. Kalvaitis, J. 
Vaičaitis.
Iždo globėjais:
Bendoraitis, Stoniene, Moc

kienė, Klimas Urbonas, 
Kvietkauskas, K. Adamkavi- 
čius, B. Pečiulis, S. Zavads- 
kas, A. Matjoška, B. Stravins- 
ky ir J. Arlauskas.

j. Anksčiau ši 
buvo viena iš 
nariais ir savo 
ciatyva, ypač 
mausko buvo
ir 2-roji apskritis, kuries or
ganizavime buvo J. Kaskaus- 
kas ir M. Žilinskienė, 
1931. I. 14.

Iš protokolų matosi, 
buvo organizuojama 16
rio minėjimai, ruošiamos įvai
raus turinio paskaitos bei 
prisidedama prie kitų organi
zacijų įvairių parengimų ir

Tumavi- 
Zavads- 
Mockus, 

Lekys ir J.

B.
S.
S.

kuopa Bostone 
skaitlingiausių 

Veikla. Jos ini- 
pirm. J. Kas- 
suorganizuota

t. y.

kad
vasa-

nesmagumo už tai, kad jis ra
gino lietuvius rašytis į savo 
brolišką organizaciją.

Bet jaunesnieji veikėjai, ne
kreipdami dėmesio į visus ne
smagumus, stojo darban ir 
dar ryžtingiau dirbo ir dabar 
dirba ugdydami kuopą na
riais. Dėka pirmesniųjų ir da
bartinių kuopos veikėjų, kuo
pa turi nemažai narių ir ruo
šiasi paminėti savo gyvavimo 
55 metų sukaktį.

Mes sveikiname 43 kuopą, 
išgyvavusią 55 metus, linkime 
dar ilgus metus gyvuoti ir 
dirbti Susivienijimui, Lietuvai 
ir lietuviams naudingus dar-

a < bus.

I

aukojama galimomis sumo
mis.

Šiandien kuopos kultūrinis 
veikimas yra susilpnėjęs, nes 
prisisteigus įvairiais tikslais 
daugeliui organizacijų, jos 
perima įvairias sritis kultūri
niais, švietimo bei auklėjimo 
klausimais. Kuopos vadovybei 
keliko tik rūpintis grynai Su
sivienijimo narių verbavimas 
ir mokesčių išrinkimas.

Kuopos narių skaičius kas
met mažėja, nes senieji na
riai apleidžia kuopą ir šį pa
saulį, o naujai įsirašančių ne
daug, kurie beveik neužpildo 
pasitraukiančių. Reikia paste
bėti, kad čia gi gimusių įsira
šymas į narius yra retenybė, 
nebent eiles papildo naujai 
atvykusieji su savo vaikais. 
Šiandien kuopoje yra jaunuo
lių 21, suaugusiųjų 223, viso 
244. Iš jų ir ligoj apsidraudę 
98, accid. 26.

Mokesčių per metus sumo
kama apie 6000 dolerių. Kuo
pa savo susirinkimus daro 
kas kiekvieno mėnesio antrą 
trečiadienį 7 valandą vakare 
Lietuvių Piliečių Dr-jos patal
pose, So. Bostone. Finansų 
sekretorius susirinkimo dieno
je budi nuo 6 vai. vakaro pri
imti mokesčius ir atlikti kitus 
nariams patarnavimus.

Š. m. lapkričio mėn. 29 die
ną 5 valandą vakare kuopos 
55 metų sukakčiai paminėti 
yra rengiamas banketas toje 
pat Lietuvių Piliečių Dr-jos 
Auditorijoje.

Šiuo suteikiama žiupsnelis 
žinių iš kuopos veiklos 1928- 
1959 m. laikotarpio. Tikiuosi, 
kad senieji kuopos veikėjai 
prisidės prie šio mano infor
macinio pranešimo ir papil
dys kuopos veiklą iš ankstes
nio bei vėlesnio laiko, kas ir 
kitiems butų įdomu sužinoti.

SLA 43 kuopoje šiais 
tais yra mirę nariai:

Jonas Ditmoiyis, 
Marė Augunienė, 
Antanas 
Jonas 'P.
Sirgo 18

v •

me-

Klinga,
Pohl. 
narių.
Korespondentas.

So. Milwaukee, Wis.

SLA 133 Kuopa Paminėjo Sa
vo 40 Metų Gyvavimo Jubilie
jų Drauge su SLA 10 Apskri

ties Suvažiavimu

Šių metų spalio 18 dieną 
SLA 10 apskritis turėjo meti
nį suvažiavimą prie J. Mitkos, 
2800 So. Chicago Avenue, po 
globa SLA 133 kuopos, ir 
bendrai paminėjo 133 kuopos 
40 metų gyvavimo jubiliejų.

Pirmą valandą po pietų S. 
L. A. 10 apskrities pirminin
kas J. Masilionis atidarė su
važiavimą, ir pakvietė 133 
kuopos pirmininką Pr. Jurkų 
pakalbėti. P. Jurkus trumpai 
paaiškino apie 133 kuopos 40 
metų gyvavimą. Po to SLA 
133 kuopos finansų sekreto
rius J. Mitka plačiau apibudi
no kuopos susiorganizavimą 
1916 metais So. Milwaukee, 
Wis. Jis įsirašė į SLA 177 
kuopa Milwaukee, Wis. ir ten 
priklausė per 3 metus, bet dėl 
apie 15 mylių kelionės važi
nėti į 177 kuopą net 15 narių 
iš So. Milwaukee, kurie pri
klausė 177 kuopoj Milwaukee. 
1919 metais buvusi 177 kuo
pos valdyba: 
Jankus, užrašų 
Valetkevičius, 
torius Stasys
patarė organizuoti naują SLA 
kuopą So. Milwaukee, Wis., o 
buvęs 177 kuopos 
Stasys Dementis 
suorganizuoti SLA 
pą, So-

1919 
ną 133 
Centro
buvę nariai! 177 kuopos iš

I 
i

pirm. Adomas 
sekretorius p. 
finantų sekre- 
Dementis, jie

fin. sekr. 
pagalbėjo 
133 kuo- 

Wis.Milwaukee, 
metais birželio 19 die- 
kuopa gavo iš S(LA 
čartbrį, nuo to laiko

davė 10 
pradžiai ir

133 kuopa

taipgi 
dolerių 
knygas

177
133
nu-

pirmą susi-

jos pasitraukė, 
kuopa 
kuopai 
pirko

SLA
rinkimą turėjo liepos mon. 12 
dieną, 1919 metais. Pirmąją 
133 kuopos valdybą sudarė: 
pirmininkas J. Masilionis, vi
ce pirm. J. Markevičius, užra
šų sekr. J. Skelenskis, finansų 
sekr. M. Mitka, iždininkas J. 
Jasiunas, iždo globėjai P. Jur
kus ir J. Skelenskis.

Po to 133 kuopa sparčiai 
augo nariais ir turtu, dažnai 
ruošė parengimus, teatrus, 
piknikus ir nuo SLA 10 ap
skrities susiorganizavimo joje 
priklauso.

Dabartinė 
valdyba per 
reigas eina:
32 metu, vice pirm. E. Kauf- 
mann 2 metu, užrašų sekr. J. 
Urlakis 35 metus, finansų 
sekr. J. Mitka 26 metus, iždi
ninkas D. Urlakis 31 netus, 
iždo golbėja G. Mitkienė 18 
motų, organizatorius P. Jur
kus 19 metų.

Po to kalbėjo SLA 10 ap
skrities sekr. M. Kasparaitis. 
Jis gražiai įvertino 133 kuo
pos 40 metų gyvavimą ir prie 
to pasiūlė, kad iš SLA 10 ap
skrities iždo butų duoda 10 
dolerių 1.33 kuopai jubiliejinė 
dovana. Pasiūlymas buvo pri-

SLA 133 kuopos 
ilgus metus pa- 
pirm. P. Jurkus

imtas. 212 kuopos, Kenosha, 
delegatas S. Bacevic davė pa
taisymą, kad delegatai kiek
vienas sumestų po 1 dol. Nu
balsuota už pataisymą. Dele
gatai visi sumele pu 1 dolerį, 
viso 17 dolerių. 133 kuopos 
delegatai i padėkojo delega
tams už . pinigišką dovaną ir 
gražius linkėjimus.

Po to tęsėsi SLA 10 apskri
ties reikalų apkalbėjimas, ku
rio bus Tėvynėje 10 apskri
ties protokole.

