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SO METAI
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H SLA, Artinantis Jo Deimantiniam—75 Metų—Jubiliejui, H 
Lietuvių Jaunimui Duoda Puikią Dovaną—Pigiausią Apdraudą: 
Mokėdamas 25 Centus i Mėnesi Jaunuolis Gaus $1,000 Apdraudos
Susivienijimo tikslas įjungti jaunimą j SLA darbus ir paskatinti jaunuolius lietuviškai visuomeninei patriotinei veiklai. SLA turėdamas stambias atsargas ir visose žymesnėse lietuvių kolonijose savo 

kuopas yra pajėgus pravesti didelę ir nepaprastai svarbią akciją jaunimo tarpe. Tėvai, globėjai, giminės, artimieji, krikšto tėvai, visi, kam rupi musų jaunimo graži ateitis, visi patriotai lietuviai 

turi pasinaudoti šią nepaprasta Susivienijimo duodama proga ir įrašyti jaunuolius j SLA.

PLIENO PRAMONES DARBININKAI 
PRIVERSTI GRĮŽTI DARBAN

Tokis Įsakymas Aukščiausio Teismo
Jungtiniu Amerikos Valstybių aukščiausias teis- 

n uis 8 balsais prieš vieną patvirtino federalinio teismo 
Pittsburghe nuosprendį, kad plieno pramones darbinin
kai, kukio streikuoja nuo liepos mėnesio vidurio, turi 
grįžti darban 80 dienu. Teismas tokį nepalanku darbi
ninkams sprendimą padare remdamasis Taft-TIartley 
įstatymu. Darbininkams dirbant per 80 dienu bus ve
damos derybos plieno pramones kompanijos atstovu su 
darbininką unijos atstovais dėl kontrakto pasirašymo ir 
geresnio atlyginimo už darbą darbininkams.

Prezidentas Eisenhovveris pritaria AFL-ClO pre
zidento George Meany pasiūlymui, kad butu sušaukta 
konferencija aukštąją unijos vadu ir plieno išdirbinio 
atstovu draugiškam pasitarimui. Prezidentas paprašė 
darbo sekretorių James Mitehell pasikalbėti su Meanv 
ir atstovaujančiais vadais apie pasikalbėjimus, kurie 
turėtu įvykti su Baltąją Kurną žinia, nustatyta, laikas, 
vilkta ir paruošta programa. Unijos vadai sako, kad tik 
prezidento Eisenhowerio ofisas turi pasitikėjimą ir ga
li užtikrinti, kad abi puses bus atstovaujamos.

Prievarta į darbus suvaryti darbininkai dirbs 80 
dieną. Per tą laiką bus vedamos derybos unijos atstovą 
su kompanijos atstovais. Streiko baigimu susirūpinęs 
prez. Eisenhoweris, plieno išdirbinio kompanijas ir dar
bininkai, nes visi turi pakelti nuostolius, ypač darbinin
kai, 
(KM)

ypač darbiuin- 
kurie .nuo pradžios streiko nustojo apie $1,600,000,- 
atlyginimo už darbą.

Paryžius Nustatė Konferencijai Laiką

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzija oficialiai nu
statė, kad viršūnių konferen
cija negali įvykti anksčiau kai 
balandžio ar gegužės mėnesio 
1960 metais. Informacijų mi- 
nesteris Roger Frey padarė 
pranešimą spaudos atstovų 
konferencijoj po prezidento 
Charles de GauHe pasitari
mo su kabineto nariais, kur 
buvo apkalbėta užsieniniai rei
kalai ir kuriame dalyvavo Di
džiosios Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius S e 1 v y n 
Lloyd.

Roger Frey darydamas pra
nešimą pareiškė, kad pirm So
vietų Sąjungos ministerio pir
mininko Nikita S. Chruščcvo 
lankymosi laiku Prancūzijoje 
nuo kovo 15 iki to mėnesio

pabaigai, tai sunku numatyti 
viršūnių konferenciją anks
čiau kai balandžio ar gegužės 
mėnesį. Prancūzijos visuomet 
buvo tokis nusistatymas, pa
reiškė Roger.

Dėl Britanijos užsienio rei
kalų sekretoriaus apsilanky
mo Paryžiuje Roger pareiškė, 
kad Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos nusistatymas dėl 
viršūnių konferencijos yra 
vienodas ir tam pritaria de 
Gaulle. Dabar Prancūzija lau
kia ką pasakys Britanijos mi- 
nisteris pirmininkas Macmilla- 
nas. Manoma, kad šiuo svar
biu tarptautiniu momentu, vir
šūnių konferenciją reikia sta
tyti pirmoj vietoj ir prie jos 
tinkamai prisiruošti.

Kultūrinės Lenktynės su Pavergėju
Pastarasis, 75-sis, Paverg

tųjų Europos Tautų Seimo 
pilnaties posėdis spalio 22 
buvo skirtas trims pavergtie
siems svarbiems klausimams: 
(1) Rytų-Vakarų kultūri
niams mainams, (2) Tremti
nių Metams ir (3) pavergtų
jų kraštų ūkio sovietinei inte
gracijai.

-Rytų-Vakarų kultūrinių mai

nų klausimu pranešimas Sei
mui jau buvo pateiktas pernai 
gruodžio posėdyje. Tąsyk 
klausimą išdiskutavus, prane
šimas buvo grąžintas Kultū
ros Reikalų Komisijai kai ku
riems papildymams ir patiks
linimams padaryti. Pastaraja
me Seimo pilnaties posėdyje* 
prof. A. Popos (Rumunija) 
pranešimas buvo priimtas be

diskusijų.
Pranešimas išsamiai svar

sto Rytų-Vakarų kultūrinių 
mainų abiejų pusių tikslus, 
organizaciją ir apimtį. Prane
šimas aiškina Rytų ir Vakarų 
principinius skirtumus dėl pa
čių kultūros vertybių ir jos 
uždavinių sampratos. Kai vie
nai pusei kultūrinė kūryba 
yra laisvo asmens laisvas ap
sisprendimas, tai antrajai pu
sei ji tėra kompartijos nusta
tytos ir jos tikslams naudin
gos politinės programos vyk
dymas kultūrinėmis priemonė
mis. Kai vienai pusei kultūri
niai mainai yra kultūrinės kū
rybos vertybėmis laisvas ap
sikeitimas, tai antrajai jis tė
ra sovietinis totalizmo politi
kos kompartijos nustatytų 
uždavinių vykdymas kultūri
nėmis priemonėmis.

Pranešimas svarsto kultūri
nių mainų sovietinį iššūkį Va
karams ir Vakarų priemones 
į tą iššūkį atsakyti. Savo išva
dose pranešimas sako: “Vi
siems yra žinoma, kad sovie
tinis imperializmo galutinis 
tikslas įnėra pasikeitęs. Todėl 
yra aitsku, kad ir pastarasis 
sovietų entuziazmas dėl vadi
namų ‘kultūrinių mainų*, ne
išskiriant nė parlamentarų bei 
kitų aukštųjų politikų recipro- 
citetinių vizitų, yra ne kas ki
ta, kaip dar vienas elementas 
Maskvos naujojoj efensyvoj, 
siekiant ‘visuotinės brolybės 
ir draugiškumo’, t. y. siekiant 
šaltąjį karą tęsti kultūrinėmis 
priemonėmis. Šios ofensyvos , 
tiesoginis uždavinys yra lais
vųjų tautų moralinis nusigink
lavimas, skiepijant joms ‘nor
malaus’ gyvenimo jausmą, iš 
antros pusės, sovietų paverg
tųjų tautų sudemoralizavimas, 
nes joms komunistinio elito 
draugingi tarpusaviniai san
tykiai su laisvojo pasaulio ali- 
tu rodytų, .kad tironai yra 
priimami į teisėtų vyriausybių 
šeimą. Kultūrinių mainų var
žybose Vakarai galėtų turėti 
laimėjimo šansą tik tuo atve
ju, jei šios varžybos eitų abie
jose pusėse visiškos laisvės 
sąlygomis... Už betkuriuoš 
kultūrinių pasirodymų trum
palaikius pasisekimus (Rytų- 
Vakarų) visuotinei kovai yra 
daug svarbiau išlaikyti tautų 
moralę abiejose geležinės už
dangos pusėse“, — baigia pra
nešimas.

Kadangi ir musuose tam 
tikra prasme kultūrinių mainų 
klausimas yra, palyginti, ak
tualus, šis pranešimas ar bent 
jo platesnė santrumpa praver
stų sulietuvinama.

Kaune esą apie 39,00(1 mok
sleivių, pranešė Vilniaus radi
jas ryšium su naujųjų mokslo 
metų pradžia. Klaipėdoje jų 
esą apie 24,000.

Augančioji Karta Turi
Subręsti Patriotinėje Dvasioje

Tėvai ir globėjai, dažnai savo gyvenimą susiaurindami, 
daugumą savo išteklių skiria vaikų auklėjimui, jų mokslinimui 
ir aprūpinimui jų ateities. Bet kiekvienam lietuviui patriotui 
be pakankamo jaunuolių išmokslinimo ir gero išauklėjimo dar 
rupi, kad jo globoje esąs jaunuolis taip pat buzų ir geras 
lietuvis patriotas, kad laikytų savo didžia pare:ga lygiai, kaip 
jo tėvai, dirbti savo tautai ir musų visų brangiai tėvynei 
Lietuvai.

SLA ATSPĖDAMAS LIETUVIŲ TĖVŲ TROŠKIMUS 
RYŽTASI JIEMS PADĖTI JAUNIMO AUKLEJIME

Susivienijimo atsakingi vedėjai gerai žino šiuos lietuvių 
tėvų troškimus. Ir visiems tiems, kurie sau artimus jaunuolius 
rūpinasi įjungti į bendrą lietuvišką darbą, šiuo žygiu suteikia 
didelę pagalbą. Tėvams ir vaikų globėjams siūloma:

Tegu Jaunuoliai eina į Susivienijimą, tegu bręsta ir 
auga bendroje lietuviškoje organizacijoje, kurioje su
telpa visos patriotų lietuvių srovės, tegu jie įsisavina 
gražias Amerikos lietuvių tradicijas, tegu jie išauga 
verti pavaduotojai tų taurių musų veikėjų, kurie mo
kėjo patys pasiaukoti savo tautai ir sugebėjo visą 
lietuviškų visuomenę pažadinti didiems patriotiniams 
darbams.

VISAM GYVENIMUI NAUDINGA
Gali būti, kad jaunuoliai, geriau pažinę gyvenimą ir sa

vyje subrandinę visuomenines pažiūras, pagaliau pasirinks 
sau tinkamą srovę, kokios ilgainiui jau pasireiškė musų vie
šame gyvenime, bet jų dalyvavimas Susivienijime, jų praktika 
bendrame lietuviškame darbe jiems pasiliks visam gyvenimui 
naudingu pagrindu. Dalyvavimas Susivienijime tai stiprus 
jaunuolio užgrudinimas bendroje veikloje ir tolerantinėje lietu
viškoje dvasioje.

Mes turime suprasti, kad jaunuolis pats nepadarys aktua
laus sprendimo ir neskubės išreikšti pageidavimą, kad jam 
butų suteiktas galimumas dalyvauti Susivienijime. Čia yra jo 
tėvų, globėjų, krikšto tėvų ir visų jam gera trokštančių gi
minių bei artimųjų pareiga. Jie privalo nuspręsti ir įrašyti 
jaunuolį į Susivienijimą nariu, suteikiant apdraudą kmi sa
vaime yra svarbi ir reikšminga.

Kiekvienam turi būti aišku ir gerai suprantama, kad 
Susivienijimas paskelbdamas jaunuolių ypatingą vajų ir nu
statydamas išimtinai pigią apdraudos kainą turėjo nepaprastus 
tikslus ir užmojus.

Dabar, kai jaunuoliui teikiama apdrauda už 25 centus 
mėnesinių mokesčių $1,000.00 sumai, jau niekam ne
bėra kliūčių jaunuolį įrašyti į SLA. Mokesčiai tokie 
maži, kad kiekvienas, kas supras gilią šios akcijos 
naudą, be didelių sunkumų galės jaunuolį padaryti 
SLA nariu.

LAUKIAMA ATSILIEPIMŲ Iš VISŲJ LIETUVIU KOLONIJŲ
Jaunimo organizavimo į Susivienijimą darbas reikalingas 

visos musų plačiosios visuomenės dėmesio ir aktyvaus prita
rimo. Nes dalinas, ne pilnas šio jaunuolių telkimo plano vyk
dymas bus tolygus jo paskandinimui. Pagal Susivienijimo at
sakingų veikėjų nusistatymą, šis jaunuolių telkimo planas 
turi būti plačiai varomas visose musų kolonijose, turi būti 
nuodugniai aptartas visose veikliose musų kuopose, apskrityse, 
visuose SLA veikėjų susirinkimuose ir bet kuriuose jų subuvi
muose. Reikalinga jaunuolių telkimo akcijai neatidėliojant 
pritarti ir ją visomis išgalėmis paremti. Nudcisimas, neran
gumas ir bet kokie sutrukdymai šiam jaunuolių telkimo darbui 
nepaprastai pavojingi.

PRIEKYJE VISŲ KITŲ DARBŲ

Musų visų pirmasis uždavinys: jaunuolių telkimo reikalą 
dabartiniu metu pastatyti priekyje visų kitų musų organiza
cijos darbų. Veikėjai ir Susivienijimo patriotai! Dabar tar- 
kimės kiekviena proga apie jaunuolių telkimą paskelbtomis 
ypatingai palengvintomis sąlygomis, aiškinkim bendrą jo reikš
mę ir naudą kiekvienam jaunuoliui individualiai. Turi visoje 
lietuvių visuomenėje susidaryti palankios nuotaikos jaunuolių 
organizavimui į SLA eiles.

Jus turit puikią progą: Susivienijimo deimantinę do
vaną dovanoti savo artimam ir brangiam jaunuoliui.

i 

Jūsų visų uždavinys perduoti savo jaunimui tai, ką Jums 
Susivienijimas duoda savo deimantinio jubiliejaus proga.

SLA Pild. Tarybos Istorinis Nutarimas
Deimantinėje Sukaktyje Susivienijimas Skiria Stambią 

Dovaną Vaikams ir Jaunimui

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, atlikdamas tautinius 
ir kulturinius darbus bei palaikydamas lietuvybę musų atei
viuose, visada didelį dėmesį skyrė jaunimui. Neseniai prie 
TĖVYNES pradėta leisti jaunimo reikalams laikraštis SLA 
ATŽALYNAS. Dabar SLA Pildomoji Taryba savo suvažiavi
me Chicagoje, III., padarė nepaprastai svarbų, galima sakya 
istorinį, nutarimą, liečiantį jaunimą. __

Yra nutarta vaikams nuo gimimo dienos ir jaunimui 
iki 18 metų amžiaus ypatingai mažomis duoklėmis 
duoti gyvybės apdraudą: $1,()()().(>() tik už 25 centus 
mėnesinių duoklių.

Galima suprasti, kad tokio pigumo apdrauda turės būti 
išlaikyta SLA turimais rezervais. Todėl šiąja prasme Susivie
nijimas apdovanoja vaikus. Toji nepaprasto pigumo apdrauda 
yra pilnai užtikrinta SLA turtu ir apsaugota Jungtinių Ame
rikos Valstijų apdraudas tvarkančiais įstatymais.

Ned:delėmis duoklėmis galėjimas aprūpinti vaikus vertinga 
apdrauda yra labai naudinga tėvams, vaikų globėjams, gimi
nėms ir artimiesiems. Tokios mažos duoklės negali būti jok’u 
apsunkinimu nei vienai šeimai, nors jos pajamos butų mažos. 
Todėl dabar jau kiekviena šeima gali įrašyti savo vaikus į 
Susivienijimą. Ne tik tėvai, bet ir vaikų giminės, krikšto 
tėvai ir kiti artimieji turėtų pasistengti aprūpinti SLA apdrauda 
savo giminaičius, anukus ir kitus globojamus vaikus. Tai bus 
viena brangių ir prasmingų dovanų, įgyjamų tikrai mažomis 
išlaidomis.

Kelias lokiai apdraudai gauti yra labai paprastas. Vie
nam iš vaiko tėvų, globėjų, giminių ar artimųjų užtenka tik 
pasirašyti nesudėtingą aplikacijų, atsakant joje į keletą klau
simų. Tikrinti apdraudžiamųjų vaikų sveikatą pas kuopos 
ar kitą daktarą nereikia. Šis nepaprastai lengvas apdraudimo 
būdas yra tani, kad daugiau žmonių galėtų pasinaudoti pigia 
vaikų apdrauda.

Artimiausiu laiku SLA kuopos ir organizatoriai gaus rei
kalingas aplikacijas. Visus veikėjus prašome aplikacijas pa
naudoti jaunųjų narių prirašymui. Taip pat aplikacijas pa- 
skleiskime tarpe tų, kurie numato 'aprūpina vaikus mažų 
duoklių vertinga apdrauda. Jaunųjų narių telkimui duokime 
pirmenybę ir tam darbui panaudokime savo jėgas ir sugebė
jimus.

SIEKIAMA, KAD MUSŲ PRIAUGANČIOJI KARTA 
NENUTOLTŲ NUO LIETUVIŲ VISUOMENES

Daugelį metų Susivienijimas stovėdamas lietuvybės palai
kymo pirmose eilėsę ir kovodamas už musų tautos teises, nori, 
kad jo artėjanti 75 metų gyvavimo sukaktis butų pažymėta 
prasmingu darbu. Vienas gražiausių darbų yra rūpinimasis 
jaunimu. Todėl Pildoihoji Taryba priėmė minėtą nutarimą, 
kuriuo duodama labai lengvos sąlygos vaikams ir jaunimui 
tapti SLA nariais. Būdami Susivienijime jau iš pat mažens 
vaikai bus pratinami dalyvauti lietuviškoje organizacijoje ir 
jos patriotiniuose darbuose. Priaugančiai kartai bręstant lie
tuviškoje dvasioje bus jai mažesnis pavojus nutolti nuo musų 
visuomenės ir tuo lengviau išsilaikyti lietuviškos šeimos tarpe.

Susivienijimas, sudarydamas ypatingai palankias sąlygas 
jaunimui įjungti į musų broliškąją organizaciją, kviečia SLA 
kuopų valdybas, veikėjus ir tėvus pasinaudoti visiems prieina
momis sąlygomis ir patalkininkauti telkiant jaunimą į lietu
viškos organizacijos eiles. Juo didesnis skaičius jaunimo daly
vaus patriotinėje organizacijoje, tuo daugiau bus pasitarnauta 
lietuvybei. To siekia Susivienijimas įvesdamas nepaprasto 
pigumo apdraudos vaikams, ruošdamasis minėti savo veiklos 
75 motų—deimantinę—sukaktį.

i

i J 1



2 T ft V Y N R

Tėvūne
The Lithuanian Wetkly

Published Every Friday
By t'ie Lithuanian Alllnnce 

of America

/4 «i
Lapkričio 20, 1959

SLA Reikalai ir Veikla

M. LEO \ .\SIL
E d it oi'

1)R. M. J. VINIKAS
M a n a g •? r

Yearly S.ubscription Rates
Jn the United Statės $4.00
Tu Koreign Countries . $5.00

367 VVest 30-th Street 
Nrvv York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5520

Susivienijimo kuopi) 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 nurnerj.

MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo kandidatų 
nominacijoms artėjant 

šiemet kandidatų nominaci
jos SLA Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms įvyks TIK 
VIENA GRUODŽIO MENE
SĮ. Jos prasidės gruodžio mė
nesio pirmą dieną ir baigsis 
gruodžio paskutinę dieną. Vė
liau atliktos nominacijos ne
bus teisėtos. Visos nominaci
joms reikalingos iš centro pa
siųstos blankos turi būti už
pildytos ir kartu su balotais 
prisųstos centrai! nevėliau 
1960 metų sausio 6 dieną.

Todėl visos kuopos privalo 
narius sukviesti į gruodžio 
mėnesio susirinkimus laiškais 
ar atvirlaiškiais ir pada ryti 
juos skaitlingais. Nariai gavę 
pakvietimus, privalo dalyvau
ti susirinkimuose ir atiduoti 
savo balsus už tuos asmenis, 
kurie yra tinkami būti kandi
datais Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms. Rinkimai, 
kaip jau šioje vietoje buvo ra
šyta, įvyks 1960 metais kovo 
mėnesį.

Kandidatai Pildomosios Ta
rybos narių pareigoms nomi
nuojami tik vieną kartą į du 
metus, todėl gruodžio mėnesio 
kuopų susirinkimuose kiekvie
no nario būtina pareiga daly
vauti ir balsuoti už tuos as
menis, kurio jų manymu yra 
tinkami būti kandidatais ko
vo menesį rinkimams, jei no
minacijų metu gaus užtektiną 
skaičių balsų.

—-----------
Gerai, kacl nepraleidžia 
sukaktis Jylomis

Musų organizacija, S. L. A., 
gyvuoja arti 75 metus ir se
kamam seime ruošiasi atžy
mėti deimantinę sukaktį. Su
sivienijimui išgyvavus tiek 
metų, yra ir kuopų, gyvuojan
čių po 50 ir daugiau metų. Ge
rai daro tos kuopos, kurios iš
gyvavę 25, 50 ar daugiau me
tų, nepraleidžia tas reikšmin
gas sukaktis tylomis, vienokiu 
ar kitokiu budu jas pamini.

Susivienijimo 212 kuopa, 
gyvuojanti nedideliam ir ne
gausiai lietuviais apgyventam 
miestelyje Kenosha, Wiscon- 
sin, savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį paminėjo lapkričio 14 
dieną. Ši kuopa per 50 metų 
gyvavimo laikotarpį atliko 
daug gerų darbų, ji turi ener
gingų, patriotingų ir gabių 
veikėjų, tai jie nepraleido ty
lomis ir 50 metų gyvavimo su
kaktį ir ją gražiai paminėjo, 
už tai jiems priklauso didelė 
padėka, kad jie rūpinasi savo 
broliškos organizacijos reika
lais.