Baigus 10 apskrities reika
lus, 212 kuopos delegatas J. 
Kasputis pakvietė į SLA 212 
kuopos, Kenosha, Wis., auksi
nį jubiliejų — 50 metų gyva
vimo sukakties minėjimą, ku
ris įvyks lapkričio mėn. 14 
dieną, 6 valandą vakare.

Vėliau po globa SLA 133 
kuopos buvo vakarienė delega
tams pavaišinti. Vaišių metų 
buvo kalbų ir gražių dainų. 
Vadovaujant Ant. Bitumskiui, 
VVaukegan delegatui ir prita
riant visiems delegatams, bu
vo sudainuota kelios dainos, 
taipgi ilgiausių metų 133 kuo
pai. 1

Vardu SLA 133 kuopos, 
tariu nuoširdžią padėką SLA 
10 apskrities delegatams už 
gražius pareiškimus, dainas 
ir už pinigišką dovaną, su ku
ria prisidėjot prie gražaus 
SLA 133 kuopos 40 metų gy
vavimo Jubiliejaus paminėji
mo.

J. Mitka,
SLA 133 kp. fin. sekr.

Svarbus SLA 14 Kuopos Susirinkimas

nau-
meto

kuo-įvykusiame 
eiliniame susirinki- 
tiesa buvo dar ne-.

•CLEVELAND, OHIO—

Po ilgai nusitęsusių karščių 
ir vasarojimo gamtai pasine- 
šusį spartų rudens vešėjimą, 
atkuto draugijinis gyvenimas. 
Ir SLA 14 kuopa, kuri yra su- 
burusi didžiumą Clevelando 
inteligentų, vėliai atkuto 
jiems rudens ir žiemos 
darbams.

Neseniai 
pos narių 
me, kuris,
gausus, buvo tariamasi ir ap
tarta svarbesni uždaviniai. O 
vienu iš svarbesnių uždavinių 
bus Susivienijimo Lietuvių A- 
merikos Pildomosios Tarybos 
pareigūnų nominacijos, kurios 
pagal Pildomosios Tarybos 
aplinkraštį išsiuntinėtą vi
soms kuopų valdyboms bei 
paskiriems susivienijimo' vei
kėjams, turės būti pravestos 
gruodžio mėnesio laike.

Musų kuopa, atsižvelgdama 
į minėtų SLA PT pareigūnų 
nominacijų svarbą, savo susi
rinkime nutarė tam reikalui 
sušaukti nepaprastą kuopos 
narių susirinkimą. Ir tas su
sirinkimas įvyks ne įprąsta 
tvarka, būtent, kiekvieno nau
jo mėnesio pirmojo antradie
nio, bet šaštadienį, gruodžio 
5 dienos vakare, 7 valandą, 
musų kuopos įprastinių susi
rinkimų vietoje, Lietuvių Sa
lės svetainėje. Kuopos nariai 
prašomi šio, vienkartinio, su
sirinkimo laiko pakeitimą ge
rai įsidėmėti ir į kuopos gruo
džio mėnesio susirinkimą atei
ti ne pirmo antradienio vaka
re, kuris .išpuola gruodžio 1 
dieną, bet šeštadienį, gruodžio 
5 dienos vakare, 7 valandą, 
nevėluojant. (

Susivienijimo centro ir kuo
pų valdybų pareigūnų nomi
nacijos bei rinkimai būna sėk
mingi, kai susirinkimuose da
lyvauja daug narių. 14 kuopa 
siekdama sutraukti galimai 
daugiau savo narių, po SLA 
Pildomosios Tarybos pareigū
nų nominacijų, ten pat ruošią 
savo nariams bei jųjų šei
moms jaukų pobūvį, su už
kandžiais bei gėrimais, Vaišių 
metu bus ir meniška progra
ma su dainomis ir linksmais 
pasakojimais. Kas turės norą, 
galės su bičiuliais išgei’ti ne 
tik po stikliuką “karčiosios” 
ar “saldžiosios”, bet ir tradi
cinį “pinaklį” smagiai supliek
ti-

Įsidomėkime, kad visi tie

šiemet atšventė savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Velionis Balčaitis paliko nu
budime žmoną Teklę, 4 duk
teris, 10 anūkų, 1 proanūkę 
ir 2 brolius.

Gerasis musų Jurgi Balčai- 
ti, ilsėkis amžinai šios šalies 
laisvoje žemelėje, o mes Ta
vęs niekuomet nepamiršime.
• J. Kasputis.

dienai, visi nariai ir narės bu
kite susirinkime ir išrinkite 
atitinkamą valdybą, kuri ga
lėtų rūpintis kuopos reika
lais. Butų gerai, 
bą butų išrinkta 
terų, nes musų 
ka dirbti ir jos

kad į valdy- 
daugiau mo- 
moterys mo- 
gali kuopos

reikalus tvarkyti. Dabar mes 
irgi turime moterų valdyboje, 
kurios savo pareigas atlieka 
gerai. Jobu Kaulaičia.

lt

Lawrence, Mass.
------ -------------------- 4-----

Vandalizmas Ant Bel- 
levue Kapinių

South Boston, Mass.

L
/

t

to laiko 
į kurį at
tik nariai 
tą sueigą

ar įžangi-

reikalų, 14 
aptaria ir 
reikšmin-

smagus nusidavimai įvyko ad
vento metu, kai “didieji” kon
certai, vaidinimai ar kitokie 
parengimai neruošiami. 14 
kuopos susirinkimas su pobū
viu buš vienintelis 
jaukus parengimas, 
vykti kviečiami ne 
bei jųjų šeimos, į
kviečiami atvykti ir' ne nariai, 
be Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje tikslais bei siekiais 
besidomį asmenys svečių tei
sėmis, kurie mielai bus priim
ti ir galės bendrai dalyvauti 
šiame 14 kuopos jaukiame pa
rengime. Įėjimas laisvas, be į- 
prastinių kvietimų 
nių ženklų.

Tarpe kasdienių 
kuopos vadovybė 
tolimesnės ateities
gesnių įvykių galimybes. O 
tokių, busimų reikšmingesnių 
įvykių tarpe, bus musų kuo
pos gyvavimo 60-ties metų 
sukaktuvės. Šios musų kuo
pos gyvenime reikšmingos su
kaktuvės įvyks 1961 me
tais, kurias numatoma gali
mai reikšmingiau paminėti di
džiuliu koncertu, vaidinimu ar 
kitokiu pokiliu menišku pa
rengimu. Kadangi šis reikš
mingas kuopos jubiliejus bus 
už metų, ne taip jau, tolimo 
laiko, tai jau dabar aptariami 
sukaktuvinio minėjimo rūpes
čiai. O kaip tos sukaktuvės 
bus paminėtos, savo metu bus 
pranešta spaudos žiniose.

Vytas Virsnys.

Kenosha, Wisconsin 
, ....... .

Mirė Jurgis Balčaitis,
ŠIA 212 Kuopos Tvėrėjas

8 dieną mirė Jurgis 
sulaukęs 82 metus. 

Palaidotas spalio 10

Spalio 
Balčaitis, 
amžiaus, 
dieną šv. Jurgio kapinėse.

Velionis Jurgis Balčaitis 
Koneshoj išgyveno 57 metus, 
buvo vienas iš SLA 212 kuo
pos tvėrėjų ir tik vienas buvo 
likęs kuopoj priklausančių 
bar, ar kitaip sakant SLA 
kuopa neteko paskutinio 
rio iš kuopos tvėrėjų.

Šiemet SLA 212’kuopa 
n i savo 50 metų gyvavimo
kaktuvos. J. Balčaitis yra bu
vęs SLA 212 kuopos finansų 
sekretorium, jis beveik visą 
laiką buvo vertelga, plačių pa
žiūrų, su visais gražiai sugy
veno.

Jurgis ir Teklė Balčaičiai

da-
212
na-

mi
sų-

Spalio mėn. 12 dieną blogos 
valios palaidūnai vandalai nu
vertė 74 paminklus (nepaei- 
liui), nekurie paminklai po 1 
toną ir pusę sunkumo, pusė
tinai dideli. Tai ne vieno dar
bas, bet tam tikros gaujos. 
Porą paminklų po biskį nu
mušta iš apačios, bet kiti visi 
čielybėje. Miestas turėjo dide
lį darbą atstatyti, bet kol kas 
dar nepricimentuoti. Vandalai 
nieko iš to biauraus darbo ne
pasipelnė. Niekas daugiau, bet 
tai yra tam tikras kerštas. 
Toj pačioj eilėj nemažai ir lie
tuvių palaidota, bet lietuvių 
paminklai nenukentėjo.

PRANEŠAMA,
kad SLA 43 kuopos narių su
sirinkimas š. m. lapkričio mė
nesy įvyks lapkričio 18 dieną, 
7 valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose, nes 
XI. 11 d. išpuola šventė.