Toronte gyvuojanti Susivie
nijimo 236 kuopa, išgyvavusi 
25 motus, spalio mėnesio pas
kutinę dieną suruošė 
koncertą-balių, kuriame 
vavo apie 500 asmenų, 
pasakė Susivienijimo

i-

didelį 
daly- 

Kalbąi 
prezi- (
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SLA Dešimtos Apskrities Laikyto Metinio Su
važiavimo 1959 m. Spalio 18 Dieną, 2800 So 

Chicago Avenue, So. Milvvaukee, Wisconsin 
Protokolas 63

lerių pelno, dėka komisijos — 
Aldona Daukus, Irene Bren- 
ner ir Martha Kupcr darbo, 
narių ir visų dovanų aukotojų 
duosnumui ir gražios publikos 
rėmimui.

go įvairių organizacijų veikė- 
tvėrėjo
Nors 

tarpo ant visados, bet 
ilgai nepamiršime ir,

» Susivienijimo 
jis išsiskyrė iš

Pildomosios Tarybos nomina- 
ciniai balsavimai ir kuopos 
valdybos 1960 metams rinki
mai. Visų narių dalyvavimas 
būtinas.

atidarė pir-
Masili mis 1 
su sveikini-

linkėta sėkmės

Bitumskį priduota 
sąrašas delegatų.

F. Kapočienė

tuos kuopų susirinkimus, ku
riuose būna Centro valdybos 
narių rinkimai-balsavimai.

Dėl geresnės tvarkos iš 
Centro raštinės kiekvienai 
kuopai reikėtų siuntinėti kas 
6 mėnesiai narių mokesčių at
skaitas. Tokią tvarką į vedus, 
pasitaikius kuopose narių mo
kesčių priėmime klaida, leng
vai galima butų atitaisyti.

9. Sulskiui įnešus pagerbti 
mirusius narius. Atminčiai 
mirusių narių, dalyviai susto
jo ir minutės tyla atidavė mi- 
i usiems pagarba.

10. Apskrities naudai.
Nutarta būtinai suruošti 

parengimą. Į komitetą išrink
ti: M. Kasparaitis, J. Kaspa
ras, J. Mitka, J. Kasputis ir 
J. Mačiulis.

262 kuopos 
nas Bitumski 
nančiais 1960
apskrities metinį suvažiavimą 
šaukti į Waukegan, III., po 
priežiūra 262 kuopos. Užkvie- 
timas vienbalsiai priimtas.

11. Finansine apyskaita:
Likę iš praeitų i958 

metų _________ _
Nuošimtis už padėtus 

banke pinigus------
Kuopos 100, 133, 212, 
262 sumokėjo metinio

mokesčio į apskritį __

delegatas Anta- 
užkvietė 
metais

atei-
10-tos

jo bei 
kuopos, 
gyvųjų 
mos jo
prie kiekvienos progos prisi
minsim jo atliktus darbus per 
daugelį metų.

Lai jam bunie lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, o nubudime likusiai 
žmonai ir visai šeimai reiškiu 
užuojautą ir linkiu greito su
siraminimo.

Iki pasimatymo bankete ir 
susirinkime.

SLA 43 Kuopos Valdyba.

Aliquippa, Pa

SLA narių

buvo
1060

vien- 
metų

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopa šį mėnesį pra
dėjo ruošti “Whist Party” 
Sandaros svetainėje. Jos tęsis 
per visą žiemą. Prašomi Susi
vienijimo nariai ir visi geros 
valios 
jaukioj 
leisti.

lietuviai atsilankyti ir 
nuotaikoj laiką pra-

SLA 247 KUOPOS
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio men. 29 dieną, 
1 valandą po pietų, pas drau
gus Einikius, 1501 Green St., 
Aliąuippa, Pa. Todėl visi kuo
pos nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes artinasi pabaiga metų, tai 
butų labai gerai, kad nariai 
apsimokėtų mėnesines mokes
tis.

gali atsivesti savo draugus. 
Vakarienei mokestis $1.25. 
Tai visai maža mokestis už 
tokią vakarienę, kokią mes 
paruošiam, kur valgių pakan
kamai, taipgi netrūksta ir gė
rimų kiek kas nori. Taigi vi
si 23 kuopos nariai bukite se
kamam kuopos susirinkime, 
kuris įvyks gruodžio 6 dieną, 
aukščiau paminėtoj vietoj ir 
laiku. Nepamirškite atsivesti 
ir savo draugus, tegul ir jie 
pamato kokius pobūvius mes 
suruošiame, o vėliau jie taps 
kuopos nariais. Jeigu kurie 
norės, tai galės prisirašyti po
būvyje.

, Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Kenosha, Wis.

M. Jurgeliunienė,
SLA 17 kuopos fin. sekr.

dr. Lydla Za-

Svarbus SLA 135 Kuo
pos Susirinkimas

Taipgi bus rinkimas kuopos 
valdybos, tad visų narių pa
reiga būti šiame susirinkime.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

SLA 212 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 2 dieną, 
valandą vakare, Burgers 
4913 7-th Avenue.

š. m.
7:30
Hali,

1. Suvažiavimą 
mininkas Jonas 
valandą po pietų 
mu delegatų.

2. Paskirta patikrinti man
datus A. Bįtumskis ir J. Kas
paras. Laike tvarkymo man
datų kalbėjo vietinės SLA 133 
kuopos organizatoriai F. Jur
kus, J. Mitka ir J. Masilionis. 
Kadangi 133 kuopa šiuo suva
žiavimu mini 40 metų nuo 
133 kuopos sutvėrimo, tai kal
bėtojų apibudinta, kaip kuo
pa buvo sutverta ir kas nu
veikta per tą laikotarpį. Ap
skrities valdybos vardu pas
veikinta ir 133 kuopai per M. 
Kasparaitį 
ateityje!

3. Per A. 
patikrinimo
Dalyvauja nuo šių kuopų de
legatai :

100 kuopos - 
ir J. Kapočius:

133 kuopos — F. Jurkus E. 
Kaufman, D. Urlakis;

212 kuopos — G. Masilio- 
nienė, J. Kasparas, L. Šulskis 
ir S. Bacevičia;

262 kuopos — Antanas Bi- 
tumskis ir Tofilija Urmonie- 
nė.

Dalyvauja šiame suvažiavi
me 4 kuopos su 11 delegatų. 
Dadėjus apskrities valdybos 
narius: pirm. J. Masilionį,
sekr. M. Kasparaitį, iždin. J. 
Mačiulį ir organiz. J. Kasputį, 
•viso su sprendžiamais balsais 
15. Užregistruoti šie p. V. Bi- 
tumskienė, G. Mitkienė, Aldo
na Mitkaitė, Algirdas Mitka, 
O. Kaufman ir J. Mitka.

4. Perskaitė protokolą 62 sek
retorius M. Kasparaitis, kuris 
liko vienbalsiai priimtas,

5. Apskrities valdybos ra
portai išklausyti ir vienbalsiai 
priimti.

6. Paskirti knygas patikrin
ti S. Bacevičius 
man. Finansų atskaito 
tinka, iždin. ir sekr. 
vedamos tvarkiai.

7. Kuopų stovis ir 
Išklausyti pranešimai 
imti.

100 
vienas 
Pinigų 
sirinkimus nesilanko.

133 kuopa narių turi 12, 
pinigų ižde $96.37. Laiko į me
tus du susirinkimus.

212 kuopa turi narių 62, 
du mirė, ižde pinigų $924.97. 
Susirinkimai laikomi kas mė- 
nesis. Lapkričio mėn. 14 die
ną ruošia vakarienę atžymėji- 
mui auksinio jubiliejaus 
metų nuo kuopos sutvėrimo.

262 kuopa narių turi 28, 
pinigų ižde $359.17. Susirin
kimai laikomi kas antras mė
nuo, parengimų neruošia, nau
jų narių neprirašo, o senų 
praranda po kelis kas metai. 

Sutrauka per keturias kuo
pas — narių yra 124, ižduose 
pinigų $1,690.51.

8. Tartasi SLA reikalais.
Nutarta, kad kuopų delega

tams, kurie važiuoja į seimą, 
kiekvienam skiriama iš ap
skrities iždo po $10.00. Šis su
važiavimas pataria kuopoms, 
kad" duotų įnešimus 
Komisijai, kad ligonių 
tvarka butų pakeista, 
trijų vartoti vieną.

Dėl palengvinimo kuo-pų se
kretoriams, kad narių mokes
čiai į mokesčių blankas butų 
rašoma bendra suma, neskir
stant į smulkmenas.

Kuopų valdybos turi 
pastangas sukviesti

ir O. Kauf- 
o ata- 
knygos

veikla, 
ir pri-

narius,kuopa turi 22 
mirė, viena pasitraukė, 
ižde $310. Nariai į su-

50

Įstatų 
blankų 
vieton

dėti 
narius į

dentas Povilas Dargis. Meninę 
programos dalį išpildė muz. 
A. Prialgauskas ir solistas A. 
Paulionis. Parengimas visais 
atžvilgiais buvo sėkmingas.

$168.87 -

12.77

6.10

Viso bendra suma 
susidarė ______  $187.74

Išmokėta:
Amerikos Lietuvių

Tarybai auka____  $10.00
Sekr. M. Kasparaičiui

metų bėgio išlaidos __ 5.00
133 kuopai dalis išlaidų

šio suvažiavimo ........  10.00

SLA iždininkė N. Gugienė 
aiškino susirinkimui apie nau
juosius planus lietuvių orga
nizacijos ir pavieniams asme
nims tapti SLA draugybos na
riais, apie akcidentalę apdrau- 
dą ir vaikų ligoje pašalpos ir 
vaikų taupomąją apdraudą. 
Narės rodė didelio susidomėji
mo visais šiais planais, kurie, 
be abejo pakels 
skaičių.

Sekamos narės 
balsiai išrinktos
valdybon: Paulina Draugelis, 
pirm.; Bernice Ambros? vice 
pirm.; Virginia Shimkus užra
šų sekr.; Anna Jagiella finan
sų sekr.; Elizabeth Šatkaus
kas iždininkė;
leska daktarė kvotėja; Ber
nice Brijunas ir Florence 
Krauss iždo globėjos ir Irene 
Brenner ir Helen Pace ligonių 
lankytojos.

Susirinkime buvo pristatyta 
nauja narė Anna Dochee, kuri 
žadėjo darbuotis kuopos ir S. 
L. A. naudai. Narės ją šiltai 
sveikino.

Atlikus dienotvarkę kaip į- 
prasta buvo vaišės ir žaidi
mai. Susirinkimo šeimininkės 
Mary Endzulis ir Emily Do
kas vaišino visas skania bab- 
ka, pyr a g a i č i a i s ir kava. 
Gruodžio mėnesio susirinkime 
įvyks nominacijos į SLA Pil
domąją Tarybą. Bus ir šeimi- 
ninė Kalėdų pramoga. Narės 
kviečiamos skaitlingai daly
vauti. Narė.

Brockton, Mass.

Mirė Adomas Jazukevičius, 
SLA Kuopos Tvėrėjas

ir

Viso išmokėta ___ $25.00 
Lieka ižde pinigų $162.74

12. Išrinkta apskrities rei
kalų vedimui valdyba:

Pirm. Jonas Masilionis, 
Vice pirm. Jurgis Kapočius, 
Sekr. M. Kasparaitis, 
Iždin. Juozas Mačius, 
Organiz. Juozas Kasputis 

Pranas Jurkus.
13. Suvažiavimą tvarkiai 

Į vedęs pirm. J. Masilionis už
darė 4:30 valandą po pietų.

Per p. Mitkus dalyviai pa
kviesti prie pietų. P-nia G. 
Mitkienė su dukra Aldona pa
teikia skaniai pagamintus pie
tus, prie valgių atsirado gėri
mų. Dalyviai prisisotinę ir nu
gėrę pasijuto gerame upe. Va
dovaujant A. Bitumskiui, pa
dainuota linksmai skambančių 
dainelių. 133 kuopai ilgiausių 
metų, ir dalyviai sudėjo kuk
lią dovanėlę $17.00.

Visi dalyviai patenkinti 133 
kuopos vaišingumu, pareiškė 
padėka pp. Mitkams už vietą 
ir vaišes. Dar kartą linkėjo
me 133 kuopai ir jos veikė
jams sveikatos ir sėkmės.

M. Kasparaitis, 
SLA 10 apskr. sekr.

buvo nuvež- 
kurioj išbuvo 

ir jau ruošėsi 
bet neteko są- 
ir neatsigavo.

SLA 208-tos Pirmo 
sios Moterų 

Kuopos Veikla

Cliicago, Illinois.
trečiadienį įvyko SLA 208-tos 
pirmosios moterų kuopos su
sirinkimas, kuriame buvo ren
kama sekantiems metams 
kuopos valdyba, išduotas ra
portas iš rudeninio parengimo 
ir padaryta visa eilė kitų nu
tarimų.

Kaip jau nekartą buvo mi
nėta kuopos rudenio paren
gimo komisija labai sumaniai 
ir energingai dirbo, ir tas tik 
pasitvirtino juo aiškiau, kuo
met komisijos pirmininkė Al
dona Daukus išdavė savo ra
portą. Pasirodo, kad kuopa 
turėjo virš keturis šimtus do-

Praeitą

•r . / 5

I

Šis metų lapkričio mėnnesio 
4 dieną netikėtai mirė Susi
vienijimo kuopos tvėrėjas ir 
ilgametis narys bei veikėjas 
Adomas Jazukevičius, sulau
kęs 72 metus amžiaus, gyve
nęs 8 Harvard Street. Prieš 
savaitę laiko Adomas Jazuke
vičius čia įvykusiame Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros antrosios apskrities suva
žiavime suruoštoj vakarienėj 
gaspadoriavo ir gerai jautėsi. 

, Suvažiavimas įvyko spalio 
mėn. 25 dieną Sandaros sve-, 
tainėje Brocktone.

Kaip vietinis laikraštis ra
šo, jis savo namuose netikė
tai paslydo ir puldamas pavo
jingai susižeidė, 
tas į ligoninę, 
vieną savaitę 
važiuoti namo, 
monės, apalpo

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Brocktone išgyveno apie 
50 metų, arti 30 metų užlaikė 
vaistinę Montello, vėliau dir
bo batų dirbtuvėje iki išėjo į 
pensiją 1954 metais. Jis my
lėdavo žuvauti, tai gyvenda
mas iš pensijos liuosą laiką 
praleisdavo žuvaudamas.

Jis buvo aktyvus narys Lie
tuvių Klubo ir jam dirbo. 
1921 metais jis buvo vienas 
iš organizatorių Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopos ir 
buvo jos pirmininkas. Jis taip
gi buvo pirmininku Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
Klubo ir buvo užrašų sekreto
rium 9 metus. Jis buvo narys 
Lietuvių Piliečių Klubo.

Be jo žmonos Alice Jazuke- 
vičienes, nuliudime liko sūnūs 
Algirdas, gyvenantis St. Pe
tersburg, Florida; taipgi liko 
duktė Mrs. Theodore Florence 
Bareika, gyvenanti Whitman; 
brolis Antanas, gyvenantis- 
Aubur, Me.; ir sesuo Mrs. Jo
sephine Kasetta Brocktone, 
šeši anūkai ir kelios seserėčios 
ir brolvaikiai. Palaidotas Mel- 
rose kapinėse.

Tai dar vienas naujas ka
pas gero žmogaus ir energine 

,-J I

Philadelphia, Pa. — Ger
biamieji SLA 135 kuopęs na
riai ir narės. Jau dėl*to ilgas 
laikas praėjo kaip visi bendrai 
buvome susirinkę į vieną vie
tą. Nors musų susirinkimai 
šaukiami kas mėnesis. Pirmu
tinį sekmadienį ir kas mėne
sis tie susirinkimai įvyksta. 
Bet į tuos susirinkimus dau
giausia tik maža dalis musų 
kuopos narių susirenka, o ki
tiems tai viena, tai kita prie
žastis atsiranda ir į musų su
sirinkimus neatsilanko. Bet 
šiuo kartu mes SLA 135 kuo
pos valdyba kreipiamės į vi
sus kuopos narius ir nares su 
prašymu — atsilankykite į 
musų šaukiamą susirinkimą, 
kuris įvyks šių metų gruodžio 
mėnesio 6 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikalėj svetainėj, 2715 E. 
Allegheny Avenue. Šitas susi
rinkimas yra labai svarbus, 
jame bus nominuojami kandi- 
tatai į Centro valdybą, o taip 
pat ir musų kuopos valdyba 
renkama. Tad gerbiamieji na
riai ir narės nelikite tą sek
madienį namie, pasidarykite 
kelioms valandoms liuoso lai
ko ir atsilankykite į musų 
šaukiamą susirinkimą.

Jūsų atsilankymas į šį susi
rinkimą prisidės prie SLA vei
kimo. Kiekvieno jūsų balsas 
yra svarbus ir reikalingas. 
Juk valdybos rinkimai nėra 
jau taip visai paprastas daly
kas, reikia žiūrėti, kad tinka
mi asmenys įeitų į valdybą. 
Todėl musų didžiausia organi
zacija, SLA, šaukia jus visus 
taip kaip savo šeimą rinktis į 
•vieną būrį nors vieną kartą 
per metus, ir tai savo troški
mus bei pageidavimus pareik
šti ir savo balsą atiduoti už 
tuos asmenis, kurie jūsų ma
nymu yra tinkami Pildomo
sios Tarybos narių vietai. Tai
gi gerbiamieji visi, visi pribu
kite į šį musų šaukiamą susi
rinkimą. Ligi pasimatymo su
sirinkime. Linkėtina visiems 
geros sėkmės.

Gust. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

I

South Boston, Mass.

55 metų 
banketas į- 

Drau- 
West 
š. m.
5 va-

Pranešimas SLA 185 Kuo
pos Nariams

Pranešu visiems nariams ir 
narėms, kad kuopos metinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
mėn. 1 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Lietuvių svetainėje, 
2006 139-th St., East Chica
go, Indiana.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandadatai SLA 
Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms ir rinkimas kuopos 
valdybos 1960 
turime ir kitų 
aptarimui.

Todėl visi
maloniai prašomi dalyvauti ir 
apsvarstyti visus reikalus ir 
išrinkti patikimą kuopos val
dybą, kad vėliau nereiktų gai
lėtis

Visi kuopos nariai esate 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir nominuojami kandidatai į 
Pildomąją Tarybą.

J. Kasputis,
SLA 212 kuopos sekr.

Binghamton, N. Y

Oficialus Pranešimas SLA 
50 Kuopos Nariams

I

metams. Be to, 
svarbių reikalų

kuopos nariai

ir kalbėti be reikalo'.
Juozas Liubinas,

Kuopos sekretorius.

Amsterdam, N. Y.

SLA 272 KUOPOS 
visuotinas metinis narių susi
rinkimas įvyks šių metą gruo
džio mėn. 6 dieną, sekmadienį, 
1:30 valandą po pietų, Ameri
kos Lietuvių Klubo Svetainė
je.v

Maloniai kviečiami visi na
riai ir visos narės dalyvauti, 
nes bus nominuojami kandida
tai Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms ir kuopos valdybos 
rinkimas. Taipgi sekretorius 
pateiks metinį raportą apie 
finansinį stovį ir bus aptaria
mi kiti svarbus kuopos reika
lai.

SLA 50 kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 1 dieną, antradienio 
vakare, 7.30 valandą, Lietu
vių Svetainėje, A. Klimo Stu
dijoje, 315 Clinton Street.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams.

Tad visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir 
padaryti jį skaitlingu, taipgi 
atlikti savo pareigas.

Kitokių 
siunčiama.

P.
SLA 50

pranešimų nebus

B. Balchikonis, 
kuopos sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

J. šunskis,
SLA 272 kuopos sekr/

Shenandoah, Pa.

SLA Kuopos Susirinkimas

SLA 23 kuopos mėnesinis ir 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 6 dieną, 
12 valandą, Lietuvių Veteranų 
patalpose, 216 N. Main St.

Taipgi pranešu 23 kuopos 
nariams, kad sekantis susirin
kimas bus svarbus, nes jame 
bus rinkimas kuopos valdybos 
1960 metams ir nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms, 
konstitucija sako,

SLA 43 kuopos 
veiklai atžymėti 
vyks Lietuvių Piliečių 
gijos Auditorijoje, 368 
Broadway, So. Bostone, 
lapkričio mėn. 29 dieną, 
landą vakare.

Bankete kalbos: K. Jurge- 
liunas, vienas iš pirmųjų kuo
pos narių ir adv. S. Šalnienė. 
Griež nuolatinis Piliečių Drau
gijos orkestras. Be vakarienės 
veiks ir bufetas.

Kviečiame visus kuopos na
rius su šeimomis ir svečiais 
šiame bankete dalyvauti.

Ta pačia proga pranešame, 
kad SLA. 43 kuopos metinis 
narių susirinkimas yra kvie
čiamas š. m. gruodžio mėn. 9 
dieną, 6:30 vai. vakaro Lietu
vių Pieliečių Dr-jos patalpose, 
kuriame bus vykdomi SLA

SLA 
kad laike 

nominacijų ar rinkimų Pildo
mosios Tarybos kiekvienas 
narys privalo dalyvauti susi
rinkime.

Praeitame kuopos susirinki
me buvo nutarta, kad atviru
tėmis pakviesti narius į se
kantį susirinkimą, tai jei dėl 
kokios nors priežasties kuris 
narys negautų atvirutės, tai 
šį mano pranešimą laikykite 
oficialiu pranešimu.

Dar primenu, kad po susirin
kimo bus vakarienė-pobuvis, 
kaip turėdavom per praeitus 
keliolika metų. Praeitas susi
rinkimas nutarė, kad nariai

Susivienijimo Lietinių 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—
Susivien ijimo Lietuvių Ame

rikoje. trečiosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks lapkričio mėn. 
22 dieną, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street, 
S. S. Pittsburgh, Pa. Prasidės
2 valandą po pietų. Apskrities 
pirmininkas Stasys Bakanas 
prašo visas apskrities ribose 
gyvuojančias kuopas išrinkti 
delegatus ir prisiųsti suvažia
viman. Bus aptariami Susivie
nijimo deimantinio seimo ven
gimo reikalai ir renkama ap
skrities valdyba 1960 metams.

—o—
St. Petersburg, Florida, — 

Susivienijimo 373 kuopos ren
giami bendri pietus įvyks šių- 
metų lapkričio mėn. 28 dieną, 
šeštadienį, Laiškanešių Sve
tainėje, 314 15 Avenue South. 
Pietus bus duodami 12 valan
dą dieną. Rengėjai kviečia vi
sus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti. Po pietų bus 
šokiai.

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

)

I

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 kviečia visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 ku< 
pos nariais atžymėti 56 metų 
gyvavimo sukaktį.