• Lapkričio 29 dieną 5 valan
dą vakare SLA 43 kuopos 
banketas, toje pat vietoje.

Gruodžio mėn. 9 dieną 6:30 
valandą vakare įvyks narių 
susirinkimas, kuriame bus S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
nominaciniai balsavimai ir 
kuopos valdybos rinkimai.

Kuopos Valdyba.

Springfield, Illinois

t

i

f

SLA 2-ros apskrities parei
gūnai yra nutarę metinį suva
žiavimą laikyti Levvrence, 
Mass. lapkričio mėn. 22 dieną, 
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 41 
Berkeley Street.

Vietinė SLA 41 kuopa ga
vusi pranešimą, jau pradėjo 
rengtis prie suvažiavimo ir 
paėmė svetainę. Taipgi yra 
rengiama vakarienė dėl dele
gatų ir svečių pavaišinimo. 
Kviečiami gausiai dalyvauti 
vakarienėje. Vakarienė bus 5 
valandą vakare žemutinėj sve
tainėje.

15 dieną, 1 valandą 
J. P. 'Klubo svetai- 
nariai būtinai daly- 
šiame susirinkime,

Kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 
po pietų, 
nėj. Visi 
vaukite
nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. Kuopos susi
rinkimai dabar nuolatos įvyk
sta kas mėnesis trečią sekma
dienį, 1 valandą po pietų. Įsi- 
dėmėgite gerai.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lawrence skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio 8 dieną, 
4 valandą po pietų, L. P. Klu
bo svetainėje. Visi delegatai 
būtinai bukite šiame susirin
kime, nes yra svarbių reikalų 
Lietuvos klausime.

M. Stonie.

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
kričio mėn. 8 dieną, 2 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje. Todėl visi 
kuopos nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti šiame susirin
kime, apsimokėti mokesčius 
ir aptarti kuopos reikalus.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Rumford, Maine

lap-

Per praeitus

pelno $34.41. 
surengus pikni- 

gražus, pelno 
kitur buvo pa-

Iš Susivienijimo 299 
Kuopos Veiklos
---------u----------

Musų 299 kuopoje mažai 
ėas veikiama.
metus buvome parengę porą 
piknikų. Pirmas piknikas ne
nusisekė, nes buvo blogas 
oras, nes tą dieną lijo, bet iš 
pikniko liko 
Antrą mėnesį 
ką oras buvo 
liko $19.68, iš
daryta $50.15, už tai prik
lauso padėka rėmėjams ir 
darbuotojams.

Musų kuopa yra maža na
rių skaičium, metiniam susi
rinkime, kada buvo renkama 
kuopos valdyba, nebuvo iš ko 
valdybą išrinkti. Taigi šiais 
metais, atėjus susirinkimo

Pranešimas Susivienijimo
158 Kuopos Nariams

SLA 158 
narėms, 

susirinki-

Pranešu visiems 
kuopos nariams ir 
kad kuopos narių 
mas įvyks gruodžio mėn. 6
dieną, 1:30 valandą po pietų.

Šiame susirinkime bus no
minuojami 
Pildomosios 
pareigoms
kuopos valdybos 1960 me
tams.

kandidatai SLA
Tarybos narių 

ir rinkimas kuo-

Todėl visi kuopos nariai 
malonėkite atsilankyti į šį 
metinį susirinkimą ir išrinkti 
gerą kuopos valdybą. Tėvynė 
praneša, kad kandidatų no
minacijos bus tik vieną gruo
džio mėnesį. Nominacijos yra 
svarbus dalykas, todėl visi 
bukite gruodžio mėnesį susi
rinkime. ir atlikite savo parei
gas.

Kuopos Sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Brooklyn, N. ¥. — 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.

—<OH—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas lapkričio mėn. 22 dieną, 
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių 
Street, 
skrities 
skrities 
kuopas 
prisiųsti 
džiams pasibaigus, bus vaka
rienė delegatų pavaišinimui.

—o—
South Boston, Mass. — Su

sivienijimo 43 kuopa 55 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
rengia banketą lapkričio 29 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje, South Bos
tone. Pradžia 5 valandą po 
pietų. Rengėjai kviečią visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 kuo
pos nariais atžymėti 55 metų 
gyvavimo sukaktį.

Klube, 41 Berkeley 
Lawrence, Mass. Ap- 
pareigunai prašo ap- 
ribose gyvuojančias 
išrinkti atstovus ir 
į suvažiavimą. Posė-
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ANTRAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

1>R. V. TERCIJONAS

m. rugsėjo 6 ir 7 dd. Clc- 
Ohio įvyko antras 

gydytojų
vienas arba du 
susirinkimai su 
į posėdžius at- 
pusė narių. Va-

I

- būstinė 
Cleveland,

Kanados gydy- 
bustinė Toronto,

Š.
veland,
Amerikos lietuvių 
ir dantų gydytojų suvažiavi
mas, kurį sušaukė A. L. Gy
dytojų Sąjunga. Jame daly
vavo 98 gydytojai ir dantų 
gydytojai, kurie atstovavo 5 
gydytojų draugijas šiose val
stijose: Iliinois 
Chicago, Ohio
Nevv Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugiją, Michigan — bū
stinė Detroit, 
tojus
Ont. Iš Nevv Yorko ir jo apy
linkių dalyvavo 7 gydytojai: 
V. Avižonis, I. Giedrikienė, B. 
Jankauskas, V. Kanauka, P. 
Kuša, B. Matulionis, V. Terci- 
jonas.

Suvažiavimo atidarymas į- 
vyko sekmadienį, rugsėjo 6 d. 
3 valandą Sheraton-Cleveland 
Hotel; prasidėjo Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Sveikinimo 
kalbą pasakė dr. H. Brazaitis, 
Ohio L. G. Dr-jos pirminin
kas, po jo dr. A. Montvidas, 
Amerikos L. G. Sąjungos pir
mininkas, pradėjo suvažiavi
mą atidarymo kalba ir pager
bė mirusius atsistojimu.

Suvažiavimo programą pa
ruošė Sąjungos Centro Valdy
ba ir joj žymiausią vietą užė
mė pranešimai apie džiovą ir 
vėžį. Visuomeninėm temom 
skirti du pranešimai. Modera
torius buvo dr. J. Valaitis; 
sekretoriai: dr. V. Tercijonas, 
dr. K. Ambrozaitis ir dr. F. 
V. Kaunas.

Sekmadienį buvo padaryti 
šie pranešimai: I)r.. K. Vyš
niauskas: “Tuberkuliozė šian
dien”, kur nušvietė dabarti
nius džiovos gydymo budus; 
gydymas ligoninėse mažėja, 
o plinta dispansoriai. Lietuvoj 
džiovos problema nepranykus, 
o vaistų trūksta. Dr. A. Nar
buto pranešimas (vienintelis 
anglų kalba) apie kortikoste
roidus ir tuberkuliozės gydy
mą yra kontroversinė tema, 
nes prie vienodos nuomonės 
apie džiovos gydymą tais vais
tais neprieita. Dr. K. Ambro
zaitis: “Izotopai diagnostikoj 
ir gydyme”, kur padarė ap
žvalgą apie gydymą įvairiais 
izotopais ir kokių ligų atve
jais tie izitopai vartotįni. Dr. 
E. Ringus darė pranešimą: 
“Rentgeno ir Radium terapa- 
pijoą pažanga”, supažindino 
su naujais rentgeno gydymo 
apatarais, kobalto bomba, ce- 
zium ir padarė išvadą, kad 
radioterapija vėžio gydymui 
taikoma ten, kur chirurgija 
pavėluota. Į dr. Kauno klau
simą, kodėl ekzema negydo
ma radium pakalba, prelegen
tas Ringus atsakė: turint 
stereidus ir kitus gydymo bu
dus, radium terapijai nėra 
vietos, nes ji sukelia vėžį. Dr. 
J. Stankaitis, Cleveland, savo 
pranešime kalbėjo apie pokli- 
makterinių kiaušidžių funkci
jas.

Po pertraukos tą pat vaka
rą įvyko Amerikos Liet. Gy
dytojų Sąjungos atstovų su
važiavimo posėdis, kuriame 
buvo nušviesta Sąjungos ir 
jos skyrių: atskirų draugijų 
veikla. Dr. A. Montvidas, pir
mininkas, pranešė apie Sąjun
gos Centro Valdybos veiklą. 
Dr. V. Tauras, sekretorius ir 
iždininkas perskaitė protoko
lą ir davė apyskaitą kiek yra 
Sąjungos kasoj pinigų. Apie 
Chicagos skyriaus veiklą kal
bėjo dr. Budrys; šiuo metu 
skyrius turi 195 narius, daro 
mėnesinius susirinkimus su 
moksliniais pranešimais ir 
bendrai pasižymi aktyvumu. 
Apie New Yorko L. Gydyto
jų Draugiją kalbėjo dr. V. 
Tercijonas. Draugija turi 31 
narį, nors New Yorko apylin
kėje gyvena virš 50 lietuvių 
gydytojų, bet dėl didelių at
stumų kiti nesirašo į Draugi-

neseniai. Viso Kana- 
apie 28 lietuviai gy-

išvardintos įvairios

Stankaitis, lei- 
Matulionis, Tercijo- 

Savitarpinės Pagalbos—

ją ir nelanko posėdžių. Kas
met vyksta 
visuotiniai 
pranešimais; 
silanko apie
sąrą daromas piknikas-gegu- 
žine, į kurį atvyksta gydyto
jai ir dantų gydytojai su sa
vo šeimomis ir jų kviestais 
svečiais. Paskutinę žiemą 'šei
mų suartinimo tikslu buvo 
padarytas banketas su vaka
riene. Draugija dalyvauja 
Balfo rinkliavoj kaip atskiras 
Gydytojų Postas ir dalį su
rinktų pinigų (trečdalį visos 
sumos) gali paskirti savo pa
rinktiems kandidatams daž
niausiai nedarbingiems ar ser
gantiems gydytojams. Gydy
tojų Postas paprastai surenka 
nuo 600 iki 900 dolerių.

Dr. Brazaitis pranešė apie 
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
giją, kuri turi apie 50 narių. 
Draugija du metu iš eilės pa
skyrė premiją po 1000 dolerių 
lietuvių meno ir kultūros lai-J 
mėjimam atžymėti ir ateity Į 
nori tokias premijas kartoti.

Dr. Majauskas pranešė apie 
Michigan Lietuvių Gydytojų 
Draugiją (būstinė Detroite), 
kuri turi 17 aktyvių narių ir 
veikia jau vieni metai.

Kanados atstovas apibudi
no Toronto (Ontario) Lietu
vių Gydytojų Draugiją, kuri 
įsteigta 
doj yra 
dytojai.

Buvo
komisijos ir jų sąstatai Gar
bės narių- 
dinių — 
nas,
Budrys, Nominacijų Komisi
ja, Kultūros Fondas. Buvo 
nutarta remti 1000 dolerių 
Banaičio operos “Jūrate ir 
Kastytis” išleidimą ir instru- 
mentaciją.

Pirmadienį, rugsėjo 7 d. 10 
vai. ryte suvažiavimo dalyviai 
aplankė dr. J. Basanavičiaus 
ir dr. V. Kudirkos paminklus 
ir padėjo vainikus prie jų pa
minklų lietuvių darželyje. Cle
velando Tarptautiniam parke 
yra 24 tautų darželiai; lietu
vių darželis yra vienas iš gra
žiausių ir jo įrengimas kaina
vo 84,000 dolerių. Prie dr. J. 
Basanavičiaus paminklo dr. B. 
Matulionis pasakė tokią kal
bą:

“Gerbiamosios Ponios, Ger
ta i a m i eji Kolegos-Gydytojai, 
karo audros ir raudonosios 
Rusijos agresija prieš Lietu
vą mus išblaškė iš Tėvynės. 
Didžiųjų okeanų platybės mus 
skiria nuo musų gimtojo kra
što. Jau 15 metų suėjo, kai 
Lietuvą matome tik sapne. 
Tik musų pilnas ilgėsis min
tys kasdieną skrenda į tolimą, 
maskolio okupanto pavergtą, 
Tėvynę Lietuvą; ir ten toli, 
toli musų mintys klaidžioja 
Nemuno, Neries, Šešupės, Du
bysos pakrantėmis, jieško 
musų vaikystės sodybų, jieš
ko artimųjų, o jų neradusios 
— keliauja į tolimą Sibirą, į 
Vorkutą, į Krasnojarską, Al- 
tojų, Irkutską, iki pačios 
Kamčatkos* ir Madagano. Į 
tas beribio vargo ir kančių 
vietas, į vargų1 stovyklas, tūk
stančių mylių keliai nuo Lie
tuvos iki šiaurės, iki Tolimųjų 
Rytų, aplaistyti šimtų tūk
stančių musų tėvų, brolių ir 
seserų ašaromis ir krauju, 
nusėti žuvusiųjų ir nukankin
tųjų kaulais.

Lietuvių Tautą apgaubė 
tamsus debesys. Aplink juo
da naktis. Kiekvieną iš musų 
slegia sunki mintis — kas 
bus? Ar ištversime? Kur auš
ros spindulys? Musų Tautos 
himnas atsako: “Iš praeities 
Tavo sūnus te stiprybę se
mia”.

(Bus daugiau)
I

IŠ VLIKO SESIJOS
Šiemetinė Vliko sesija, kuri 

įvyko š. m. spalio 17-18 dd. 
Nevv Yorke, pasižymėjo išsa
miomis studijomis apie padėtį 
okupuotajame krašte ir apie 
besikeičiančias tarptaut i n e s 
politines sąlygas, kiek jos pa
liečia Lietuvos laisvinimo rei
kalus. Pagrindinius praneši
mus padarė Vliko pirmininkas 
dr. A. Trimakas, Vykdomos 
Tarybos pirmininkas p. J. 
Glemža, Užsienių Reikalų Val
dytojas dr. P. Karvelis, PET 
vice pirmininkas V. Sidzikau
skas, p. A. J. Kasiulaitis ir M. 
Brakas.

Nemaža svečių iš pavergto
jo krašto, kurie lankėsi vasa
rą Europoje, suteikė, kaip se
sijai pranešė VT pirmininkas 
Glemža, gana aiškų vaizdą 
apie musų žmonių dabartines 
gyvenimo sąlygas okupuotoje 
Lietuvoje ir apie jų galvose
ną. Kasdieninių prekių atsi
randa krašte kiek daugiau, 
bet jos yra menkos kokybės. 
Tos prekės ateina žymia dali
mi iš kitų sovietinių respubli
kų. Lietuvoje gaminami pro
duktai yra geresni, bet jų di
džioji dalis, kaip taisyklė, yra 
išvežama į Sovietų Sąjungą 
ar į kitus Azijos bei Afrikos 
kraštus. Į ten, kaip dr. Trima- 
nas savo pranešime pažymėjo, 
yra kreipiama visa Mlaskvos 
unikė afensyva. Jos tikslas iš
stumti Vakarus iš turėtų tuo
se Kontinentuose rinkų. Ta 
pačia politika Sovietai tikisi 
palaužti Vakarų įtaką neitra- 
liuosiuose kraštuose, o ilgai
niui net įsiveržti į pačių vaka-* 
riečių vidaus rinkas ir suduo
ti jiems smūgį. Šiam reikalui 
Maskva negaili nieko ir įtem
pia visas savo jėgas sovietinei 
pramonei išplėsti, kad turėtų 
ką eksportuoti. Gyventojai 
tuo budu turės dar palaukti 
ligi gaus visų jiems reikalin
gų prekių. Dėl šių pat priežas
čių, musų žmonės okupuotaja
me krašte turi gaminti ne 
sau, bet svetimiesiems, 
parėmus sovietinės 
jos planus.

Dėl šių trukumų 
yra nusistatę prieš 
jus. Musų tautiečiai jaustųsi 
laimingi, jei pasiektų savo 
kraštui didesnio savarankišku
mo. Šios nuotaikos erzina, be 
abejo, rusus komunistus, ku
rie visur įžiūri lietuvių nacio
nalistines tendencijas ir nu
krypimus nuo Maskvos lini
jos. Tokie dalykai, kaip ga
mybos planų neįvykdymas, 
gamybos spartinimas vietos 
reikalams tenkinti, nepaslan
kumas propagandoje už darbo 
jėgos išvežimą į Kazakstaną, 
savų specialistų palaikymas 
prieš rusus, nesuradimas atė
jūnams įbutų ir reikalavimas, 
kad jie išmoktų lietuvių kal
bą, laikomi nacionalistine ten
dencija, dėl kurios ne vienas 
mūsiškių yra nukentėję. Iš 
tikrųjų tai yra vien gynima
sis nuo rusų antplūdžio ir jų 
dominavimo, 
sais budais 
žmonių būvį 
me krašte.