J
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PIRMAS VAŽIAVIMAS
SOFIJA AMBRAZEVIČIENE

s
Pakvietė mane, aną sekma

dienį, Petras pasivažinėti jo 
nauju, ką tik nupirktu, auto
mobiliu.

— Kaip, sakau, ar tu gavai 
“driver license?”. Kaip tu iš
mokai taip greit atsakyt į vi
sus klausimus? Jog tu ir skai
tyt negalėjai angliškai...

Žinau gerai, kad Petras 
Lietuvoj buvo kepėjas ir jo
kio didesnio mokslo nebaigė. 
Per karą buvom toj pačioj 
stovykloj ir, nuo to laiko, 
skaitėmės draugais.

— E, e, brolau, atsakė ji
sai, o kam yra gailva? Aš nie
ko neišmokau ir nieko neatsa
kinėjau. Suradau tokį žmogų, 
kuris man pasižadėjo išgaut 
“license” ir išgavo. Žinoma, ne 
veltui.

— Tai kiek gi tu jam sumo
kėjai, gal ir ne mažai?

— Na, mažai, ne mažai, tai 
yra paslaptis, bet tau, kaip 
geram draugui, pasakysiu: 
tūkstantį dolerių.

— Tūkstantį dolerių’... stvė- 
riausi už galvos. Ar tu sudur- 
navojai? Jog už tūkstantį do
lerių tų galėjai užpirkt namą 
ir nemokėt nuomos.

— O kam man reikia to na
mo, pasakė Petras, bėdą ant 
galvos. Sumoku nuomą ir spa- 
kainas, nei dažyt, nei taisyt. 
Aš noriu gyvent, bet ne na
muose sėdėt, užsidaręs. Noriu 
matyt miškus, laukus, debe
sis, pažiūrėt, kaip vanduo 
banguoja ežeruose.

— Bet kad tu gi nemoki 
vairuot, taip kaip važiuosi?

— Tai mažiausias dalykas, 
pasakė Petras. Ana, Stasys 
žinai, tas, ką dažnai pasige
ria, neseniai išmoko vairuot 
ir gavo “license”, bet neturi 
už ką nupirkt mašiną, nori su 
manim važinėt. Aę jam mokė
siu. Na, daug nekalbėsim, ei- 
va.

Lietuvoj Petras ne tik ne
turėjo nuosavo automobiliaus, 
bet jam ir į galvą neatėjo net 
svajot apie tą, bet Amerikoj 
— mintis apie pirkimą maši
nos (pasidarė įkiri ir nedavė 
jam miegot. Čia tik tas neturi 
mašinos, kas nenori. Kuom gi 
Jis blogesnis už kitus? Išjuoks 
visi! Tiesa, kad tokio noro tai 
ir nupeikt negalima, nes A- 
merikoj be mašinos, tai kaip 
be kojų. Visur toli ir pėsčias 
nedaeisi.
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važiuot į

neblogai. 
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Prie Petro buto stovėjo 
naujutukas, ugninės spalvos, 
vasariškas, su pakeltu viršum, 
automobilis. Stasys jau sėdėjo 
už vairo. Petras atsisėdo prie
šakinėj sėdinėj, palei Stasį, o 
aš ir Jonas, dvilikos metų Pet
ro sūnūs, iš užpakalio. Su 
žmona Petras buvo 
ręs. Visi panorėjo 
Belle Isle.

Važiavimas sekėsi 
Višos gatvės buvo
tos automobiliais važiuojančių 
miestiečių, kurie, taip pat, 
skubėjo į Belle Isle praleist 
sekmadienį pievose, prie van
dens.

Ir ištikrųjų, kaip malonu 
tame Belle Isle!... Milžinišką 
salą supa, iš abiejų pusių, pla
čioji Detroit upė, kurią plau
kioja daugybė ne tik preki
nių, bet visokiausio typo laivų 
ir laivelių. Čia, žiūrėk, eina 
tamsiai rudos spalvos prekinis 
laivas, prikrautas geležies ir 
plieno. Eidamas prieš vande
nį, jisai sunkiai stumiasi pir
myn, alsuodamas, kaip pavar
gęs žmogus, o čia jį aplenkia 
lengvas, baltas, keleivinis lai- 
vukas. Ant denio matosi daug 
gražiai apsirengusių žmonių 
ir griežia orkestras, matyt, 
važiuoja kokia tai gegužinė. 
Vandenį rėžia, visom kryptim, 
daugybe irklinių laivelių. Mė- 
linoji upė blizga, banguoja, 
skuba, lyg kas tai gyvas tą 
vandenį stumtų.

Visa sala apaugusi me
džiais ir žydinčiais krūmais,

K

Atsirado ir ne- 
degtinės, kurią 
švarko kišenėje 
kaip jis sakė,

tarp kurių, pievelėje, stovi 
stalai, suolai ir geležiniai pe
čiukai tinkami spirginimui 
mėsos ar kiaušinienės. Daugy
bė visokių rasių ir spalvų 
žmonių naudojasi tuom ir ke
pa atneštus su savim produk
tus. Sustojom palei vieną pe
čiuką ir užkurę ugnelę pradė
jom spirgint atvežtas su sa
vim dešreles, 
maža bonka 
Stasys turėjo 
kad aplaistyt,
pirmą važiavimą. Dėl gėrimo 
— Petras silpnai protestavo, 
bet Stasys įtikino, kad nuo 
poros stikliukų niekas nepasi- 
gers. i

Gėrėm, valgėm ir gėrėjo
mės gamta iki sutemos. Va
žiuot atgal, dėl trafiko, taip 
pat nebuvo galima greičiau, 
kaip žingsniu. Pervažiavę per 
upės tiltą ir įvažiavę į miestą, 
Petras sugalvojo dar pasiva- 
žinėt po greta esančias kapi
nes, pažiūrėt, ar gerai eina 
automobilis. Buvo aiški mėne
siena ir takeliai, kryžiai ir pa
minklai kogeriausiai matėsi, 
tačiau, kiek pavažiavę, Stasys 
pataikė tiesiog į paminklą ir

taip į jį trenkė, kad pamink
las nuvirto, o Jonas buvo iš
mestas iš mašinos ir, apsiver
tęs ore, krito tarp kapų. Mes 
visi gavom tik mėlines, kas 
ant rankų, kas ant kaktos. 
Pakelėm Joną, įsodinom atgal 
ir, kad niekas neužtiktų, grei
tai važiavom šalin nuo tos 
vietos. Laimei, tuo laiku ka
pinėse nebuvo nei žmonių, nei 
sargų.

Nežinia, ar dėl nemokėjimo 
vairuot, ar dėl išgertų burne
lių, pavažiavę porą gatvių, ant 
užsisukimo, Stasys drožė tie
siog į elektrinį stulpą, 
taip stipriai, kad 
mašinos susilenkė, o 
apsvaigę, parkritom.

' likom gyvi, nors ir 
sutrenkti.

Bet gatvė — tai ne kapi
nės. Bematant susirinko di
džiausia minia žmonių. Vieni 
— padeda mums išlipt, kiti— 
apžiūri mašiną... Gvoltas, pa
tarimai... Čia pat atsiradusi 
policija kamantinėja Stasį, 
kas pirko mašiną, kur, kada, 
kas išdavė “license?” Pasiro
dė, kad Petras turėjo mašiną 
tik vieną dieną ir nespėjo dar 
paimt nei “inšiurens”.

Matyt, kai subraškėjo Pet
ro sunkiai uždirbti fabrike pi
nigėliai... Dar, ko gero, atsi
durs ir kalėjime.

tį. Darbą pajudinus — viskas 
eitųsi sklandžiau. Bematant 
prabėgtų keli metai, redakci
jos kartotekose atsirastų šim
tai vardų nuotraukų. Lietuvių 
Sporto Enceklopedijos sunku
sis kliuvinys butų įveiktas.

FASKas ir visi geros valios 
lietuviai sportininkai — spor-

tininkės: nutarkite leisti Lie
tuvių Sporto Enciklopediją! 
Jūsų pusėje stovės didžioji ne 
tik sportuojančių dalis, bet 
ir gausus jų draugai. Padary
kite dar vieną ir didelį žygį 
Lietuvos naudai: padovanoki
te Tautai Lietuvių Sporto En
ciklopediją!

Naujas Emigracijos Įstatymas 
ungti Šeimas

ir tai 
priešą kis 
mos visi 

Laimei 
smarkiai

Lietuviai Sportininkai Verti Lietuvių 
Sporto Enciklopedijos

ALGIRDAS GUSTAITIS

pergalingi karo žygiai 
įmanomi be ouikiai 
pasiruošusių vyrų.
tai jau gilioje praei-

visi su dė-
Ir vėles-

Daugelio lietuvių sportinin
kų didžiųjų sporto laimėjimų 
gal jau niekados negalėsime 
surankioti, kadangi neturime 
prieš keletą šimtų metų išlei
stos Lietuvių^ Sporto Enciklo
pedijos. Negali būti abejonės, 
kad Lietuvos imperijos žydėji
mo metuose buvo lietuvių pra
našiausių visoje Europoje sa
vo sportiniais atsiekimais. Tuo 
laiku sporto žaidynėms kreip
tas didesnis dėmesys nei da
bar, ir 
nebūtų 
fiziniai

Deja,
tyje, ir jeigu kam nors pavyk
tų surasti bent paskirus įsto
jimai ir sportiniai pasididžiuo- 
tinus asmenis — 
kingumu priimtų,
niaisiais laikais, Lietuvai sten
giantis atlaikyti svetimųjų 
smūgius, ir okupacijoje, ma- 
nytina, buvo jne tik reikšmin
gų visuomenininkų, rašytojų, 
architektų, bet turėjo būti ir 
pranašių lietuvių sportininkų. 
Kur jie? Ar ne lietuvis pirma
sis bandė skristi lėktuvu? Ka
da, kur ir kieno tai buvo at
likta?

Paliekant praeitį praeityje, 
pagalvotina apie dabartį. Kas 
darima lietuvių sportinių lai
mėjimų apsaugojimui? Ar tu
rime suregistravę Nepriklau
somos Lietuvos laikais įvyku
sias, rungtynes Lietuvoje ir 
užsienyje? Ar sužymėjome, 
kiek kokie sporto klubai dar
bavosi sporto populiarizavi- 
mui? Ar suvesta kiek kurie 
sportininkai yra dirbę lietu
viškam sportui, kiek laimėję 
rungtynių, kiek pastatę re
kordų ?

Tai būtina turėti. Visų pir
ma nusipelniusiųjų pagerbi
mui. Antra—turėti po 
dokumentą įrodantį 
klausomos Lietuvos 
padarytam sportiniam
gurnu atžymėti, atremti gali
miems ar daromiems komuni
stų užmetimams. Toksai leidi
nys duotų pilną vaizdą, ko
kiu ir kaip teisingu keliu bu
vo vedama į ateitį, į tolesnius, 
sekančius lietuvių sportinius 
laimėjimus, ko išdavoje ir da
bar Lietuvoje, nors ir oku
puotoje, turime tokį gražų 
lietuvių sportininkų prieaug
li.

“Antroji Lietuva” yra už
sienyje. Ji tvirta, didelė, veik
li, neretai stipriai pątrijotinė. 
Joje gyvenančiųjų atsiekimai,

ranka 
Nepri- 
laikais 
pažan- •
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i pergalės yra ne kam kitam, 
tik tėvų žemei Lietuvai ski
riami. Tieji laimėjimai tyri 
kaip šaltinio vanduo, gražus 
kaip tekančios saulės pavasa
rio rytmetis, brangus ir visad 
mieli kaip Baltijos gintaras.

Butų neleistinas nusikalti
mas neatžymėti užsienyje ar
ba “antroje Lietuvoje” gyve
nusių ir gyvenančių lietuvių 
laimėjimų. Jų yra tiek daug 
ir tiek reikšmingų/jog kartais 
net mes patys nežinome, jog 
jie lietuviai... Įvairiose sporto 
srityse: bokse,, imtynėse, avi- 
jacijoje, plaukimuose, krepši- 
nyje, beisbole ir tt. Kitur 
vėl pergalingi šachmatininkai, 
stalo tenisininkai. Laurai, tau
rės, čempijonatai. O Amerikos 
krepšininkų kelionė į Pietų 
Ameriką su pergalingais lai
mėjimais Argentinoje, Brazi
lijoje, Venezueloje ir kitur

Jų laimėjimų atžymėjimai 
perijodikoje nėra viskas. Tai 
kaip plačiuose laukuose au- 
gantieji grudai, reikalingi vi
sų iki vieno surinkimo, sukro- 
vimo, kad ne tik šeimininkas 
(Lietuva), bet ir visi svečiai 
ir priešai galėtų pasižiūrėję 
pamatyti didįjį tautos aruodą 
pilną gražiausiojo derliaus.

Toksai rinkinių vertybių at- 
saikėjimas, išlukštenimas ir 
dalykinis atrinkimas būna 
pats geriusias, kada pakliūva 
į enciklopediniu budu atsijoji- 
mą, redagavimą. Laikraščiai, 
žurnalai bei paskiri leidinukai, 
net ir leidiniai, niekad neat
stos enciklopedijos. O lietu
viai sportirtinkai daugiau nei 
verti Lietuvių Sporto Enciklo
pedijos.

Butų stačiai nusikaltimas 
savajai, lietuvių tautai, kad 
musų sportininkai, turintieji 
tankų lietuviškų sporto orga
nizacijų tinklą nuo vieno van
denyno iki kito vandenyno vi
sur kur tik gyvena lietuviai: 
Kanadoje, JAV-se, Argentino
je, Brazilijoje, Australijoje ir 
tt., nenorėtų ar nedrįstų leis
ti Lietuvių Sporto Enciklope
dijos.

Be abejo, kebliausiai butų 
sudaryti redakciją. Bet turint 
didelį kadrą ne tik veklių, bet 
ir veteranų sport: ninku, kurių 
ne vienas saugo vertingas me
džiagas, nešiojasi reikšmingų 
prisiminimų, turint plačią ir 
lietuviams sportininkams pa
lankią spaudą — nebūtų dide
lio sunkumo įveikti tąją kliu-

P r e z i d ento Eisenhowerio 
rugsėjo mėn. 22 dieną pasira
šytas naujas statymas leis 
tūkstančiams, belaukiančių sa
vo kvotos eilės, susijungti su 
savo šeimomis JAV-se oe to
limesnio atidėliojimo. Naujas 
įstatymas duoda ne kvotos 
statusą asmenims, kurie Ame
rikos Konsulate buvo užsire
gistravę ligi 1953 pietų gruo
džio mėn. 31 d. kaipo antroj 
trečioj ir ketvirtoj vietoj sto
vi, norimi įsileisti emigrantai, 
ir kuriems prašymai emigruo
ti buvo aprobuoti prieš 1959 
metus sausio mėn. 1 d. Toks 
ne kvotos statusas bus taip 
pat taikomas tokių emigrantų 
žmonom ir vaikams, kurių da
bartinis vedybų stovis yra 
toks pats, koks buvo prašymo 
dėl vizos ir vėliau dėl įleidimo 
į JAV-es padavimo metu.

Tarp norimų įsileisti grupių 
yra Amerikos piliečių tėvai, 
kurių amžius siekia mažiau
siai 21 metus; į JAV-es pagal 
įstatymą priimtų ir Ameriko
je gyvenančių emigrantų žmo
nos ar vyrai ir nevedę sūnus 
ir dukterys; Amerikos piliečių 
vedę vaikai bei broliai ir se
serys. Kraštai, kurie šiuo į- 
statymu daugiausia pasinau
dos, yra sekantys: Italija, 
Portugalija, Graikija, Jugos
lavija ir Lenkija.

Naujas įstatymas taip pat 
daro keletą pakeitimų pagrin
diniame emigracijos įstatyme 
norimų įsileisti asmenų atžvil
giu. Šiais pakeitimais galės 
pasinaudoti nevedę sūnus ir 
dukterys virš 21 metų am
žiaus, kurių abu tėvai yra A- 
merikos piliečiai ir nuolatiniai 
gyventojai. Nevedę virš 2J 
metų amžiaus Amerikos pilie
čių tėvų vaikai, ligi šiol buvę 
ketvirtoj norimų įsileisti as
menų eilėj, dabar yra priskir
ti prie antros eilės, kuri ligi 
šiol buvo rezervuota Ameri-
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esan- 
pakilo 
kvotų,

kos piliečių tėvams. Nevedę 
Amerikos gyventojų' vaikai 
virš 21 metų amžiaus, kurie 
neturėjo jokios kategorijos li
gi dabar, bus priskirti prie 
trečios eilės norimų įsileisti 
asmenų kategorijos. Kadangi 
šie pakeitimai yra daromi ne
didinant pačių kvotų skai
čiaus, priskirti prie aukščiau 
išvardinto norimų įsileisti as
menų grupių, turės varžytis 
su nauja grupe. Kai kurie tė
vai, pavyzdžiui, kurie laukė 
savo eiles pagal antroj vietoj 
esančių norimų įsileisti žmo
nių kategorija, ten, kur tokių 
asmenų skaičius perviršija, 
turės laukti dar ilgiau.

Ketvirtoj kategorijoj 
čių asmenų skaičius 
nuo 25% ligi 50% iš
kurios nebuvo išnaudotos pir
mųjų trijų kategorijų. Į juos 
įeina Amerikos piliečių • broliai 
ir seserys bei vedę sūnus ir 
dukterys. Be to, naujas įsta
tymas prideda jų žmonas bei 
vyrus ir mažamęčius jų vai
kus. Tai įgalins šeimas emi
gruoti kartu, tačiau tuo pa
čiu, prisidėjus asmenų skai
čiui, tai nudels anksčiau užsi
registravusių emigravimą į, 
JAV-es iš tų vietų, kur kvo
tos yra perpildytos. Toliau, 
ketvirtos kategorijos padidini
mas sumažins giminių netu
rinčių (nonpreference) emi
grantų skaičių, kurie galės at
vykti į JAV-es.

Naujas įstatymas taip pat 
duoda ne kvotos statusą ant
ros ir trečios kategorijos emi
gruoti norintiems, dėl kurių 
asmenys, priimti į JAV-es pa
gal Pabėgėlių Aktą 1953 m., 
padavė prašymus prieš 1959 
metus sausio mėn. 1 dieną. 
Tuo metu nemažas asmenų 
skaičius atvyko į Ameriką, 
paliko savo šeimas kraštuose, 
kur emigracijos kvotos buvo 
perpildytos.

American Council.
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Iš SLA 7-sios Apskrities Suvažiavimo
sekr. J. Maceina 
antras vice pirm, 
skas.

dėl ligos ir 
Just. Bučin-

J. Maceina

Naujelienę

SLA 7-sios apskrities suva
žiavimas įvyko sekmadienį, 
rugsėjo 20 dieną, Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 91 North 
Main Street, Pittston, Pa.

Apskrities pirmininkas Ado
mas Miliauskas suvažiavimą 
pradėjo 2:30 valandą po pie
tų. Į mandatų komisiją pasky
rė: Ms. Stanislovaitienę 35 kp., 
Oną Miliauskienę 115 kp. ir 
M. Grėštoraitienę 7 kp. Ženk
lelius prisekti
115 kip., M. Urbonienę 115 kp. 
ir M. Kižienę 7 kp. Maršalka 
J. Večkys 1 kp. Koresponden
tas A. Ambrozaitis 115 kp.

Kol mandatų komisija tvar
kė mandatus — pirmininkas 
pakvietė pakalbėti 115 kp. iž
do globėją Jurgį Ivanauską, 
buvusį SLA vice prez. ir ap
skrities pirmininką V. Kama
rauską ir 50 kuopos delegatą 
B. P. Balčikonį. Jis kalbėjo 
apie Chruščevo atsilankymą 
ir SLA reikalais. Jis pareiškė, 
kad musų reikalas rūpintis 
jaunimu ir kalbinti jį į Susi- 
vienijmą.

Balčikonis priskirtas prie 
mandatų komisijos, kuri yra 
ir rezoliucijų komisija, kad 
paruoštų atitinkamą rezoliuci
ją apie Chruščevą ir pasiųsti 
ją atitinkamiems valdžios pa
reigūnams.

’ Mandatų komisijos rapor
tas. Dalyvauja 8 kuopos su 
29 delegatais ir 6 valdybos 
nariai, viso 35 delegatai. Du 
valdybos nariai nedalyvavo —
. i ■ ... ■ I '

i >

Kadangi sekr. 
serga, tai sekretoriaus parei
gas eiti paskirta p. Nelė Ba- 
jorienė.

Skaitytas praeito suvažiavi
mo protokolas ir priimtas 
vienbalsiai.

Iš eilės skaityti 3 apskrities 
valdybos protokolai ir priim
ti.

Seka valdybos, raportai. Pir
mininko A. Miliausko ir vice 
pirmininko A. Ambrozaičio ra
portai priimti. Iždininkas ra
portuoja, kad ižde pinigų yra 
$1,137.26. Raportas priimtas.

Iždo globėjai raportavo, 
kad viskas yra gerai tvarko-

XK XK XK
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ma ir jie su iždininko sutinka.
Organizatorkų Banelienės ir 

Bajorienės raportai priimti.
Bajorienė padarė praneši

mą, kad ji buvo nuvažiavusi j 
Jaunuolių Komisijos ir 5-tos 
apskrities pikniką. Ji sakė, 
kad jai malonu buvo dalyvau
ti tame piknike ir išgirsti S. 
L. A. pareigūnų kalbas.

Iš abiejų šią vasarą sureng
tų apskrities piknikų pelno li
ko. Iš Sans Souci perko pelno 
liko $117.15., Rocky Glen par
ko — 81.17. Viso $198.38.

Delegatas V. Kamarauskas 
pranešė, kad 85 kuopos na
rys iš Kingston Juozas Ratys 
yra išvežtas į ligoninę Somuel 
Dixon Statė Hospital, So. Mo- 
untain, Pa.

Nutarta sekančią vasarą 
laikyti du išvažiavimu.

Sekančiam suvažiavimui vie
tą parinks apskrities valdyba.

Sekantiems metams valdy
ba palikta ta pati.

Vienos minutės atsistojimu 
pagerbti apskrities mirusieji 
nariai.

Posėdis užbaigtas 4:30 va
landą po pietų.

Pirmininkas A. Miliauskas 
paprašė delegatus nesiskirsty- 
ti, bet sėsti prie stalų, kur bu
vo paruošta skani vakarienė.

Korespondentas.

Harrisburg, III.