Kultūriniai 
niais, kaip tai užakcentavo 
Sidzikauskas ir Trimakas, yra 
antra Sovietų priemonė skinti 
sau kelią į ekspansiją. Pačiuo
se Sovietų okupuotuose kraš
tuose tie mainai pasireiškė 
rusų kultūros brukimu, o už
sieny jais siekiama patraukti 
žmonių simpatijas sovietinei 
sistemai ir sudaryti pranešu- 
mo aureolę prieš laisvąjį de
mokratinį pasaulį. Chrušče
vas, lankydamasis Amerikoje 
tai ne kartą pakartojo, net 
įžūliai tvirtindamas, kad ko
munizmo yra ateitis. Kultūri
nių mainų tikslus ir kenks
mingumą labai taikliai pavaiz
davo p. A. J. Kasiulaitis savo 
tikrai puikiu referatu tuo rei
kalu. Tie mainai, jo suprati
mu, yra vienos krypties ir 
tarnauja tik Sovietų ekspan
sijos tikslams. Kremlius turi

kad 
ekspansi-

žmonės
pavergė-

stengiantis vi- 
pagerinti savo 

ir išlikti savaja-

mainai su užsie-

1\

traukė mane čia eit ,su tavim! 
Kaip 
man

nudažy- 
į Vaka- 
Sovietai 
Vakarų 

kuri pa-

daug galimumų beveik nevar
žomai savo tendencingais, ko
munistine ideologija 
tais, kuriniais veržtis 
rus. Tuo pat laiku 
neįsileidžia nieko iš 
laisvosios kūrybos,
liestų sovietinę sistemą ar 
dialektinį materializmą. Iš to 
tenka daryti išvada ir vengti 
Sovietų propagandos pinklių. 
“Tiesos” redaktorius Žymū
nas, lankydamasis New Yor
ke, nedviprasmiai pareiškė, 
kad jie (supr. komunistai) į- 
sileisią į pavergtąją Lietuvą 
tik tokius veikalus, kurie jų 
supratimu nebus jiems prieš
taraujantieji. Iš savo pusės 
Zymanas siūlė mainams gry
nai komunistinius veikalus.

Priimtosiomis rezoliucijomis, 
kurios bus vėliau paskelbtos, 
Vliko sesija pabrėžė reikalą 
skubinti Lietuvos bylos spren
dimą, ragino Prezidentą ją vi
sur kelti ir garsinti Lietuvą.

Sesija užsitęsė dvi dienas ir 
praėjo darbinga nuotaika. Jo
je dalyvavo visų Vilkinių gru
pių atstovai, atvykę net iš Či
kagos, Clevelando, Toronto, 
Hamiltono, Philadelphijos, Bo
stono ir kitur. Sesiją sveikino 
Lietuvos atstovas Washingto- 
ne p. Rajeckas, ALT 
dr. Grigaitis, Lituanus 
torius, dr. Vygantas, 
Graurogkas ir kt.

L A Z D Y N

vardu 
redak- 

p. J.

E
Pasauly, jurų ir vandenynų 

pakrantėse, yra ir gražių, ir 
' patogių pliažų. Lai sau!... Bet 

mums nereikia geresnio ir 
malonesnio pliažo, kaip pas 
mus Kaune, ant Nemunėlio 
kranto. Jisai tęsiasi, plačia 
juosta, nuo Aleksoto tilto iki 
Panemunės, ir dar toliau, iki 
pačių Petrašiūnų. Yra 
pasimaudyt, ir pagulėt 
tės spinduliuose.

Nuo miesto jisai, iki 
apaugęs tanku jaunu lazdynu, 
kuris panašus į tikras džiug- 
les. Lazdynų atžalos tokios 
tankios, tokios vienodos, kad 
jei kas paliktų juose, eidamas 
maudytis, savo drabužius, ir 
toj vietoj neiškištų paženklin
tos lazdelės, nei už ką neras
tų, kad ir per vasarą ieškotų.

Taip atsitiko ir Antanėliui 
su Onute, jauniems Kauno 
gyventojams. Jiedu mylėjosi 
seniai, bet neturėjo progos 
pasilikti ilgesnam laikui dvie
se. Onutė buvo ištekėjusi ir 
vyras ją atidžiai sekė, bet čia, 
lazdyne, jis jokiu budu nesu
ras.

Jie susitiko už Karmelitų 
bažnyčios ir, pasiėmę už ran
kų, nusileido į džiugios. Jie 
tai jie ir padarė tą vienintelę 
klaidą: nusirengę, nepaženkli- 
nę vietos, kur paliko drabu
žius.

Sunku pasakyt, kaip jie lei
do laiką, nes niekas to nema
tė, o jie patys 
žinia tik tas, kad, saulei besi
leidžiant, išsimaudę, nuspren
dė eit namo, kad vyras nepa
stebėtų Onutės dingimo. Jie 
ėjo prie drabužių, bet surast 
jų negalėjo. Metėsi, išsigandę 
čia ir ten — nieko nėra! Ro
dos paliko čia pat, va, štai ly
giai prieš bažnyčios bokštą, 
bet dabar nėra nei pėdsakų. 
Šimtais kartų ir Antanėlis ir 
Onutė atsistodavo prieš baž
nyčios bokštą ir ieškodavo ta 
kryptimi į visas puses, bet 
viskas veltui. O čia ir temt 
pradėjo, viskas susiliejo ir pa
sidarė pilka, oras, žeme ir pa
slaptingai šlamantis lazdynas. 
Prisikankinę gerą laiką ir nu
stoję vilties surast drabužius, 
jie nežinojo ką daryt, kaip 
sugrįžt per miestą namo. Su
gautas nuogas Antanėlis dar 
galėtų šiaip-taip pasiaiškinti, 
bet ką pasakytų Onutė? Ne, 
apie tą baisu ir pagalvoti! Ge
riau numirt ant vietos, 
pakliut į tokią gėdą!...

— O, aš nelaiminga, 
Onutė, ir kokia pikta
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kur ir 
saulu-

pusės,

nepasakojo,

negu

verkė 
jSga

h

sakė

Laimėjo Lietuvių Remiamas 
Kandidatas Cliet VVolfruniaš grįšiu namo, ir ką 

vyras pasakys?!...
Ar ne tu pati kelta, at- 
Antanėlis, ar ne tu ma

ne viliojai, einam ir einam į 
lazdyną? O dabar aš kaltas!... 
Ir kokiems velniams man rei
kėjo prasidėt su boba, ar nėra 
panelių?!...

Neliko nieko kito, kaip 
laukt vidurnakties, kuomet 
gatvės bus tuščios. Juk neisi 
dabar plikas per miestą! Il
gai jie sėdėjo tylėdami, atsi
sukę viens į kitą nugarą. Ne
žinia, kurią valandą, kuomet 
jau mieste buvo tylu ir lan
guose beveik visi žiburiai už
gesę, Antanaėlis, besislėpda
mas patvoriais ir juoduose še
šėliuose, laimingai pasiekė sa
vo butą. Laimei, kad buvo ne
toli nuo Karmelitų bažnyčios. 
Visi jau miegojo ir niekas 
nepastebėjo jo tokio .keisto 
grįžimo. Šiaip taip apsirengęs 
ir stvėręs motinos seną ap
siaustą ir batelius, jis pasku
bėjo į lazdyną, Onutei į pagal
bą.

Tas viskas gana ilgai truko 
ir pasirodė Onutei amžinybė. 
Jinai bijojo išeit ir bijojo dar 
labiau sėdėt lazdyne, kuris, 
lyg gyvas, šlamėjo ir, rodos, 
jei išmetinėjo jos netinkamą 
elgesį, bijojo laukinių kačių, 
kurių žmonės kalbėjo, butą 
džiuglėse, bijojo 'valkatų, o 
labiausiai
sirodymo. Taip, tą naktį Onu
te daug-daug pergyveno!...

Nažinia, ar jų meilė tęsėsi 
toliau, bet daugiau jie į laz
dyną nevaikščiojo.

Sofija Ambrazečiene.

Liepos mėnesį mirė didelis 
lietuvių draugas, Kalifornijos 
legislaturos narys Seth John- 
son, atstovavęs 56-tajam dis- 
trjktui. Jo vietai užimti buvo 
pravesti šiame distrikto spe
cialus rinkimai, įvykę spalio 
20d. Seth Johnson vietai už
imti buvo 5 kandidatai: du re- 
publikonai ir 3 demokratai. 
Lietuviai rėmė republikoną 
Chet Wol/frum, Los Angeles 
policijos kapitoną. Buvo su
darytas net specialus lietuvių 
komitetas, kuriam vadovavo 
komp. Bronius Budriunas. 
Rinkimus laimėjo Chet Wol-

frum. Šiame distrikte yra šv. 
Kazimiero lietuvių parapija, 
gyvena daug lietuvių.