Mirė Marė Leskiene, 
SLA 16 Kuopos Nare

I

Šių metų spalio 17 dieną 
staiga, visai nesirgus mirė 
Marė Leskiene, našlė, SLA 16 
kuopos narė, sulaukus 73 me
tus amžiaus. Ji buvo gumisi 
Lietuvoje, Kauno rėdyboje.

Velionė buvo ilgametė ir 
gera Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narė.

Dideliame nuliudime paliko 
4 dukteris, 4 žentus, anukus 
ir proanūkius, taipgi paliko 
vieną sūnų ir marčią. Vienas 
sūnūs Adomukas žuvo antroj© 
pasaulinio karo metu Vokieti
joj, kariaudamas už šios ša
lies laisvę. Liko vienas brolis 
ir sesuo Chicago je, taipgi 
daug giminių ir draugų.

Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Saulėleidžio kapi
nėse.

Tebūnie jai lengva ilsėtis 
laisvoje Amerikos žemėje, o 
visiems šeimos nariams ir gi
minėms reiškiu gilią užuojau
tą.

Antanas Geraltauskas.

Didelis ir svarbus SLA vei
kėjų bus nuopelnas, jeigu jie 
tinkamai praves SLA Naują 
Planą Lietuvių Klubams ir 
draugijoms.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

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

Valentina Minkai.
t 502 E. Broadway, South Boston, Mass.

WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

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

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

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph’e Barčus, 7159 So. Maplevvood Arievue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

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

DETROIT, MICH., Lithuanian Volce. Vedėjas Jonas K risčių na s 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4:00-5:00 v. p. Į

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

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

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CfldL 
Tel. AXmiuster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

XK MK XK XK XK

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos -^tarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue

Licensed by USSR

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, 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 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

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

PHTLADELPHIA 23, Pa.
Tel. VVAlnut 8-8878

Kiek

ZZHK

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

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

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patepkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą* 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informaoijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius SIUNTINIU KAL1DOMS
, ..XX 7,7'llMK.„i ! ržXIC— ~ MKZZZin VC. T 'Ji!
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Amerikos Lietuvių Veikla Yra ir kitų trumpesnių 
s t r a i p finelių pasiskaitymui. 
Žurnalas techniškai gerai ap
dirbtas ir patrauklus.

South Boston, Mass

Rengiama “Whist Party”

S. L. A. 328 kuopa rengia 
“Whist Party” Sandaros sve- 
tanėje, 124 F Street, So. Bos
tone, lapkričio mėn. 21 dieną. 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Visi dalyviai bus skaniai 
pavaišinti, o laimingieji gaus 
vertingų dovanų — visi bus 
apdovanoti. Todėl prieš Kalė
das pasinaudokite gera proga 
dėl dovanų.

Kviečiami visi SLA nariai, 
draugai, pažįstami ateiti ir ge
roj nuotaikoj praleist vakarą.

Kviečia Rengėjai.

ir dvi podukros: Irena ir Ged- 
ruta.

Lai jam bunie lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusiai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Susirgo “Keleivio” 
reikalų vedėjas

Lapkričio mėn. 6 dieną su
sirgo “Keleivio” reikalų vedė
jas Jonas Januškis. Jis išvež
tas į miesto ligoninę, bet jo 
sveikata eina geryn, tad ma
noma, kad po kelių dienų jis 
galės apleisti ligoninę ir grįž
ti prie savo kasdienini} atsa- 
komingų pareigų.

Waterbury, Conn.

Chicago, lllinois Skautai Ruošiasi Kau
kių Baliui

KONCERTAS-BAL1US

Š. m. lapkričio men. 21 die
ną, 7 valandą vakare muziko 
B. Pakšto salėje, 2801 West 
38-th Street Varpiningų Fi
listerių Draugija rengia viešą 
koncertą-balių. Programą at
liks Vilniaus Operos solistė 
Juze Krištolaityte-Daugelienė. 
Šokiams gros D. Pakšto or
kestras. Veiks namie gamintų 
valgių bufetas ir šaunus gėri
mų baras.

Rengėjai Varpininkų Filis
terių Draugijos Valdyba, ku
rion įeina Antanas Kučys, 
Mečys Mackevičius, Titas Bri- 
škaitis. Jiems talkininkauja 
Zigmas Dailidka ir Antanas 
Luneckas. Iš anksto staliukus 
galima užsisakyti šiuo adre
su. Z. Dailidka, 5921 So. Fair- 
field Avė., Chicago 29, III., 
telef. PRospect 6-5674.

kostiumų- 
jvyks šių

Vietiniai skautai ryžtingai 
dirba ir ruošiasi 
kaukių .baliui, kuris 
metų lapkričio mėn. 21 dieną,
šeštadienį, šv. Juozapo para
pijos svetainėje, kuri yra ant 
John Street. Skautai ir visi 
vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti jaunuoliai iš anksto ruo
šiasi tam tradiciniam vakarui, 
nes kiekviena bei kiekvienas 
nori dėvėti tame vakare įdo
mesnius ru'bus-kaukes, nes už 
tris geriausias bei įdomiausias 
kaukes bus duodamos dova
nos, taipgi bus duodamos do
vanos ir už dvi kitas kaukes 
vilkiukam.

Rengėjai 
apylinkėse 
nuolius ir 
žmones dalyvauti šiame skau
tų ruošiamam kaukių vaka
re. Koresp.

Mirė Baltramiejus 
Tumavičius

Bostono savaitraštis “Kelei
vis” praneša, kad lapkričio 
mėn. 5 dieną mirė Baltramie
jus Tumavičius, sulaukęs apie 
74 metus amžiaus, Susivieniji
mo narys, veikėjas, visuome- 
nininkės Jadvygos M. Tuma- 
vičienės vyras. Palaidotas lap
kričio mėn. 7 dieną Highland 
kapinėse Norvvoode.

Kaip daugelis kitų jaunų 
vyrų prieš pirmąjį pasaulinį 
karą vyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kad nepakliū
tų į tuometinę rusų caro ka
rinę tarnybą, taip ir velionis 
Baltramiejus Tumavičius at
vyko į šį laisvės kraštą jaunu 
būdamas 1905 metais laimės 
jieškoti, pirmiausia apsigyve
no Norvvoode ir vertėsi trans- 
portacijos bizniu. Po kiek lai
ko persikėlė gyventi į South 
Bostoną, ir čia išgyveno iki 
mirties. Bostone gyvendamas 
priklausė prie Lietuvių Pilie
čių Draugijos ir kt.

Prieš keletą metų mums jį 
teko sutikti viename Susivie
nijimo seime ir su juo drau
giškai pasikalbėti apie Susi
vienijimą ir jo veiklą, nes jis 
buvo ilgametis narys ir jam 
rūpėjo visos organizacijos rei
kalai.

Dideliame nuliudime liko 
visiems gerai pažįstama Susi
vienijimo ir kitų organizacijų 
energingoji veikėja Jadvyga 
M. Tumavičienė, sūnūs Julius

kviečia vietinius ir 
gyvenančius jau- 
senesnio amžiausV •

Mielos Sesės ir Mieli
Broliai!,

Š. m. spalio mėn. 10 ir 11 
dienomis įvyko Vasario 16 
Gimnazijos rūmuose Buttcn- 
felde PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos metinis suvažiavi
mas. Visi Tarybos nariai ap- 

Į svarstė einamuosius bendruo
menės reikalus Vokietijoje bei 
sunkią gimnazijos finansinę 
padėtį, įsipareigojo pas savo 
draugus, pažįstamus ir įvai
rias organizacijas gimnazijos 
naudai sutelkti po 500 mar
kių.

Ateinančiais metais gimna
zija švęs savo dešimtmetį. Vi
sų lietuvių laisvajame pasau
lyje dėka yra mums sudaryta 

Į čia jaunimą auklėti lietuviško
je dvasioje. Musų nuolatiniai I 
rėmėjai ir globėjai yra di
džiausi didvyriai, patriotai, 
idealistai ir jų kilnieji darbai 
bei pasišventimas bus aukso 
raidėmis atžymėtas Lietuvos 
istorijos lapuose.

1950-52 metais susidarė rė
mėjų būreliai dalinai ima pa
vargti. Nors didžioji jų dalis, 
dėka pasišventimo mus jau 
remia dešimtuosius metus, bet 
vis aukos menkėja ir gimna
zijos vadovybė yra atsidūrusi 
keblion padėtin. Padėtis daro
si visiškai nebepakenčiama: 
bėgamosios skolos netoli 30,- 
000 markių, reikia pirkti žie
mai bulvių, daržovių, kuro ir 
mokėti personalui atlyginimą.

Jeigu šią gimnaziją tektų 
netrukus uždaryti dėl finansų 
stokos, tai butų labai gaila to 
gražaus lietuviško jaunimo ir 
tų įdėtų aukų per pastaruo
sius 10 metų. Vaikai butų pri
versti eiti į vokiečių mokyklas 
ir ten greitai nutautų, ding- 
dami ir musų tautai.

Lietuvių Bendruomenė Vo
kietijoje negali viena gimna
zijos išlaikyti, nes tam nėra 
lėšų, o be to juk tai bendras 
visų pasaulio lietuvių, kurie 
gyvena laisvajame pasaulyje, 
reikalas. Per visokius susibu- 
rimus, susirinkimus, šventes, 
ruošiamas pramogas prašau 
visus lietuvius skatinti prie, 
bendro tautinio darbo prisidė
ti ir ieškoti kelių ir būdų “Va
sario 16” Gimnazijai padėti. 
Lietuvybės išlaikymas, jos 
stiprinimas, nepriklausomybes 
Lietuvai siekimas lieka pa
grindiniai musų gimnazijos 
tikslai. Esame lietuviais ir 
esame pasirįžę jaunimą auk
lėti lietuviškoje dvasioje.

Vasario 16 Gimnazijos auk
lėtiniai yra prisirišę prie sa
vojo švietimo židinio ir tikisi, 
kad lietuviškasis solidarumas 
visame laisvajame pasaulyje 
jį išlaikys.

Aukas (pinigais ar čekias) 
siųskite kaip Jums patogiau— 
tiesiog gimnazijos direktoriui 
p. dr. Griniui, per Balfą ar 
gimnazijos banko sąskaiton— 

Deutsche Bau k—Weinheim 
a. d. Bergstrase, Konto Nr. 
12060.

Už atsiųstas aukas gimna
zijos vadovybė atsiųs pakvita
vimus ir nuoširdžią padėką.

Baigdamas iš anksto nuo
širdžiai dėkoju už Jūsų gerą 
širdį, organizuotumą, pasiau
kojimą lietuviškam reikalui ir 
linkiu didžiausios sėkmės.

Los Angeles Calif.