Padaryta Sunki Operacija 
Kojelienei

Spalio 20 dieną padaryta 
sunki operacija Juozo Kojelio 
žmonai, kuri po šios operaci
jos turės išbūti apie šešias sa
vaites lovoje. Juozas Kojelis 
yra vienas iš aktyviųjų Los 
Angeles lietuvių, varąs platų 
barą visuomeninėje bendruo
menės veikloje; jis yra taip 
pat vienas iš “Lietuvių Die
nų” žurnalo redaktorių. Roja
liai augina porą dukrų — Dai
ną ir Rasą ir sūnų Idną.

—joki.

2,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

bijojo dvasių pa-

Los Angeles, Calif.

Amerikiečiai Sužavėti Komp. 
Br. Budriuno Kuriniu

Los Angeles County Repub- 
lican Assembly spalio mėnesio 
iškilmingo susirinkimo metu, 
kuriame dalyvavo pora kon- 
gresmanų ir eilė žymių parti
jos pareigūnų, pasirodė su sa
vo dainomis komp. Broniaus 
Budriuno vadovaujamas vyrų 
oktetas ‘Daina” ir solistė He- 
len Swaggart. Ypatingai vi
siems amerikiečiams patiko 
vyrų okteto ir solistės Helen 
Swaggart atlikta komp. Bro
niaus Budriuno daina “Mano 
protėvių žemė”. Kongresma- 
nai Gorden McDonough ir 
Edgar Hieatand ir buvusi 
kongresmanė iš Indianos stei- 
to Čecil Harden, šiuo metu 
esanti Amerikos pašto virši
ninko padėjėja (Special Assis- 
tant to the Postmaster Gene- 
ral of the United Statės), pa
reiškė, kad ši komp. Broniaus 
Budriuno daina, “Mano protė
vių žemė”, esanti nepaprasto 
grožio (one of the most be- 
autiful pieces of the music). 
Šioje iškilmingoje vakarienėje 
ir susirinkime, įvykusiame 
spalio 17 d. Statler viešbuty
je, dalyvavo visų distriktų at
stovai. Meninėje programoje 
pasirodė tik lietuviai. Progra
mos pranešėja buvo studentė 
Nida Balsytė, kuri, kaip kad 
visad praeityje, šį kartą irgi 
pukiai savo darbą atliko. Šią 
iškilmingą vakarienę ir susi
rinkimą suorganizavo minėtos 
organizacijos vicepirm. L. Va
liukas.
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Lietuvių Prekybos Bendrovė 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.
2.

3.
4.

3 jardai vilnonės medžiagos paltui;
3j/t jardo vilnones medžiagos vyriškam ar moteriškam 
kostiumui;
3 jardai dvigubo pločio pamušalo;
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas/

5. pora vyriškų vilnonių kojinių;
6. pora moteriškų žieminių kojinių.

To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$40.00
įskaitant visus mokesčius. Svoris 11 svarų.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 2 SUDARO:
i.

2.
3.
4.

13 jardų- vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar materiš- 
kiems kostiumams;
3 jardai vilnonės medžiagos paltui;
10 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 nemokamų 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, NUSTATĖM®, 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, bet galutinio užsaky
mo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

Mes garantuojame:
1.
2.

karnai
3.

Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją. , •
Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemo- 

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

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

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

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1-A, Hunt Street London, W. 11, Great Britam

■v*- .....

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJA
UKRAINA LIETUVA BALTGUDUA LATVIJA ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
I

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

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

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintu kUjentų* 106% garantuoja pristatymų. Klek 
vienas siuntinys ISsiundlamas laike 48 vai. ir ftdreeaU palekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rųftieg prekių, Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų norma# ir p%Uirnaivmus.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius SIUNTINIŲ KALĖDOMS
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -

Licensed by USSR

39 Rąymond Plaza W. 
NE W ARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 w. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4734 
1X339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Atdara kasdien nuo 9-6
Sekmadieniais nuo 94
Tiktai Vyriausioje įstaigoje

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13,QH10
Tel. TOwer 1-1481
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878
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Lapkričio 6, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
Brooklyn, N. Y.

iPaskutinis Pakvietimas 
SLA 38 Kuopos Vakarienę

Paskutinį kartą primenu vi
siems Susivienijimo 38 kuopos 
nariams ir visiems geros va
lios lietuviams, kad ta tradi- 
cinė-metinė vakarienė įvyks šį 
šeštadienį, lapkričio 7 dieną, 
7 valandą vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo patal
pose, 280 Union Avenue.

Todėl broliai ir sesės Susi
vienijimo 38 kuopos nariai ir 
visi geros valios , lietuviai ir 
lietuvaitės, nepraleiskite šios 
metinės kuopos vakarienės, at- 
s i 1 a n k y k ite visi ir drauge 
su savo draugais linksmai 
praleiskite vakarą. Kurie dar 
neturite bilietų, pasistenkite 
juos įsigyti.

Iki malonaus pasimatymo 
tradicinėje 38 kuopos vakarie
nėje šeštadienį, lapkričio mė
nesio 7 dieną, 7 valandą va
kare.

ta ir sudaro gražų vaizdą. Vi
sose knygose aprašoma apylin
kės ir miestai, geresni /asar- 
namiai-kurortai. Mano buvo 
žinomi Kulautuvos vasarna
miai, tai bus apie 24 kilomet- 
tai žemiau Kauno dešinėj pu
sėj Nemuno. Tie pastatai bu
vo kaimiečių įsigyti ir nuo- 
muojami vasaros metu miesto 
biurokratijai (rusams). Da
bar rašoma, kad įstaigų vedė
jai važinėja ir į darbą. Tą da
rydavo ir pirmiau, tik nebuvo 
autobusų? Važiuodavo Nemu
nu laivais.

J. Aymanas, 
SLA 38 kuopos pirm.

Wilkes Bar re, Pa.

PASTABA: — Dabar atro
do nuotraukose panašiai, kai 
grafo Tiškaus ir kunigaiščio 
Aginskio. Miestai, kaip Vil
nius, Kaunas ir kiti turi dido
kų pastatų. Bet nuotraukos 
darytos iš tolimo atstumo. 
Knygos turi patraukiantį sko
nį peržiūrėti, ypatingai kurias 
vietas žinai. Ežerai ir girios 
daro gerą įspūdį lietuviui. Bet 
tie aprašymai, tai tikra rek
lama vertelgoms. Visur 
uogauk ir grybauk. Jog kur 
auga uogos, tai grybai neau
ga, kad kartu visko prisirink- 
tumem.

nė Juodytė ir vietinis solistas 
Vaclovas Verikaitis.

Po meninės dalies šokiai, 
kuriems gros geras orkestras 
įvairius šokius, taipgi veiks 
bufetas su skaniais užkan
džiais ir gėrimaiš, tad atsilan
kiusiems nereikės nuobodžiau
ti, nes jie su senais bičiuliais 

‘galės pasišnekėti, pasidalinti 
mintimis apie praeitį ir pasi
daryti naujų draugų, nes ti
kimasi sulaukti daug svečių 
ir viešnių ne tik vietinių, bet 
ir iš apylinkių.

Tad neužmirškite lapkričio 
14 dienos ir visi bukite Prisi
kėlimo parapijos salėje, o bu
site patenkinti. “TŽ” remia 
visus patriotinius lietuviškus 
darbus, tai musų būtina pa
reiga dalyvauti jų koncerte- 
baliuje. Koresp.

šiųjų (Italijos ir Metropolitan 
operų įžymybių. Minėtos ope
ros šių metų sezono progra
moje P. Bičkienės vardas ly- 
geteisiai minimas su garsiau
sių pasaulyje dainininkų var
dais.

lietuviai apgailes- 
koncertas su A. 

jau pasibaigė, bet 
Anglijos lietuviai

datuoti 1960 metais į JAV-bių 
prezidento vietą.

—juk t.

tik

Apie Gautas Knygas
Šioj apylinkėj lietuviai ir 

latviai gauna laiškus nuo ar
timų ir visur tą patį rašo grį
žę iš Sibiro pabėgėliai tėvai, 
o vaikai sveiki. Visi skundžia
si, kad viską atėmė iš kaimie
čių ir prašo pagalbos. Rašo 
ir prašo siųsti per agentus, 
nes jie neturi pinigų išpirkti 
siuntinius siųstus per paštą. 
Ir už vaistus turi mokėti mui
tą gavėjai. Tai nedaro skirtu
mo į kurį kampą Lietuvos 
siusi, visur paštas reikalauja 
išpirkimo. Miesto gyventojai 
kiek geriau turi, palyginus 
su kolūkiečių uždarbiu.

J. V. Stanislovaitis.

Čia parašysiu kiek apie tai, 
ką aš skaičiau gautose iš Lie
tuvos atsiųstose keturiose 
knygose. Albertas Vitkaus
kas, kuris dabar gyveni, ties 
ežeru vardu Lake Carey, Pa. 
Jis gimęs šioj apylinkėj ir 
mažas išvežtas į Lietuvą. Su
augęs į Vyrą sugrįžo į savo 
gimtinį kraštą ir dirbo anglių 
į kasykloje, vedė vietinę lietu
vaitę ir dabar jau pasiturin
tis žmogus.

Bet jo tėvai ir kiti likę Lie
tuvoje, Ukmergės rajone, tai 
jis su žmona siunčia daug do
vanų saviesiems. Bet ten gy
venanti ne visada gauna vi
sus geresnius siųstus drabu
žius. Nors Vitkauskai siunčia 
per siuntimo agentus ir sumo
ka reikalingą mokestį, bet bū
na išimami geresni batai bei i 
suknelės. Daug kas tokių nu
siskundimų randa laiškuose.

Tos keturios knygas, tai 
aprašymai apie Vilnių, Kauną, 
Birštoną ir Žemaitiją. Visos 
minėtos knygos atspaudin- 
tos Kaune, o leidykla Vil
niaus. Visų knygų tiražas de
šimt tūkstančių. Kaina Kauno 
aprašymai brangiausia 5.70, 
kitos po rublį pigesnės. Vil
niaus ir apylinkės didžiausia 
ir gražiais paveikslais su gra
žiais pieštais paveikslais ir 
nuotraukomis papuošta Turi
nys labai artimas visų ketu
rių knygų, nors rašėjai skir
tingi. Visur peikiama cuvusi 
lietuviška tvarka, o giriama 
tarybinė tvarka. Jei kaltinam 
rusus už padarytas skriaudas 
lietuvių tautai per daug me
tų, tai kaltindami carą nemi
ni kokios tautos caras buvo. 
Kreditai atiduodami Rusijos 
kariuomenei, o nieko lietu
viams.

Visų keturių knygų nuo
traukos apdirbtos gražiai ir | 
gudriai. Jei kas atrodo men
kiau, tai atmušta nuotrauka 
iš toli ir neįžiūrima. Geresni j pildys pirmą kartą į Torontą 
pastatai visai iš arti nutrauk-

South Boston, Mass

Didelis ir Įdomus Koncertas

Baredaitis Antanas, Matjošiaus 
s., iš Talkifiklų km., Paečerių vals., 
Vilkaviškio apskr.

Janulis Jonas, 16 Viekšnių.
Juočemltš Marytė ir Stasė, iš 

Viekšnių.
Juo denis Jonas, Antano sūnūs. 

Kasperavičius Povilas, 
nūs, iš Mažeikių.

Iieškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Paieškojimai

Chicagos 
tauja, kad 
Voketaičiu 
Naujosios
džiaugiasi, kad jiems šaunusis 
A. Voketaitis pasirodys lap
kričio 8 d. Ir tame koncerte 
drauge su juo dalyvaus dar 
kiti musų dainininkai, aukštai 
įvertinti amerikiečių muzikų 
ir visuomenės. Tai graži pro
ga pažinti ir paremti savo 
talentus. Nepraleiskime tos 
grogos ir gausiai dalyvaukime 
koncerte. Ypač pasirūpinkime, 
kad koncerte butų galimai 
daugiau čiagimių lietuvių, ku
riuos taip gražiai atstovauja 
A. Voketaitis.

Povilo su-Lletuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Albrektienė (buvusi Radvilienė)- 
Ašmantaite Julijona, vyras Gusta
vas Albrektas, ir pirmojo vyro An
tano Radvilos vaikai Adolfas, Sta
nislovas ir Pranciška.

Burba Kazys, buvo išveržtas j 
Vokietiją.

Butkus Jonas, turi brolj Stasj.
Endrulat Evaldasž gimęs 1901 

m. Jurbarke.
Frajers-Kleizaitč Antosė, vyras 

Juozas, sūnus Juozas ir Stasys.
Garbonkus Vacys, Jono sūnūs, 

gim. 1913 m. Šiauliuose.
Grecay Teofilija, Jono duktė. Jos 

vieno sunaus vardas Zigfridas, gy
veno Brooklyn, N. Y., 100 Cook St.

Grigalius Juozas, Igno sūnūs, iš 
Jaupenų km., Rietavo vals., Telšių 
apskr,

Jankauskas Vladas, Povilo sūnūs, 
gimęs 1924 m, Šiauliuose.

Klimavičius Bronius, Vinco ir 
Gendrutos sūnūs, gim. 1914 m.

Krantauskas Vincas, Vinco sū
nūs, iš Liepalotų km., Gražiškių 
par., Vilkaviškio" apskr., žmona 
Ona, kil. iš Naumiesčio.

Kuočius Simonas, iš Vabalų km., 
Ylakių vals., Mažeikių apskr.

Mačiulis Tadas, atvykęs seniau 
Amerikon.

Na arovas Petras, dingęs praė
jusio karo metu.

Opicas Pranas, dingęs praėjusio 
karo metu.

Radvila Adolfas Stanislovas ir 
Pranciška, vaikai mirusio Antano 
Radvilos, ir jų motina Julijona Aš- 
mantaitė-Albrektienė (buvusi Rad
vilienė).

Rinkevičius P., dingzs praėjusio 
karo metu, žmonos vardas Mari
jona.

Skiparius Juozas, Kazimiero sū
nūs.

Vadeiša Zenonas, buvo išvežtas 
Vokietijon,

Valinčius Antanas, Juozo sūnūs, 
iš Šauklių km., Raudonės vals.

Valužis Stasys, Zenono sūnūs, gi- 
mzs Plungėje 1919 m.

Venckus Vladas, dingzs praėjusio 
karo metu.

Zadlauskas Karolis.
Žukauskien-Mežinskaitė, iš Palie

pių km., Vaškų vals., Biržų apskr. 
Baltrušaitė-Ziužnienė Juzė, ir Bal- 

trušaitč-Sedauskienė Ona, dukterys 
Leono, iš Varsėdžių km., Kaitinėtų 
vals.

O. A. Voketaitis, TV ir 
New York City Center operos 
dainininkas, plačiai žinomas 
visoje Amerikoje. Po paskuti
nio jo pasiradymo Chicagos 
lietuviams, Naujienų dienraš
tis rašė: “Ypatingą žodį nori
si pataupyti Arnoldui Voke- 
taičiui... Ir šiandien Arnoldas 
toks pat, tik dar labiau išryš
kėjo savo formoje ir individu
alybėje. Kas jame yra tokio, 
niekas nemokėtų žodžiu nusa
kyti, bet yra tai, kad šalia jo 
puikaus, labai drausmingo ba
ritono, jo puikios sceniškos 
pozitūros ir visų dainos artis
to privalumų, jis nespėja pa
sirodyti scenoje, kai auditori
ja užsikrečia juo pačiu, lyg 
kokiu magu, atnešusiu didelę 
burtų dėžę. Tai yra Arnoldo 
laikysena ir mokėjimas pasi
justa vienas su visais. Be abe
jo, Amerikos televizija yra di
delė mokykla, ir ji moka at
rinkti deimanto kristalus, o 
toks tai tikriausiai Voketai- 
tis yra. Ir jis...
štus. Publikai šaukiant ir plo
jant, jis po kiekvienos savo 
dainos davė mažiausiai po ki
ta tiek priedams (bisui). Gai
la, gaila, kad viskam yra ga
las ; galiausia, kad tas kon
certas irgi turėjo baigtis”...

Prie šio A. Voketaičio api
budinimo pridėtina tik tiek, 
kad jis yra šiame krašte gi
męs ir augęs, tačiau savo gra
žiosios pavardės neatsisakė, 
lygiai, kaip jis neatsisakė sa
vo tautybės ir bendravimo su 
lietuviais. Tarp kitko jis yra 
SLA narys. Kiekviena proga 
jis jungiasi prie lietuvių ir 
pabrėžia savo kilmę kitų tar
pe.