Naujas Liet. Dienų Numeris

Jau išsiuntinėtas skaityto
jams Lietuvių Dienų spalio 
mėnesio numeris. Jis, kaip ir 
visada, turiningas ir gausiai 
iliustruotas, baigiant šiais me
tais pravestą anketą lietuvy
bės klausimais, daroma išva
da, kad šeima yra tikra lietu
vybės tvirtovė, — Sulaukęs 
75 metų amžiaus generolas 
Teodoras Daukantas pasisako 
Lietuvos laisvinimo ir ateities 
perspektyvų klausimu. — Al. 
Gimantas, aprašydamas pir
mąjį Bendruomenės visuotinį 
suvažiavimą, skelbia, kad vi
siems esant drauge, kur kas 
lengviau surasti tinkamus at
sakymus, 
ponas Kolupaila pasisako dėl 
komunistų prie Kauno pasta
tytos Hidroelektrines stoties. 
— Surastas dar vienas daili
ninko Čiurlionio paveikslas 
‘^Ramybė”; jis yra panašus į 
paveikslą “Tyla”, o abu kartu 
primena Arktikos kalnus, ku
rie yra pavadinti 
kalnais”, 
lyje paminima jauno beletris
to Petro Rimkuno 15 metų 
mirties sukaktis poezijos pu
slapį užpildo Danguolės Sadu- 
naitės jautrus eilėraščiai; au
tore, ištekėjusi už svetimtau
čio, jį išmokė lietuviškai, ir 
jis, profesorius Sealy, dabar

• v

Profesorius Ste-

“Čiurlionio
Literatūrinėje da-
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Jus sveikina ir Vasario 16 
Gimnazijos moksleiviai, direk
torius, mokytojai ir visas per
sonalas.

Fr. Skėrys,
PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos narys ir gimr 
nazijos mokytojas.

Naujas Darbo 
Numeris

Pastangos
J. A. —

Gavome šių metų Darbo nu
merį trečią. Kaip pirmesniuo- 
se šio visuomeninio žurnalo 
numeriuose, taip ir šiame yra 
gerų mokslinių straipsni^ pa
siskaitymui. Jame rašo: Pet
ras Šimonėlis — 

l tarnauti Lietuvai;
Kontaktai ir bendradarbiavi
mas; J. Merkys — Lietuvos 
akademinis jaunimas šian
dien; Antanas Rūkas — Trys 
peizažai 
Greimas 
anapus; Antanas Rūkas 
D a i 1 i n i n kas-poetas; D. 
Adominis — Kampininko už
rašai; J. Kaminskas — Ku
riuo keliu (Unijos konferenci
jos proga); J. V. — Socialis
tų internacionalo VI kongre
sas ; A. Šeikas 
tas liberalizmas; J. Kiznis — 
Ne vien kritika kalta; Sovie
tų paroda; Kazio Liutkaus 
mirties sukaktis; Santykių su 
Lietuva klausimu.

(eilėraščiai); A.
— Tarp šiapus 
Antanas

J. 
ir

L.

Sudvasin-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
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1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, 111- 
HUmboldt 6-2818 

daugiau informadj tj reikalaukite

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298
3 ūsų katalogų. ,

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., 1580 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-814 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų ištaigose. *Prie firmos ištaigų yra krautuvės. *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 180%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro kasdien. Šeštadie
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Ita.

VAlnait £4747 J
Nor

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DUnkirk 5-6550

yra lietuvių draugas ir lietu
vių kultūros propaguotojas 
angluose. — Netoli 50 nuo
traukų puošia visą numerį ir 
duoda vaizdų iš viso lietuvių 
pasaulio. — Su įdomumu skai
tytojas seks laišką iš Vokie
tijos, kuriame apžvelgiama, 
ką bolševikinė “Tiesa” pas
kelbė apie numestus į Lietuvą 
parašiutininkus, apie jų išda
vimus ir pasidavimus ir kiek 
tame visame pamflete yra tie
sos.

Angliškame skyriuje plačiai 
pasisakoma dėl Chruščevo vi
zito Amerikoje. Kep.

P* v 1 • • •aieskojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

Gureckis (Grechy) Pranciškus ir 
Stanislovas, Domininko sūnus ir 
Pranciškaus vaikai Jonas ir Lavi
na.

Jackus Bronius ir Valerijonas, ir 
sesuo Paulina, vaikai Domininko.

Lapinskaite Aldona, Juozo duk
tė, gim. Kidulių vals., šakių apskr.

Liekis Pranciškus, Viktoras, 
nonas, ir dar du broliai, iš 
čių kaimo, Kaltinėnų vals., 
ragės apskr.

Packakunas 
nęs Kaune, ir 
tijoje.

Raitelaitienč 
naičio duktė, 
šakių apskr.

Serbentą Stasys, Vaidevutis, 
šio sūnūs, gimęs 1923 m.

Šimkienė-Varnelytė Ona, gyveno 
Čikagoje.

Žilinskiene Marija, ir jos sesers 
vaikai Einoras, Jonas ir Pranas, 
Jono sūnus.

Bojažinskas Mykolas, ir jo sese
rys Janina ir Marija.

Ze-
Milai-

Tau-

gyve-Jonas, Juozas,
Schvvandorfe, Vokic-

Zose, Jono 
gim. Striupų

Lauri-
km.,

Sta-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivieni^mo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Lapkričio 14, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANINA CIGANAVICIENE, 42 kp., Grayd Rap- 

ids, Mich., gimusi liepos 10, 1887 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 2, 1927 m. Mirė spalių 
7, 1959 m. Velionės vyrui, Kaziui Ciganavičiui, 
pomirtinės išmokėta ______________________ --

ELZBIETA MISIENE, 42 kp., Grand Rapids, Mich., 
gimusi gegužės 11, 1888 m., Drąsutaičių kaime, 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 4, 1928 m. Mirė spalių 28, 1959 m. Ve
lionės sunui, John Misius, Jr., pomirtinės išmokėta 

ADOMAS CELNO, 63 kp., Chicago, III., gimęs liepos 
6, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegu
žės 1, 1925 m. Mirė spalių 30, 1959 m. Velionio 
pusseseriai, Sofijai Meskis, pomirtinės išmokėta, _ 

MARTINAS NAVICKAS, 75 kp., Los Angeles, Cal., 
gimęs gruodžio mėnesį, 1880 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 18, 1908 m. Mirė kovo 
30, 1959 m. Velionio pomirtinė išmokėta Frances 
Dizembeik_______________________ __________

ROŽfi JACOKEVIČIENE, 126-pav. kp., New York, 
N. Y., gimusi kovo 13, 1859 m., Viečiunų kaime, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 31, 1906 m. 
Mirė liepos 17, 1959 m. Velionės sunui, Peter T. 
Jazifkewicz, pomirtinės išmokėta _____________

ANTANAS ILGŪNAS, 179 kp.,u Zeigler, III., gimęs 
1875 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 14, 1909 m. Mirė rugpiučio 7, 1959 m. 
Velionio pomirtinė išmokėta SLA 179 kuopai, 
Zeigler, UI.-------------------- ---------------- - -----------

PETRONE LAUČIENE, 185 kp., Indiana Harbor, 
Ind., gimusi gegužės 31, 1892 m., Kartinęs paa/., 
Telšių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 6, 1923 m. Mirė spalių 20, 1959 m. Ve
lionės sunui, Frank Laucis, pomirtinės išmokėta 

CHARLES MAS.KTN, 217 kp., Chicago, III., gimęs 
sausio 2, 1886 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA. prisirašė gruodžio 5, 1923 m. Mirė 
rugsėjo 15, 1959 m. Velionio žmonai, Hattie M. 
Maskin, pomirtines išmokėta_________________

r

$300.00

300.00

600.00

150.00

150.00

84.00

300.00

708.00

_$2,592.00
$130,234.05

Antano 
vals.,

s., iš
Kauno

ir jo duktė

žmona Ane 
kil, i;

Juozas, iš Inga- 
vals., gyveno

ir Regina. 
(Frank), gy-

vals., Utenos

žmona Vin- 
Vytas, Anas- 

iS Žad-

Bručaite Domioelč, iŠ Tičkunų 
km., Panevėžio apskr.

čirvinskas Jonas ir Juo as, iš 
Triduonių km., Gražiškių vals., Vil
kaviškio apskr.

Gudaitis Stasys,
Gaigalų km., Vilkijos 
apskr.

Ignotas Kazimieras, 
Julijona.

Jokubauskas Juozas,
le, vaikai Stefa ir Vacys, 
Varniškių.

Lementavičius 
vangio km., • žilavoto
Georgetown, lllinois.

Mikevičaitė Marija 
Misiukevičius Pranas 
veno Elizabeth, N. J.

Naujokas Pranas ir Naujokaitė 
Konstancija, Jono vaikai.

Norbutas Juozas, Marcijono sū
nūs, su šeima.

Perimskienė Marija, jos vaikai 
Jonas, Adelė, Aldona ir Elena, gy
veno Homestead, Pa.

Petroliunas Adolfas, gydytojas. 
Pūkas Antanas ir Liudvikas.
Ruškiutė Konstancija ir Marytė, 

viena jų Venčkauskienė.
Stundžia Vincas, Jurgio s., iš Pa- 

varlio km., Tauragnų 
apskr.

Vaitkevičius Jonas, 
centą, vaikai Juozas,
tazija, Natalija, ir Stasė, 
gailių km., Tauragės apskr.

Zygmantas Jurgis, Jono ir Mari
jonos Brokaitės sūnūs, iš Oškaba- 
lių km., Bartininkų vals., Vilkaviš
kio apskr.

Bajelis Vladas, ir šeima.
Baievičius Juo as, advokatas 

Vilniuje iki 1944 m.
Dibulskis Kazimieras, Jono sū

nūs.

Uežkomieji arba apie Juos žinan- 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATK GENERAL 
OF IJTHUANIA, 

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

/

Viso ____ _____ ________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_ _________

Išmokėtos ligojo pašalpos
A. BALSIS, 18 kp.t Westvillc, IH., sirgo 11 savaičių 4 dienas
A. M. METELONIS, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 6 savaites.. 
H. KOVAL, 49 kp., Boston, Mass., sirgo 12 savaičių -----------------------
F. ADOMINAS, 68 kpu Lee Park, Pa., sirgo 1 sav. 3 d................... ..
S. JAKUČIONIS, 79 kp., Inkcrman, Pa., sirgo 1 sav. 4 d._________
S. SALDAUSKAS, 136 kp., Clcveland, Ohio, sirgo 5 savaites ___ .....
J. AUKŠTAKALNIS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 5 dienas...........
P. VAIŠNORA, 262 kp., VVaukegan, III., sirgo 6 savaites --------------
V. NAVONIS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 7 savaites___________

Viso .......................... .
Nuo pradžios šių metų bondrai viso

C V-A

I i

I

$107,50
18.88
67.50
18.50
9.50

31.75
40.00
28.13
58.50

-..$380.26
$23,044.85

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

Tei. STagg 2-5043
Mattbew P. Balla* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedšjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Į
I

i

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest 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 VTrginia 7-4499 4

VADOVAS I SVEIKATA
BUKITE SVEIKI

“ Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje' knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Si svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 63rd St, Chicago 29, m.
Telefonas Republac 7-7868

>

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 LIETUVi” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir duoda daug žinių ii lietuviškosios 
bendruomenes Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 doiM visose Amerikos*— 
5JJ0, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis- 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ’’ gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, VlDe Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

4

II
i

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA |

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MldHEIfiONO važiuojant pažiūrėti Amęrtko* 
JOJE APRAŠOMA: i

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; Įspūdžiai J 
11 Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yfellovzstone 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; Upe po žeme; žuvys 
be akių . |

Ir daug, daug kitų įaomybių! Su gražiais paveikslais. |
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

“KELEIVIS” 
686 East Broadway So.

Kaina tik 76 c«ntaL 
Šiuo adresu: I t jBoston 27, Mass. I

I

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Sonth Habted Street, Chicajo S. lUinei*

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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