Kulturiniai parengimai pas 
mus darosi vis retesni, tad 
juo gausiau jie turėtų būti 
lankomi. Tai svarbu ypač šiuo 
atveju, kad koncerto rengėju 
yra Laisvės Varpas, kurio 
kiekvienoje programoje mini 
ma Sandara ir SLA Tos pro
gramos 
SLA ir 
Viščinis, 
keriopai
vo programos, tiek dėl jo ren
gėjo. P. K.

vedėju yra taip pat 
Sandaros narys P. 
Tad koncertas viso- 
remtanas tiek dėl sa-

juos iinan- 
ataillepti:

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Raila* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY RUBLIO

Laisvės Varpo radijo pro
grama atlieka reikšmingą 
darbą Naujosios Anglijos lie
tuvių gyvenime. Ji ne tik duo
da kas sekmadienį įdomią ra
dijo programą, bet taip pat 
rengia kultūrines pramogas, 
kaip vaidinimai, koncertai ir 
tt. Paprastai tuose parengi
muose pasirodo stipriausios 
musų meninės pajėgos, atvy
kusios iš Lietuvos ir išaugu
sios šiame krašte.

Per penkerius savo veiklos 
metus Laisvas Varpas suruo
šė tris koncertus ir vieną vai
dinimą. Koncertuose pasirodė 
tokie musų dainininkai, kaip 
Aldona Stempužienė, Stasys 
Liepas, Algirdas Brazis, Jeni- 
na Liustikaitė ir Stasys Ba
ranauskas. Tai talentai, kurie 
gražiai reiškiasi lietuvių vi
suomenėje ir aukštai kelia lie
tuvio vardą amerikiečių tar
pe.

Šiemet vėl rengiamas kon
certas, kurio šūkis: pažinki
me ir remkime savo 'talentus. 
Tas koncertas įvyks lapkričio 
8 dieną 2:30 valandą po piet 
High School salėje, Thomas 
Park, So. Bostone, Mass. Jo 
programoje dalyvaus iškiliau
si šių dienų musų dainininkai: 
Prudencija Bičkienč, Stasė 
Daugėlienė ir Arnoldas Voke
taitis. Dainininkams akompa
nuos komp. Julius Gaidelis.

Koncerte bus atliekamos 
lietuvių liaudies dainos, 
musų kompozitorių kuriniai ir 
operų arijos. Didelė naujovė 
koncerte bus duetai, kuriuos 
atliks P. Bičkienė su St. Dau- 
keliene. Tie duetai turėjo la
bai didelį pasisekimą New 
Yorke, Waterburyje, Conn. ir 
kitur. Duetus dainuos taip 
pat P. Bičkienė su, A. Voke- 
taičiu.

Dainininkė Pr. Bičkienė po 
triumfališko Artierican Opera 
Audition laimėjimo ir gastro
lių Italijoje dažnai minima 
amerikiečių spaudoje, kaip 
viena geriausių dainininkių, 
dainavusi Cincinati Summer 
operos pastatymuose, kur jai 
dideliu pasisekimu teko at
likti Toscos vaidmenį. Ši mu
zikiniai kultūrinė organizaci
ja, turinti 38 sezonų tradiciją, 
visuomet sutraukia daug gar-

(

feuvo nešyk-
<

Los Angeles, Calif.

Lietuviai Posėdžiavo su 
Republikonais

Spalio 10 ir 11 dienomis 
Los Angeles mieste, Biltmore 
viešbutyje įvyko Kalifornijos 
Republikonų Partijos Centro 
Komiteto suvažiavimas. Iš lie
tuvių posėdžiuose dalyvavo 
Antanas Skirius ir Leonardas 
Valiukas, kurie abu yra Kali
fornijos Republikonų Partijos 
Centro Komiteto nariai, šiuo
se posėdžiuose dalyvavo eilė 
kongresmanų ir senatorius 
Tom Kuchel. Kalifornijos re- 
publikonai vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kviesdami vicepre
zidentą Richard Nixon kandi-

I

SHALINS
(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. Viržiais 7-4499

1

i

LDD Rengia Kortų Vakarą

I

Toronto, Canada

“Te-

atvykusi garsioji solistė Lio-

Q

South Boston, Mass.

kp., Brooklyn, 
m., Lietuvoje. 
1950 m.

Viso ...............................................
pradžios Šių metų bendrai viso ___

651 Aibany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164
I

Prie SLA 
Mirė spalių 7, 

Velionio brolio dukteriai, Bronei'Vas-

i
t
i
t
lI
l
I
i
I

i
I
I
»

daugiau įniormarlj 4 reiKalaukite

Rengiamas Gražus Kon- 
certas-Balius

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22. Ht 
HUmboldt 64618

♦Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vletoją musų ištaigose. *Prie firmos ištaigų yra {Krautuvės, 
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

832 North 7th StMnLADELPfflA 28, MVAtairt MYM

SLA Pagalbos Ranka

IŠfiJO NAUJA KP/YGA

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos veiklioji val
dyba kartas nuo karto ką 
nors surengia savo nariams, 
jų šeimoms ir draugams. Da
bar ji rengia jaukų kortų va
karą šeštadienį, lapkričio mė
nesio 7 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Strand Cafe patalpo
se, 367 Broadway. Bus duo
damos vertingos dovanos lai
mingiems.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
kuopos narius, jų draugus ir 
visus geros valios lietuvius 
atsilankyti į šį kortų vakarą 
ir jaukioje nuotaikoje pralei
sti šaštadienio vakarą.

Koresp. 1

Vietinis savaitraštis 
vyškės Žiburiai” dešimties 
metų sukakčiai atžymėti ren
gia gražų koncertą-balių šių 
metų lapkričio mėn. 14 dieną, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College Street. Bus gra
ži meninė programa, kurią iš-

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN. N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tek MI 2-2452 ir MI 3-1681

BOwllng Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. SeStadie-

MUSŲ SKYRIAI:
Į07 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROET 12, Mich.

TOwnaend 84298
katalogą.

Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpą

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalių 31, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTHONY PATRICK, 38 

męs lapkričio 18, 1890 
prisirašė lapkričio 30, 
1959 m.
kas, pomirtinės išmokėta —--------------- -------------

PETRONE GALIAUSKIENE, 38 kp., Brooklyn, N.
Y., gimusi sausio 20, 1893 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 3, 1939 m. Mirė rugsėjo 13, 
1959 m. Velionės dukteriai, Stėllai Galiauskas, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JONAS POHL, 43 kp., So. Boston, Mass., gimęs ge
gužės 26, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 4, 1932 m. Mirė spalių 21, 1959 m. Ve
lionio dukteriai, Anna M. Pohl, pomirtinės išmo
kėta _________________________ --___________

ESLJZABETH CERNAiUSKAS, 50 kp., Binghamton, 
N. Y., gimusi rugsėjo 4, 1901 m., Scranton, Pa. 
Prie SLA prisirašė birželio 7, 1921 m. Mirė rug
sėjo 10, 1959 m. Velionės dukteriai, Elizabeth 
Sevara, pomirtinės išmokėta ________________

VINCAS MAJAUSKAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs gruodžio 2, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 6, 1916 m. Mirė rugsėjo 16, 
1959 m. Velionio žmonai, Veronikai Majauskie- 
nei, pomirtines išmokėta _____________ ______

MATTH{EW ZENGUUS, 342 kp., Easton, Pa., gi
męs gruodžio 29, 1912 m., Philadelphia, Pa. Prie 
SLA prisirašė kovo 5, 1939 m. Mirė spalių 10, 
1959 m. Velionio žmonai, Anna Zengulis, pomir
tines išmokėta _________________ _________ __

150.00

1,000.00

--$3,350.00
$126,648.05

' Viso _____________ ____ -_______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ___

Išmokėtos ligojo pašalpos
M. LLMlKJENffi, 34 kp., Nevv Britai n, Conn., sirgo 4 savaites 

KUZMA, 36 kp., Chicago, I1L, sirgo 1 savaite........... ...................
LEONĄVJČIUfc>, 78 kp., Taylor Springs, III., sirgo 12 savaičių . 
SILJNGIS, 96 kp., Coal Oenter, Pa., sirgo 12 savaičių ...........
MAJAUSKAS) 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 7 sav. 5 d. .

V. GASIUNIENE, 217 kp., Chicago, IIL, sirgo 4 savaites _____
M. MANJCAUSKAS, 373 kp., Tampa, Fla., sirgo 6 sav. 3 d.____
K. MLLARSKIJENE, 275 kp., Springfield; Ui., sirgo 2 savaites ...

NAŠLĖNAS, 352 kp., Detroit, Mich,, sirgo* 6 savaites ________

...................................r........... $438.73

............................................$22,287.83

M. J. VINLKAZ),

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 LIETUV 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 Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ“ gauna 
bargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

Parašyta 8. MICHEDSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoe 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 

Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yeilov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti* Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių z.

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

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 reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 

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

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

NAUJIENOS
1739 Sonth Halsted Street Chicago 8, lUinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS




