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Duoda Progą Lietuvių Organizacijoje Išauklėti Jaunimui

ADENAUERIS LANKĖSI LONDONE IR Į 
KALRĖJOSI SU MACMILLANU

viršun iii konferencijos ruošiasi 
Sovietų Sąjunga, Di- 

Prancuzija. Vakarų Vokietijos 
nėra

Nors viršūnių konferencijai data nenustatyta, bet 
greičiausia ji įvyks 1960 metų pavasarį apie balandžio 
ar gegužės mėnesį, kaip nustatė Paryžiuje Prancūzijos 
vadai su Anglijos užsienio reikalų sekretorium Selvyn 
Lloyd. Tačiau prie
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
džioji Britanija ir 
ir Berlyno klausimas, nėra abejonės, bus iškeltas 
viršūnių konferencijoje, tad kancleris Konrad Adenau
eris tuo labai susirūpinęs ir praeitą savaitę buvo nuvy
kęs į Londonu, kur išbuvo apie tris dienas ir kalbėjosi 
su Britanijos ministeriu pirmininku Macmillanu. Sa
koma, kad svarbiausias Adenauerio vykimo tikslas į 
Londoną — apkalbėti su ministeriu pirmininku Mac
millanu busimą Rytų-Vakarų viršūnių konferenciją ir 
susitikimą su Sovietų Sąjungos ministeriu pirmininku 
Chruščevu. Teigiama, kad dviejų valstybių, Didžiosios 
Britanijos ir Vakarų Vokietijos vadų pasikalbėjimai 
padarė didelę pažang'ą bei susitarė keliais klausimais.

Prieš pat išvykimą į Gatwick lėktuvų stotį, kur 
specialus Lufthansa lėktuvas jo laukė skirsti į Bonną, 
Adenaueris turėjo pasikalbėjimą su spaudos atstovais, 
kuriems Adenaueris pasakė, kad jis turintis ęilę rimtų 
argumentų ir diskutijų šiam ketvirtam kartui po karui 
lankymosi Londone.

Anglijos spauda nepalankiai atsiliepia apie kancle
rį Adenauerį, vadina jį užsispyrėliu ir norinčiu trukdy
ti ministeriui pirmininkui Macmillauui sudarymui glau
desnių santykių su Sovietų Sąjunga. Ne tik pats kanc
leris Adenaueris, bet ir Bonuos vadai yra tokios pat 
nuomonės, rašo Britanijos spauda.
Buvusio ir dabartinio 
sekretoriaus nuomonės

Trumano prezidentavimo lai
kais buvęs valstybės sekreto
rius Dean Acheson, priešingas 
prezidento Eisenhovverio ke
lionei Europon, kad iš tos ke
lionės, Achesono manymu, jo
kios naudos nebus. Jis tokį 
pareiškimą padarė patariama
jam demokratų komitetui. Bu
vęs valstybės sekretorius dar 
pridėjo, kad prezidentas nuvy
kęs Europon aplankys kelias 
valstybes, pasimatys ir pasi
kalbės su tų valstybių vadais, 
grįž namo ir tuo viskas baig
sis.

Dabartinis valstybės sekre
torius Christian Herter yra 
kitokios nuomonės. Jis mano, 
kad šių dienų svarbiausias 
klausimas yra pasaulinė tai
ka, ir tas reikalas Vakarus ir 
Rytus prives prie taikos pasi
tarimais. Nors Herteris mano, 
kad siekiant taikos gali įvyk
ti ir nesmagumų, tačiau busi
mose konferencijose visokie 
nesmagumai gali būti išspręs
ti be didelių sunkumų.

Todėl ir prezidento Eisenho- 
werio kelionė Europon, kuriai 
nepritaria Achesonas, gali pri
sidėti, kaip sekretorius Herte
ris sako, prie bendro reikalo 
ir pasaulinės taikos.

Nehru prašo Raudonąją 
Kiniją pasitraukti

Indijos ministeris pirminin
kas Jawaharlal Nehru prašo 
komunistinę Kiniją visiškai 
pasitraukti iš okupuotų žemes 
plotų Ladakh ir Kashmir apy
linkėse. Tai yra būtinas padė
ties gerinimas tarp Indijos ir 
Raudonosios Kinijos ginčų dėl 
rubažlų tarpe Indijos ir Ti

beto. Indija pasiruošus pasi
traukti į tas pačią vietą.

Ministeris pirmininkas Neh
ru užbaigimui ginčų dėl rube- 
žių tarp Indijos ir Raudono
sios Kinijos pasiuntė stiprią 
no|tą Kinijos ministeriui pir
mininkui Chou En-lai, kuris 
atsakydamas į gautą Nehru 
notą pasiūlė abiems pusėms 
atitraukti savo kariuomenes 
dvylika ir pusę mylių visu Ti- 
beto-Indijos pasieniu. Indijos 
ministeris Nehru pasiūlė, kad 
Raudonoji Kinija, kaip įsibrio- 
vėlė, Ituri pasitraukti iš visų 
tų apylinkių kurios yra In
dijos pusėje ir kur dabar 
randasi Raudonosios Kinijos 
ginkluotos jėgos. Nehru dar 
pridėjo, kad Indija pasitrauks 
iš tų vietų kurios priklauso 
Raudonąja! Kinijai.

Kuboje grąžinami 
karo teismai

Dr. Fidel Castro vadovau
jant sukilėliams prieš diktato
riaus Batisto valdžią, po šešių 
kovos metų ir žmonių žudymo, 
sukilėliai laimėjo, bet valsty
bėje pasitikusiems diktato
riaus Batisto šąli n i n k a m s, 
aukštiems karininkams ir bu
vusiems valdžios pareigū
nams, nepritariantiems įvyk
dytam perversmui numalšinti, 
buvo įvesti karo teismai. Tuoj 
po perversmui daug neištiki
mų žmonių buvo areštuota ir 
daug jų karo teismų, kaipo 
nepritariančių perversmininkų 
sudarytai valdžiai, buvo nu
teisti mirties bausme, kiti il
gioms metams kalėjimu. Vė
liau karo teismai buvo panai
kinti, nes įbuvo manyta., kad 
Batisto pasekėjų Kuboj mažai 
yra belikę ir gyvenimas eina

į normales vėžes, tai karo tei
smai nereikalingi.

Dabar iš Kubos pranešama, 
kad vienur kitur susekama 
sąmokslai prieš buvusį sukilė
lių vadą ir dabartinį ministerį 
pirmininką Fidel Castro, ir 
kad 'tokių Batistos šalninkų, o 
Castro priešų daug areštuota 
praeitą savaitę ir jie bus tei
siami. Taip esant, dabartinė 
Castro vyriausybė mano at
naujinti karo teismus, kurie 
teistų visus sąmokslininkus 
prieš valdžią ir kitus prasikal
tėlius.

Buvę Politiniai Kali
niai Šaukia Atsibusti 

Laisvės Idealams

Lapkričio 6 Baltijos namuo
se New Yorke Bu v. Poitinių 
Kalinių Tarptautinė Federa
cija paminėjo Nežinomojo Ka
linio Dieną. Nuo 1954 •apkri- 
čio 7-ji yra paskelbta Nežino
mojo Politinio Kalinio Diena, 
kad ta proga prisimintume 
visas tironijos ir nežmonišku
mo aukas ir sustiprintume 
laisvės pastangas ir kovos 
ryžtą su asmens ir tautų prie
spauda.

Ir šių metų Nežinomojo Po
litinio Kalinio Dienos minėji
mo buvo ne tik prisimintos 
nacių ir sovietų politinio tero
ro aukos, bet sykiu pareikštas 
ir gilus susirūpinimas tuo, 
kad laisvasis pasaulos pasta
ruoju metu yra apniktas abe
jingumo laisvės idealams. To 
budingais ženklais yra ne tik 
Tibeto įvykiai, bet ir Chruš- 
čevo viešnagė JAV ir numa
tytoji “viršūnių” konferencija 
ir visa eilė kitų reiškinių. Bu v. 
poltiniai kaliniai savo rezoliu
cija šaukia JAV ir kitų dar 
laisvų kraštų visuomenę atsi
busti iš savo abejingumo lais
vės idealams ir visą savo mo
ralinį svorį sudėti laisves ko
vos svarstyklių lėkštėje.

Minėjimas taip pat nutarė 
kreiptis į V. Vokietijos kanc
lerį Adenauerį, kad buv. na
cių politiniams kaliniams at
lyginimas už nuostolius ir 
skriaudas butų teisingas ir 
nevilkinamas.

Minėjimui vadovavo lietu
vių buv. politinių kalinių są
jungos vice pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

Susirūpino “Gerinti 
Kadrus”

Po respublikinio pasitarimo 
kadrų klausimais, dabar tais 
klausimais vyksta pasitarimai 
atskirose apygardose. Stam
besnis pasitarimas įvyko Vil
niuje. Dalyvavo įvairus parti
jos, profesinių sąjungų ir ki
tų įstaigų bei įmonių akty
vistai. Susirūpinimas kilo dėl 
to, kad daugelio įmonių kadrų 
(darbuotojų) pasirodė netin
kamai parinkti ir netinkamai 
veikia. Eilė įmonių tik dėl to 
blogai dirba ir neišpildo pla
nų, kad turi blogus vadovus. 
(Aimanos dėl blogų kadrų 
yra tokios senos, kaip ir visas 
sovietinis režimas), E.

Atlikit Gražų darbą, įrašykit Deimantinį 
Skaičių Vaikų—75— j Specialią Vaikų 

Apdraudą—Gausit Piniginį Prizą

Ši specialė vaikų apdrauda duodama besiartinančio SLA 
jubiliejaus proga; ji plačiausia atidaro duris jaunimui į SLA 
eiles. Musų visuomenė per šią plačiai vedamą akciją pasieks 
jau ilgą laiką trokštamo tikslo—jaunimui suteiks galimumą 
au^:i lietuviškos organizacijos globoje. SLA veikėjai šį rei
kalą įvertindami turi pajausti jo skubotumą ir svarbą visai 
lietuvių visuomenei, apdraudžiamiems vaikams, o labiausia pa
tiems tėvams, kurie tuo budu atliks didelę visuomeninę pareigą.

Kiekvienas, kas dalyvaus SLA paskelbiame, ypatingom 
palengvintom sąlygom vaikų prirašyme, pirmiausia turės 
moralinius nuopelnus, nes atliks svarbų patarnavimą lietuvių 
visuomenei, įjungdamas priaugančią kartą į lietuvišką orga
nizuotą gyvenimą.

Šis SLA pasiryžimas turi būti pravestas plačiausia visose 
lietuvių kolonijose, turi būti paragintos visų susipratusių lietu
vių, jų kaimynų ir draugų šeimos parūpinti vaikams negirdėtai 
nupigintą vaikų apdraudą. Vaikai į šią apdraudą priimami 
nuo gimimo dienos iki 18 metų amžiaus neatsižvelgiant į tėvų 
tautybę. Jeigu už $1,000.00 apdraudos reikia mokėti tik 25 
centus į mėnesį ($3.00 į metus), tai jau nėra jokių kliūčių 
kiekvienai šeimai pasinaudoti šia apdrauda.

SLA norėdamas paskatinti visus veikėjus ir visus SLA 
narius dalyvauti vaikų prirašyme Specialėje Vaikų Apdraudoje 
pirmiems prirašiusiems DEIMANTINI SKAIČIŲ (75) vaikų 
paskyrė PINIGINES DOVANAS (PRIZUS):

Pirmas Prizas. . . . . . $100.00
Antras Prizas. . . . . . $50.00
Trečias Prizas.... $25.00
Ketvirtas Prizas .. $15.00
Penktas Prizas.... $10.00

Už gražų darbą—puikus atlyginimas prizais.
Specialė Vaikų Apdrauda veiks trumpą laiką. Geriausi 

rezultatai turi būti pasiekti iki ateinančių Naujų Metų, iki 1960 
metų sausio pirmos dienos.

Gerbiamieji veikėjai—vyrai ir moterys—tuojau imkimės 
darbo ir, palaikydami senas Susivienijimo tradicijas, įrodykim, 
kad mokam svarbių ir visai lietuvių visuomenei reikšmingų 
tikslų pasiekti.

Tegu pasisekimas lydi musų pasiryžimus ir darbus!

Naujas SLA Planas Klubams ir Draugijoms

Greta visų kitų musų svarbių darbų, SLA veikėjai visu 
rimtumu turi rūpintis Naujo SLA Plano Klubams ir Draugi
joms pravedimu.

Klubai ir draugijos, kurios pasinaudos šia proga ir duos 
savo nariams akcidentalę apdraudą, o taip pat ligoje pašalpą, 
atliks savo nariams didelį patarnvinią ir tuo pačiu metu su
stiprins savo organizaciją.

Šiame “Tėvynės” numeryje spausdinama Vaikų Aplikacija 
anglų kalba, kitame numeryje bus Vaikų Aplikacija lietuvių 
kalba. Išpildyti galit bet kuria kalba, kuria jums bus pato
gesnė.

JUVENILE APPLICATION
For Juvenile Life Term Insuranęe to Ase 18

WRITE PLAINLY OR PRINT 1N INK ONLY

City

Insurance $

Relationship

I

Signature of Applicant

Datc

Šeriai No. 910

Name of Child (name in full—not initials) 

Address

Cėrt. No. -
Cert. Class
Amount $..
Monthly dues $ 

Annual dues $.

Iškirpti išpildžius

t iii’ii

Age nearest Birthday

Monthly Premium $--------------Annual Premium $.

Name of Applicant and Beneficiary

------- - ----------------- Address _________
4

City ............ ...........................— Statė -
1 Premium is $3.00 per year or 30 cents per month for each thousand dollars ($1,000.00) of life insurancc.

EVIDENCE OF INSURABILITY

I, the undersigned, declare hcrewith that the Child named in this application is in every respect normai and is 

at present in good health cxcept (give details)

and that this Child is now attending thc following school

Therefore, I certify herevvith, that this statement constitutes cvidence of Insurability of this Child under the By-Laws 

of the Lithuanian Alliance of America, and I am enelosing herein $ for months duos.

Signature of Witness or Organizcr

OERTIFICATION B Y T1IE LODO E

I do heneby cortify that thc above named Child has been accepted as a member of thc Juvenile Branch of the 
Lodge No.

19

INSTRUCTIONS

lx>dge Secretary’s Signature

a. Have the application filled out with pen and ink, then take it to the neares$ meeting of your Lodge 
mail it direetly with m'embcrship dues to Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. The applicant mušt be fully informed of thc contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of America and the terma and conditions of the Class of insurance applied for by him.

Space below this line for Home Office ūse only

1JTHUAMAN AIJJANCE OF AMERICA
307 West 30th Street

New York 1, N. Y.

Lodge No.
Date Rec’d

Datc accepted

Am’t of dues rec’d $

Anproved by

tise either side of this Fonu

I
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ĮgMine
TĖVYNĖ

SLA Reikalai ir Veikla
Lapkričio 27, 1959

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

The Lithuanian Wetkly
J’uhlished Every Friday 
By the Lithuanian Alliance 

of America

M. LEO VAŠI L 
E (lito r

DR. M. J. VINTKAS
M a n a g e r

Yearly Subscription Rates
In the United Statės _— $4.00
To Foreign Countries _— $5.00

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

Tel. LAckavvanna 4-5529

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

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Žieminio sezono 
šventėms artėjant

Jau atėjo Padėkos Diena ir 
visai nepajusime kai ateis žie
minio sezono šventės Kalėdos. 
Prie šių žieminių švenčių, ku
rios įvyksta vieną kartą me
tuose, kiekvienas asmuo iš 
anksto ruošiasi, kad jos butų 
tinkamai atžymėtos.

Prie tų žieminių švenčių 
ruošiasi ir Tėvynės redakcija, 
kad šventėms butų išleistas 
padidintas Tėvynės numeris 
su specialiai šventėms para
šytais ii’ kitais įvairiomis te
momis straipsniais, kad šven
čių metu skaitytojai turėtų ką 
pasiskaityti ir nereikėtų nuo
bodžiauti.

Padintas kalėdinis numeris 
leidžiamas ir dėl to, kad biz
nieriai ir profesionalai šven
čių proga galėtų vieną kartą 
metuose pasveikinti savo kos- 
tumierius bei pacijantus viešai 
per Susivienijimo organą. To
dėl biznieriai ir profesionalai 
prašomi pasveikinti visus tuos 
savo draugus ir bičiulius, ku
rie metų bėgyje lankėsi jūsų 
biznio įstaigoj ir darė biznį.

Sveikinimai turi būti prisių
sti ne vėliau gruodžio 14 die
nos. Vėliau prisiųsti sveikini
mai negalės patekti į kalėdinį 
numerį.

kuopas ir visą organi- 
neprivalo būti pamir- 
šventėms praėjus šiais 
pradėtieji darbai turi

------  ;♦♦♦:------
Ruoškitės šventėms 
ir kartu darbui

Ruošiantis žieminėms šven
tėms, kartu ruoškimės ir atei
ties darbams. Kalėtų šventės 
ateis ir praeis, bet žieminio se
zono darbai, liečianti Susivie
nijimo 
zaciją, 
šti. Ir 
metais
būti tęsiami toliau ir organi
zacija ugdoma nariais. Kaip 
gyvenimas ant vietos nestovi, 
taip ir organizacija negali sto
vėti ant vietos, ji su kiekviena 
diena privalo augti narių skai
čium, ypač jauno amžiaus 
žmonėmis ji turi augti.

Organizacijos augimas pri
klauso nuo pačių narių, jei tik 
jie nuoširdžiai dirbs — kal
bins savo gimines, draugus ir 
paž'stamus rašytis į savo or
ganizaciją, tai ji augs su kiek
viena diena.

------- :«£♦:--------
Kuodu susirinkimai 
gruodžio mėnesį

Gruodžio mėnesį bus skait
lingi kuopų susirinkimai, 
juose
valdybos. Renkant kuopų val
dybas, kuopos neprivalo pa
miršti išrinkti metinius kores
pondentus, kurie metų eigoje 
aprašinėtų organe Tėvynėje 
svarbesniuosius kuopų nutari
mus, aprašytų-išgarsintų ruo
šiamus
praėjus aprašytų įvykusių pa- į

bus
nes

renkamos kuopų

S.L.A. KUOPŲ VEIKLA
SLA 352 Kuopos, Det
roite, Narių Dėmesiui

brolišką organizaciją ir prieš 
lietuvybę.

Kuopos Pirmininkas.

kad musų 
žymusis 

keliaunin- 
buvusioje 
lapkričio

South Boston, Mass.

Svarbus Pranešimas

■■
M

parengimus, o jiems

Nepamirškite, 
kuopos kviečiamas 
lietuvis pasaulinis 
kas Dan Kuraitis 
Lietuvių Svetainėje
29 dieną, sekmadienį, 12:30 
valandą po pietų

rodys filmus iš Rusijos, 
Lietuvos, Azijos, Afrikos 

ir Pietų Amerikos
ir pats duos paaiškinimus apie 
savo keliones po Lietuvą, So
vietų Rusiją, Europą, Aziją, 
Pietų Ameriką ir Afriką ir 
kaip ten žmonės gyvena.

Po filmų demonstracijos ten 
pat įvyks Dan Kuraičiui pa
gerbti

vakariene.
Už įėjimą į filmų demontra- 

ciją, salės išlaidoms padengti 
bus imama po 50c., vaikai į- 
eina laisvai, o už vakarienę — 
2 doleriai. Vakarienės ruošė
jai prašo visus besirengiančius 
vakarienėje dalyvauti praneš
ti iš anksto kuopos valdybai.

Sekantis kuopos susirinki
mas, kuris įvyks gruodžio 6 
dieną 12:30 valandą buv. Lie
tuvių Svetainėje yra labai 
svarbus ir reikšmingas — bns 
kuopos valdybos rinkimai 
ateinantiems 1960 metams ir 
musų organizacijos aukščiau
siojo organo
Tarybos nominacijos.

Valdyba.

ir svarbi

valdybos 
nutarta

Pildomosios

Cicero, Illinois

SLA 301 Kuopos Reikale

Nariai ir narės šios kuopos, 
susirūpinkite savo broliška or
ganizacija. Bukite taip geri, 
atsilankykite gausiai nors į 
priešmetinį kuopos susirinki
mą, kuris įvyks trečiadienio 
vakare, gruodžio 2 dieną, Lie
tuvių Liuosybės svetainėje.

Tame susirinkime bus ren
kama kuopos valdyba 1960 
metams ir nominuojami Pildo
mosios Tarybos nariai. Nelan
kant susirinkimų kuopos val
dyba negali pravesti patvar
kymų nurodytų SLA konstitu
cijoje, ypač pašalpos ir pomir
tinės reikaluose. Jei kuopos 
valdyba patenkina minėtus ir 
kitus svarbius reikalus be 
kuopos susirinkimo nutarimo, 
tas yra priešinga SLA kon
stitucijai. O kai nariai ir na
rės nesilanko į susirinkimus, 
tai kaip kuopos valdyba gali 
pravesti reikalaujamus pat
varkymus.

Nesilankymas į susirinki
mus labai paveikia valdybos 
nuotaiką, valdyba dažnai įsi
vaizduoja, kad ji nepageidau
jama kuopos reikalus vesti, 
jei eiliniai nariai nesilanko į 
susirinkimus arba vos tik ap
simokėję narystės duokles, 
bėga laukan iš svetainės.

Per šių metų paskutinius 
tris mėnesius kuopos susirin
kimai neįvyko dėl neatsilanky
mo narių. Todėl gerieji ir ge
rosios, dar sykį kviečiu jumis 
atsilankyti į šį svarbų susi
rinkimą ir išrinkite naują to
kią valdybą kokios jus pagei
daujate.

Paskutinius kelis metus 
valdyba visai nebuvo renka
ma dėl to, kad susirinkimo 
dalyviai išbėgiojo dar prieš 
rinkimus. Todėl senoji valdy
ba noroms ar nenorėms turė
jo pasilikti savo vietose, nes 
palikti kuopą be valdybos bu
tų didelis prasikaltimas prieš

SLA 308 kuopos visiems 
nariams svarbu žinoti kas tu
ri būti atlikta nors vieną kar
tą metuose, tai kiekvieno na
rio ir narės būtina 
pareiga.

Lapkričio 7 dieną 
ir narių susirinkime
šaukti visuotinį susirinkimą 
gruodžio 5 dieną, 6:30 valan
dą vakare, Sandaros Name, 
124 F Street, So. Bostone.

Tame susirinkime bus atlik
tos nominacijos kandidatų į 
SLA Pildomąją Tarybą, todėl 
visų narių pareiga dalyvauti 
susirinkime ir nominuoti to
kius asmenis, kurie tarnautų 
organizacijai t ir visų narių ge
rovei.

Palaikykime savo tarpe ar
timo ir draugiškumo bendrąjį 
ryšį, nes tik vieningai dirbda
mi išlaikysime musų organiza
ciją vieningą ir galingą dirbti 
lietuvybės išlaikymui.

Po susirinkimo bus arbatė
lė narių su šeimomis, tai pa
sidalinsime mintimis laukdami 
Kalėdų švenčių. Visi nariai ir 
narės su draugais esate kvie
čiami dalyvauti. Visi busite 
maloniai priimti.

Kartu prašau SLA 308 kuo
pos narių tėvų pranešti susi
rinkime kiek turite vaikų, ku
rie norėtų mokytis 
nes mes turėsime 
Jaunimo Ratelį ir 
muzikos ir dainų.

Šis susirinkimas
bus, prašome dalyvauti.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Veikla

SLA 44 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 7 dieną, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Klu
be. Narių dalyvavo vos 11. 
Gaila, kad nariai nekreipia jo
kio dėmesio į garsinimus ir 
nesiianko į susirinkimus.

Malonėkite įsitėmyti, kad 
sekamas metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 5 dieną, 
7:30 valandą vakare, Lietuvių 
Klube. Bus renkama kuopos 
valdyba 1960 metams ir no
minacijos Pildomosios Tary
bos, todėl malonėkite visi kuo
pos nariai būti tame susirin
kime.

Persikėle—Iš SLA 14 kuo
pos Cleveland, O. į 44 kuopą 
persikėlė Antanas Zdanis, jo 
žmona Magdalena Zdanis, sy
kiu perkėlė savo anūkes Mary 
ir Antosią Adams.

Priimti garbės nariais: Jo
ana Goodwill, ip. Liulevich ir 
Juozas Trušas.

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.

Chicago, Illinois
(BURNSIDE)

PRANEŠIMAS

muzikos, 
kuopoje 

mokysime

bus svar-

St. Catharines, 
Canada

ŠIA 278 KUOPOS
narių visuotinas susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 12 dieną, 
šeštadienį, 7 valandą Harding 
Hotelib patalpose, 70 Jame 
g-vė. Susirinkimas bus svar
bus, nes bus nominacijos kan
didatų į SLA Pildomąją Tary
bą ir aptariami kiti kuopos 
reikalai. Nariai prašomi daly
vauti punktualiai.

Kuopos Valdyba.

SLA 63 kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks penk
tadienį, gruodžio 4 dieną, Tu- 
ley Park svetainėje, 90 St. ir 
Laurance Avė., priprastu lai
ku.

Visi kuopos nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
bus nominacijos Pildomosios 
Tarybos ir rinkimas kuopos 
valdybos 1960 metams.

Įsitėmykite gerai, kad kuo
pos susirinkimai yra perkelia
mi į Roslandą, tai bus Palmer 
Parke, 111 ir Indiana Avė. 
Taigi pirmas ir metinis susi
rinkimas įvyks naujoj vietoj 
ir nauju laiku. Tai bus 1960 
metais sausio 6 dien<, trečia
dienį, Palmer Park svetainėj, 
antram aukšte, įėjimas iš ry
tinio galo. Tai paranki vieta 
roselandiečiams ir burnsidie- 
čiams privažiuoti.

, P. J. Kučinskas,
SLA 63 kuopos sekr.

Grand Rapids, Mich.

SLA 42 Kuopos Narių Žiniai

Pirmadienį, gruodžio mėn. 
7 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Junginės svetainėje šaukiamas 
42 kuopos narių priešmetinis 
susirinkimas nominuoti Pildo
mosios Tarybos narius, išrink
ti naują kuopos valdybą ir 
aptarti kitus svarbius reika
lus.

Maloniai prašau narius į šį 
susirinkimą atsilankyti ir sa
vo patarimais padėti pagyvin
ti

Akron, Ohio

SLA 354 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 6 die
ną, priprastu laiku ir pripra
stoje vietoje.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvaut šiam susi
rinkime, nes bus nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms ir rinki
mas kuopos valdybos 1960 
metams, tad visų kuopos na
rių būtina pareiga būti susi
rinkime. Iki pasimatymo

J. V. Ramoška,
SLA 354 kuopos sekr.

kuopos veiklą.
Finansų Sekretorius.

Pittsburgh, Pa.

rengimų pasekmes. Todėl 
kiekviena kuopa, renkant val
dybą, kartu privalo išrinkti 
ir metinį korespondentą, ir į- 
pareigoti jį aprašyti organe 
visą kuopos veiklą.

SLA 40 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 6 dieną, sekma
dienį, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Mokslo Draugijos Sve
tainėje, 142 Orr gatvės.

Bus nominuojami kandida
tai į Centro valdybą ir rinki
mas kuopos valdybos 1960 
metams, tai visų narių būtina 
pareiga dalyvauti šiame susi
rinkime ir atlikti savo parei
gas.

Varde SLA 40-tos kuopos 
valdybos

Juozas Virbickas.

Linden, New Jersey

SLA 285 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 8 dieną, 7 va
landą vakare, priprastoj vie
toj.

Gerb. nariai ir narės, malo
nėkite visi dalyvauti gruodžio 
mėnesio susirinkime, nes turė
sime daug svarbių dalykų at
likti, bus renkama nauja kuo
pos valdyba 1960 metams ir 
nominuojami kandidatai Pil
domosios Tarybos narių pa
reigoms. tai kiekvieno kuopos 
nario pareiga būti tame susi
rinkime.

Malonėkite užsimokėti mė
nesines duokles, o tuomi su
mažinsite sekretoriui darbą. 
Ateidami į susirinkimą, atsi
veskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 285 kuopos.

M. Prakop,
SLA 285 kuopom sekr.

Sveikatos skyrius
Į Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
jj katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
» SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOM1NIKO PILKOS M. 
Į D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

Aštrus sąnariu reumatizmas yra aš
tri sąnarių liga, aštrus sąnarių uždegi
mas. Prie sąnarių reumanizmo pūlinių 
ligonio kūno organuose ar dalyse nesusi
daro. Ta liga įvairiais reiškiniais prasi
deda ir pasireiškia; ligos reiškiniai būna 
ir labai sunkus, būna ir lengvesnės for- 

r

JUOS,
Tos ligos pasėkos būna įvairios, daž

nai lieka širdies komplikacijų padariniai 
visam amžiui. Dar iki šiam laikui medi
cinoje manoma, bendrai, kad sukėlėjas 
tos ligos dar nėra visai tiksliai nustaty
tas, bdt dauguma mano, kad pradžia aš
traus reumanizmo ligos yra ryšyje su 
specialia rūšimi bakterijų — streptoko
kais vadinamų. Paveldėjimo reikšmė 
aštraus reumanizmo ligoje yra didelė. 
Vaikas gimęs iš tėvo ir motinos reuma
tikų yra linkęs daug greičiau ir dažniau 
susirgti aštriu, sąnarių reuinanizmu, kaip 
.vaikas gimęs iš nereumatikų tėvų.

Perkrautose gyventojais drėgnuose 
butuose, prie blogo maitinimosi •— to
kiose aplinkybėse žmonės dažnai gauna 
kvėpuojamųjų takų infekcijas, specialūs 
bakterijų rūšies — streptokokų kilmės, 
kurios netiesioginiai sukelia aštrų sana- 
lių reumanizmų.

Jaunų žmonių amžiuje nuo aštraus 
sąnarių reumatizmo daugiau miršta kaip

Mahanoy City, Pa.

SLA 211 KUOPOS 
pranešimas nariams ir na
rėm, kad priešmetinis kuopos 
susirinkimas bus laikomas 
gruodžio mėn. 6 dieną, pripra
stu laiku. Jis yra svarbus, 
todėl malonėkite visi nariai ir 
narės pribūti į šį susirinkimą. 
Bus nominacijos Pildomosios 
Tarybos ir renkama kuopos 
valdyba 1960 metams. Atei
dami į susirinkimą, atsiveski
te naujų narių prirašyti prie 
SLA 211 kuopos.

Žinot, kąd dabar yra page
rinimų visiems.

A. Ramanauskas, 
SLA 211 kuopos sekr.

Chicago, Illinois

PRANEŠIMAS

SLA 134-tos moterų kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 

i ketvirtadienį, gruodžio mėn. 
, 3-čią dieną, 7:30 valandą va
kare, Hollywood Annex, 2421 
West 43-rd Street.

Visos narės kviečiamos atsi
lankyti, nes bus Pildomosios 
Tarybos narių nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkimai.

O. Austin,
SLA 134 ^kuopos fin. sekr,

Cleveland, Ohio

SLA 136 KUOPOS 
valdybą praneša nariams, kad 
š. m. gruodžio mėn. 6 dieną, 
11:30 valandą ryte Lietuvių 
Salėje įvyks SLA 136 kuopos 
metinis susirinkimas. Kiek
vienų* nario pareiga yra šitam 
susirinkime dalyvauti, nes bus 
renkama liauja kuopos valdy
ba ir nominuojami kandidatai 
Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms.

SLA 136 Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois

SI,A 36 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 2 
dieną, Chicagos Lietuvių Au

nuo kitų užkrečiamųjų ligų kartu su 
plaučių uždegimu bendrai skaitant.

Dėl reumatinių širdies susirgimų ir 
jų pasekii buvo apie 50% neįtinkamų 
naujokų kareivio .tarnybai Antrojo Pa
saulinio Karo laikofarpije šiame krašte.

Nepriklausomoj Lietuvoj karo tar
nybai netikdavo ir apie 50%, visų netin
kamų karo tarnybai, dėl aštraus sąnarių 
reumatizmo širdije ir kituose organuose
padarinių. Prie aštraus sąnarių reuma
to ligos daugiausiai ir dažniausiai nu
kenčia ligonio širdis.

Pagal mokslininko Aschoff nuomo
nę reikšmingas padarinys prie aštraus 
sąnarių reumato yra smulkus mazgeliai 
apie smulkiąsias arterijas. Tie smulkus 
Asehoffo mazgeliai-guzeliai daugiau
siai randami širdies raumenije-myokar- 
diume, bet gal būt randami ii* vidujinėje

širdies plėvės uždegimo, vadinamo peri- 
kardįto. ?

Prie aštraus sąnarių reumato paki
timai sąnariuose būna laikino pobūdžio. 

' Po aštraus sąnarių reumanizmo papra
stai sužalojimo sąnarių nepalieka. Ret
karčiais prie aštraus sąnarių / reumato 
buvo pastebėtas inkstų uždegimas ir net 
pilvo ertmės plėvės uždegimas.

(Dus daugiau)

ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti susirinkime, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos 
1960 metams ir nominacijos 
kandidatų į Pildomąją Tary
bą, tad visi nariai dalyvaukite.

A. KaulakLs,
Finansų sekretorius.

nominuojami SLA Centro val
dybos nariai. Yra ir kitų rei
kalų aptarimui.

J. Gelgaudas,
Protokolų sekretorius.

Paterson, New Jersey

SLA 101 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 3 die
ną, ketvirtadienį, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 62 La- 
fayette Street. Pradžia 7 va
landą vakare.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus nomi
nuojami kandidatai Pildomo
sios Tarybos narių pareigoms 
ir aptariami kiti reikalai. Iki 
pasimatymo susirinkime gruo
džio 3 dieną.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos fin. sekr.

Philadelphia, Pa.

SLA 185 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 6 dieną, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, Allegheny 
Avė. ir Tilton St.

Visi kuopos nariai būtinai 
dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus rinkimas kuopos 
valdybos 1960 metams ir no
minuojami kandidatai į Pildo
mąją Tarybą.

SLA 135 Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois
(18-tos gatves apylinkė)

SLA 129 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 6 dieną, sekma
dienį, 1 valandą po pietų, Die
vo Ąpveizdos parapijos sve
tainėj, 713 W. 18-th St.

Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes bus renkama kuo- 

valdyba 1960 metams ir

4 |

Binghamton, N. Y.

Oficialus Pranešimas ŠIA 
50 Kuopos Nariams

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 pranešimų nebus 
siunčiama.

P. B. Balchikonis,
SLA 50 kuopos sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
St. Pętersburg, 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.

—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 kviečia visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 kuo
pos nariais atžymėti 55 metų 
gyvavimo sukaktį.



4

»

A

< «

v

4

/

1h

i

I

<

i

f Lapkričio 27, 1959 T 1? V Y N B 3 *
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų
(eigos Balandžio, Gegužės Ir Birželio Mėnesiu

Kuopa Balandžio Gegužės Birželio 183 — — 2751
1 6473 6553 5360 185 51443 29403 22646
2 — — •*> — 7125 187 — 13701 —

4 2631 4060 2348 191 — ’— —■ — 7362
8* 16049 —— —— —— _ 192 5616 11112 8145
6 4789 332 6083 196 27903 25044 16356
7 17975 13195 18638 198 3792 9078 3801
8 324G — V 199 3912 2569 4243

10 9871 — _ 6834 200 — — 3838
11 31860 — _ — _ 202 10991 — — —

17 5412 13116 13801 203 8251 7580 9253
13 16188 — — 19772 204 5933 4422 4324
14 47748 56684 59650 205 7344 — ------ -

15 _ — _ _ 4392 207 * — 9167 1802
16 — — 8536 —- — 208 6053 14928 4646
17 9177 7464 8246 210 — 2337 —
18 7014 8714 9560 211 35151 44395 34341
22 3366 2385 3099 212 — 9777 19^9
23 16315 13149 19657 214 1650 — — 7262
24 — — 1618 — — 215 3212 — —
25 11310 — _ —— — 216 26145 62847 29692
26 1260 — — — — 217 26067 43013 32384
28 — — 3020 — _ 219 4977 — —
29 — — 79.89 — ■ — 221 1589 1102 3636
30 — — _ —— 24580 226 1380 3139 7948
32 4412 — — 4988 227 — 2406 —
33 2138 — — 3920 232 5092 4516 3742
34 32121 — — — — 233 1168 — 1168
35 9587 12552 20468 236 91809 103049 132890
36 39603 17318 24513 238 — 10709 —
38 — 158386 81438 242 — 5442 —

39 2232 — — 1698 245 58733 — 14275
40 4460 14914 4385 246 3535 4339 6549
41 35352 — 12835 247 4471 6388 7455
42 12590 8643 10646 248 ------------- i 2764 —
43 24335 20587 30974 252 — 896 ------- 1
44 1008 — 2330 254 — 1624 ------- j
46 2569 — 4140 257 3414 — —
48 506 506 506 258 1798 — 2522
50 23952 17237 21389 259 1163 1163 1163
51 2726 2954 — 260 25312 6614 15498
52 6963 — — 261 — 2100 —
53 17386 — — 29925 262 — 1952 5063
54
56
57
60
61
62
63
64
66
68
70
72
73
74
75
76
77
78
79.
82
85
86
87
88
89
90
92

90224

9336
4704

30135
9917

868
4153

26524
16281

2796
1664

3581 
28301 
10447 
23383

4153

3241
42261

3347
1664

1450
702

Pranešimas iš SLA 4-sios Apskrities 
Metinio Suvažiavimo

West Frankfort, III.

4972
51808

4064
450

2030
2039
4585

20549

40033

34388

4907
1406
6070
9553

15429
5343

5703
3773
8651
4344
4831
2030
1622
2006

3882
5269

24141
3996
2073
3832
5446

95 — 6698 —
97 1983 — —
98 1390 4059 —

100 — 6330 r------
101 — —. ------- 11856
102 3313 1260 3887
103 — 2394
104 11500 4092 11089
105 — — 10390
108 
110 
112 
113
115
116 
118 
119 
122
123
124
125
126 
Pav.
127
128 
129 
131
134
135

136
137
140
141
142
143
144 
147 
149

6087
6386
5634
8115

24477

1073
1188 

10564 
37475 
17855 
26146 
15116
4988

2826
1770
4701

12080
8969

32566
1110
3315
2991

11898

417
4467
7302

11031
3779
983

29276

983

13370
21220
10744

8799
14486

9798 
42643 
21506 
21272

1665
31019

6460
3124

17233
25481

17614

1153
10167
15582

6257 
28355 
36139 

40400

2381
38893

263
265
267
270
272
273
274
275
277
278
279
280
281
285
286
293
294
295
297
298
299
300
301
303
304
303
308
309
310
311
315
316
317
320
321
322
327
325
329
330
332
341
342
345
347
350
352
353
354
359
362
363
365
367
368
369

371
373
374 
Adm. 
Rents 
Nuošim
čiai 
Atmo
kėtos

7747
1152
3675

5610
2487

450

6307

4896
3903

14952

24485

6090
4655

23103

3625
2190

36476
2462

30783
592

1088
3758

4

17674

2284
123151

2354
3216
4758
1074 

12592
6724

17321 
1621

20591

15198
2032

16645

1564275

1945600
150 126270 56890 — pasko-
151 — — _ 3495 los 115000
152 10351 — — Inte-
153 6917 9212 7066 ręst
155 8732 — _ 2924 Cert.
156 — 8839 — — Loan 1856
157 2643 8564 2556 Returned
158 9135 2268 12833 Cert.
159 2262 2480 1865 Loan 111332
161 1992 — 2004 Litera-
164 3156 9095 — — turą 605
165 — 2870 — — Returned
166 2147 392 1738 Relief
167 — — — 4449 Loan-------
168 7339 — — 4655 Returned
169 2852 3544 — — Overpd
171 924 — — — — Unempl.
173 — 26763 9636 Ins. -------
175 ...... T 2418 2013
179 2852 — — 2852 Viso $38,137.10
180 928 — —- 928 M.

247065

1194lai
p

I,

2270
1700
8104
3936
4642
3259 

47099
1380
2954
2428

20302

1600 
12900
2116

72
4614

28585

25000
3269
2214
2726

3384

10861

21165
1088

3363

9402

2174

79655
7172
4244

10415

3780
4745

16645

54055

468

i

50
3260 

12342
1152
3267

3799

9275
2562

24531
5583

11864

28899

5550
2190
2670

2462

592
15682
1088

4158
20718
7297
3841

4282
36894

8815
13019

5373
3612 

20813
1437

9751
4550

4456
16645

609020

46500

$39,422.03 $24,008.36
J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 4-sios apskrities meti
nis atstovų suvažiavimas įvy
ko šių metų spalio mėn. 25 
dieną, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn., Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klube. Ka
dangi Tėvynėje tilps suvažia- 
mo protokolas, tai aš čia tik 
krumpai pranešu.

Atstovas vietinės SLA kuo
pos, Bronius Vedeikis, atidarė 

| suvažiavimą apie 11 valandą | ry, iždin. 
ryte ir pervedė suvažiavimo 
vedimą 4-sios apskrities pir
mininkui A. Kasperavičiui. 
Pastarasis, taręs kelis žo
džius, paskyrė mandatų komi- 
ją: A. Birietą, V. Vitkauską Į sonijos. 
ir Viktorą Krankaitį. Ženkle
lius prisekti Oną Čeplinskie- 
nę ir Oną Ručinskienę.

M. Čerikas iš Stamford pa
siūlė, kad 
pagerbti mirusius SLA narius. 
Taip ir padaryta.

Kol mandatų komisija pa
tikrins mandatus, pakviesti 
sekanti veikėjai pakalbėti. 
Pirmas kalbėjo buvęs 4-sios 
apskrities pirmininkas ir šiaip 
daug dirbantis 4-toj apskrity 
Jokūbas Trečiokas. Jis palie
tė ateinančias nominacijas į 
Susivienijimo Pildomąją 
rybą. Antaras kalbėjo 
mas Matas. Jis priminė, 
Susivienijimas yra didelis 
votojas už Lietuvos laisvę ir 
ragino šiuo atžvilgiu ir toliau 
dirbti. Dar trumpai pareiškė 
mintis Vincas Kripaitis išNew 
Haven, 4-sios apskrities ko
respondentas J Marčiulionis iš 
Ansonia.

Perskaitytas laiškas iš SLA 
centro sekr. dr. M. 
pranešant, kad jis, 
kviečiamas atvykti 
ties suvažiavimą, 
vykti dėl tam tam tikrų prie
žasčių.

Raportuoja apskrities pir
mininkas A. Kasperavičius iš 
savo veiklos apskrity. Jis tarp 
kitko pranešė, T 
silpnai gyvuojančias SLA kuo
pas Conn. valstijoj ir pareiš
kė, kad kai kurias kuopas dar 
galima atgaivinti, tačiau tam 
reikia pastangų ir pinigų dėl 
išlaidų. Šiuo klausimu dauge
lis delegatų pareiškė savo 
mintis. Tas reikalas palikta 
apskrities valdybai dirbti to
liau. Kiti valdybos nariai taip
gi pateikė savo raportus, Visų 
raportai priimti.

Vienas iš buvusių apskrities 
išvažiavimo rengėjų J. Tre
čiokas pranešė, kad reikėjo 
daug darbo įdėti rengiant ap
skrities pikniką-gegužinę, bet 
ji gerai pavyko, davė pelno 
$245.61. Raportas priimtas.

'Apie 2-rą valandą visi buvo 
pakviesti (pietauti. Pietus pa
gamino Hartfordo vietinės S. 
L. A. kuopos išrinkta komisi
ja, finansavo 4-toji apskritis. 
Pietus buvo labai geri, visiem 
patiko. Sužinota, kad sekan
čios gaapadinės pagamino 
tuos puikius pietus: Ona Diks- 
nienė ir Ona Ručinskienė.

Baigiant pietauti, Bronius 
Vedeikis dar pakvietė kelis 
tarti po žodį-kitą. Buvo pa
kviesti ir kalbėjo: Daug ap
skrity dirbęs A.

s. r ‘

bų paremiat.
Priėjus <prie apskrities val

dybos rinkimų ateitantiems 
metams, buvo pareikštas pa
geidavimas, kad užtvirtinti tą 
pačią .valdybą. Taip ir padary
ta. Valdybą sudaro: pirminin
kas Antanas Kasperavičius iš 
Ncw Havcn (pirmiau gyveno 
Ansonijoj), vice pirm. Stasys 
Bujanauskas iš Ansonia, sekr. 
Antanas Orantas iš Waterbu- 

Jonas Pakalnis iš
Hartford, iždo globėjai Jurgis 

‘Vaitkus (Vaitkevičius) ir Čes- 
ter Strimila, organiz. 
Radzevičius, koresp. 
Marčiulionis. Pastarieji

PRANEŠU 
visiems SLA 311 kuopos na
riams, kad kuopos narių me
tinis susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 13 
dieną, Lietuvių Bendrovės 
svetainėje, priprastu laiku.

Visi kuopos nariai malonė
kite dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus nominuojami 
kandidatai į Pildomąją Tary
bą. Taipgi bus renkama kuo
pos valdyba sekantiems 1960 
metams.

J. Narušis,
SLA 311 kuopos sekr.

Juozas 
Juozas 
iš An-

Po kitų formalumų, 
dota Lietuvos himnas, 
vaujant Stasiui Bujanauskui, 
o Amerikos himnas vadovau- 

pirmiausia reikia | jant Jonės Čerikienei ir Aldo
nai Matienei. Taip suvažiavi
mas geroj nuotaikoj užsibaigė 
apie 5 valandą po pietų.

Skirstantis B. Vedeikis pa
kvietė visus aplankyti jų rū
sio kambarį, kur yra bufetas. 
Kai kurie jo kvietimą išpildė. 
Įėjus į rūsį viskas gražiai at- 

j | rodo, gerai ištaisyta, orkestrą 
linksmina svečius. Čia teko 
sutikti klubo pirmininką Sta
sį Savicką. Jis yra dar jaunas 
ir energingas vyras. Kurie no
rite matyti gražų klubą, pa
tartina į jį užeiti.

ŠIA 4 Apskr. Koresp.

sugie-
vado-

St. Louis, Mo

SLA 214 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
m. gruodžio mėn. 6 dieną,

Ta- 
Ta- 
kad 
ko-

J. Viniko, 
kaip buvo 
į apskri- 

negali at-

Detroit, Michigan

Kuraitis Rodys Filmas

SLA 352 kuopos kviečia
mas, į Detroitą atvyksta Dan. 
Kuraitis, kuris lapkričio 29 
dieną, sekmadienį, pirmą va
landą po pietų Hispano Uni- 
dos svetainėje, buvusioje Lie
tuvių Svetainėje, 25-th ir W. 
Vernor Hwy., padarys pra
nešimą iš savo kelionių Afri

kai aplankė Į koje, Azijoje, Indijoje, Sovie
tų Sąjungoje ir rodys filmas.

Lietuviams bus svarbu pa
matyti filmos iš aukščiau pa
minėtų kraštų. Įėjimas tik 50 
centų ypatai.

Po filmų rodymui, bus pie
tus gerb. svečio D. Kuraičio 
priėmimui ir ipagerbimui. Kas 
norės galės sykiu su svečiu 
dalyvauti ir gaus skanius pie
tus. Pietus įvyks toj pačioj 
svetainėj.

Prašome užsiregistruoti pas 
sekamus valdybos narius: 

Mn F. Motuzą UN 1-0301.
Mrs. Z. Januškevičienė, VS 

5-8317.
Mr. A. Norus TA 5-8462.
Mrs. Anna Balchunas WE 

4-5081.
Pietams bilietai tik $2.00 

asmeniui.
Kviečia visus SLA 352 kuo

pos valdyba. M. L. B.

Springfield, Illinois

SLA Kuopos Susirinkimas

v s.
2 

valandą po pietų, pas finansų 
sekretorių, 4856 Oldenburg 
Avenue, St. Louis, Mo.

Nariai ir narės maloniai 
prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir nominuojami kandidatai 
Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms.

Ateidami į susirinkimą, at
siveskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 214 kuopos.

A. Simanavičia,
Finansų sekretorius.

iš Afrikos per• v

auginimas dabar 
bet kartu ir labai 
biznis. Augintojai

turi per žiemą laikyti apsem
tus vandenyje, kad apsaugotų 
nuo šalčio ir žalingų vabzdžių. 
Mašinos sugraduoja spanguo
les pagal jų nusvyrimą. Dau
giausiai nusvyrusios spanguo
lės yra kietos ir geros.

Arbūzai yra maistingi ir 
turtingi mineralais. Jie savy 
gyvenimą paprastai užbaigia 
arbūzų pyraguose (pumpkin 
pieš). Prieš Kolumbui atradus 
Ameriką, indėnai sodino arbū
zus tarp kukuruzų ir juos lai
kė aukštos vertės maisto šal
tiniu.

Tarp kitų Padėkos Dienoje 
paprastai vartojamų valgių 
yra alyvos ir salierą, kilę ki
tuose kraštuose. Salierą pir
miausia atsirado ant 17-to 
šimtmečio Prancūzijos stalų ir 
tai tik kaip paskaninimas. So
dininkai praleido daug laiko, 
kol beskiepydami atsikratė aš
traus salieros skonio ir pada
rė jas tinkančias salotoms. 
Alyvos greičiausiai kilo iš vie
tovių tarp Sirijos ir Graikijos.

Jei kas nors norėtų turėti 
Padėkos Dienai daržoves ir 
salotas grynai amerikoniškos 
kilmės, rastų gana didelį jų 
pasirinkimą. Bulvės, kukurū
zai, pupos, pamidorai, Saldžios 
bulvės, sodinti pipirai gali 
pretenduoti į amerikonišką 
kilmę, nors kai kurie iš jų ki
lio, pietų Amerikoje, o ne šiau
rės. AC.

Scranton, Pa

ŠIA 30 KUOPOS
narių svarbus susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
2 dieną, 7:30 valandą vakare, 
K. of P. Hali ont Church Ave
nue, Scranton, Pa.

Visi kuopos nariai turėtų 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes bus Pildomosios Tarybos 
nominacijos ir kuopos valdy
bos rinkimas 1960 metams.

Kitas kuopos ■ susirinkimas 
įvyks 1960 metais kovo mėne
sį.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

PADĖKOS DIENA 
IR VIETINIAI 

AMERIKOS VALGIAI

švenčia, 
Pasaulio

val- 
kil-

ka-laukinius
dar prieš

Birieta, T. 
Matas, S. Bujanauskas, V. 
Vitkauskas, J. Trečiokas, 4 
apskrities įpirm. A. Kaspera
vičius, A. Orantas ir J. Mar
čiulionis. Atsiprašau jei kurių 
vardus praleidau.

Antroj sesijoj tarp kitko, 
buvo daug kalbėta kaip reng
tis prie busimo tradacinio iš
važiavimo kitais metais.

Nutarta paaukoti $10.00 
Tėvynės Mylėtojų Draugijai 
dėl išleidimo knygos; $25.00 
16 Vasario Gimnazijai Vokie
tijoj; $25.00 Amerikos Lietu
vių Tarybai; $25.00 Balfui. 
Taipgi nutarta tapti lietuviš
kos radijo rėmėju įmokant 
$12.00. Tai matot, kurie dir
bat apskrity ir remiat 4 ap
skrities veiklą, daug gerų dar-

JSLA 275 kuopa turės savo 
svarbų susirinkimą šių metų 
gruodžio mėn. 6 dieną, pripra
stu laiku, J. Stočkuno namuo
se, 1500 East Carpenther gat
vė.

Susirinkimas svarbus tuo, 
kad jame bus kuopos valdy
bos rinkimas 1960 metams, 
taipgi bus pateikta raportas iš 
šešių mėnesių veiklos.

Dar svarbu bus ir tas, kad 
šiame susirinkime bus nomi
nuojami kandidatai Pildomo
sios Tarybos narių pareigoms. 
Kuopos valdyba prašo visus 
kuopos narius skaitlingai da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
bus ir kitų reikalų apkalbėji
mui. Prašomi atsivesti naujų 
narių prirašyti prie kuopos.

. V< Shimkus, 
Korespondentė.

Nors dauguma vaisių, dar
žovių ir mėsos patiekalais bu
vo pradėta gardžiuotis pirma 
kituose kraštuose, tačiau ka
lakutas, spanguolės ir arbū
zas yra grynai amerikoniškos 
kilmės. Todėl Padėkos Diena 
yra geriausias metų laikas, 
kai amerikiečiai 
gydami Naujojo 
mės valgius.

Indėnai valgė
lakutus ir arbūzus 
europiečių kolonistų atvyki
mą. Per jų pirmą Padėkos 
Dienos šventę 1621 m., piligri
mai gal ir rinko spanguoles 
nuo netoliese esančių krūmok
šnių, tačiau tuo metu jie ne
turėjo pakankamai cukraus 
joms išvirti. Gal būt jie ir ar
būzo paragavo, bet nežinojo, 
kaip iš jo pagaminti tą puikų 
daržovių patiekalą.

Nors istorikai abejoja, kad 
spanguolių košė ir arbūzo py
ragas (pumpkin pie) įėjo į 
1621 metų menu, tačiau kala
kutas tada tikrai egzistavo.

y
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Trijų dienų šventės menu su
sidarė iš briedžio, kalakuto, 
laukinių ančių ir žąsų, vėžių, 
ungurių, žuvų ir kitokių val
gomų juros gyvių; sudžiovin
tų agrastų, žemuogių, slyvų ir 
vyšnių; balto ir raudono vy
no, padaryto iš laukinių vy
nuogių; biskvitų ir Anglijos 
kviečiu duonos; virtų ir keptų 
kukuruzų, pelenų pyragų — 
indėniškos duonos, iškeptos 
prieš ugnį pelenuose, ir indė
niško pudingo, padaryto iš ku
kuruzų ir dribsnių, virtų mai
še.

Kalakutas ant Padėkos Die
nos stalo musų laikais yra 
laukinio kalakuto kilmės pri
jaukintas paukštis. Nors ir vi
siškai amerikoniškos kilmės, 
kalakutas gavo vardą ir ki
tur. Tai atsitiko dėl to, kad 
jis kartą per klaidą buvo su
maišytas su ginejisku gaidžiu, 
importuotu 
Turkiją.

Kalakutų 
yra didelis, 
varginantis
sako, kad jie labai atkaklus 
ir dažnai nieko neryja, nors 
maistas jiems visuomet padė
tas prieš nosį, o geria vande
nį, kol krinta nuo persigėri- 
mo, arba dėl menkiausio nusi- 
čiaudėjimo įlekia be perstoji- 
mo iš vietos į vietą.

Spanguolių augintojai taip 
pat turi savo problemas. Jie 
paprastai savo užsėtus laukus

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

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

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

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

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

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph!e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

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

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
. 803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724.

WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Strikas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4400-5:00 v. p. I

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda (Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa. 
WP0P—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. IAthuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceiną 
ir adv. Thopias F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, VedėjM 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AKmlnster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:80 
— 1:00 vai- po pietų.
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RESPUBIJKAS

39 Raymond Plaga W. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 
CONN.

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

kasdien nuo 9-6

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

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

PRADŽIUGINKIT ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVENTĖMS!
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

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

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2588

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

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 0—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 

' kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, New York

Lankėsi Jackus Sonda, 
“Keleivio” Redaktorius

19Ketvirtadienį, lapkričio 
dieną Tėvynės redakcijoje ir 
SLA centre lankėsi savaitraš
čio “Keleivio” redaktorius Jac
kus Sonda iš Boston, Mass. 
Jis su reikalais atvyko Nevv 
Yorkan, tai pasinaudodamas 
ta proga aplankė musų orga
nizacijos organo redakciją ir 
centrą. Su retu ir maloniu 
svečiu pasikalbėta Susivieniji
mo ir kitais šių dienų klausi
mais. Tos pat dienos vakare 
svečias išvyko į namus prie 
savo kasdieninių pareigų.

SLA 126 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

SLA 126 kuopos susirinki
mas bus šių metų gruodžio 4 
dieną, penktadienį, 8 valandą 
vakare, SLA patalpose, 307 
West 30-th Street, Nevv Yor
ke. Susirinkime bus nominuo
jami kandidatai į SLA Pildo
mąją Tarybą ir renkama kuo
pos valdyba 1960 metams.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

P. Bukšnaitis,
SLA 126 kuopos sekr.

Brooklyn, N. Y.

K SLA 38 Kuopos Meti- 
nes Vakarienės

Lapkričio 7 dieną Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klube įvy
ko SLA 38 kuopos metinė va
karienė.

Gražus rudens oras tęsėsi 
ilgą laiką, bet kaip tyčia tą 

- vakarą oras buvo toks blogas, 
kaip kad lietuviškas priežo
dis sako, — nei šuo neitų iš 
namų, bet į SLA 38 kuopos 
metinę vakarienę traukė žmo
nės, kaip Lietuvoje į atlaidus. 
Jie paliko savaitės vargus, rū
pesčius ir ėjo atsigaivinti. 
7:30 valandą jau buvo apypil
nė salė, muzikantai maišėsi 
nešdami cimbolus ir kitką.

Beveik punktualiai virš 200 
žmonių užėmė gražiai išpuoš
tus stalus, lūžtančiais gėrybė
mis, nelyginant, rudenį prino
kusiais vaisiais.

šviežiom dešrom. Gi kala
kutai jojo, tarytum thanksgi- 
ving paruošti taip, kad nie
kur negausi tokių skanių, kaip 
pas šimanskį.

Taip bekramtant ir gurkš- 
niojant sklido lietuviškos dai
nos ir sakė, kad svečių nuo
taika gera.

Gi Stanlcy Volskis, kuris 
buvo, tikra prasme, vakarie
nės gaspadorius, visą naštą 
nešęs bėgiojo kaip vijurkas 
po virtuvę ir visur, kad tik 
svečiai butų patenkinti ir jo 
noras neapvylė nei vieno va
karienės dalyvio.

Ir taip, kąip bičų avily, 
prabilo kuopos p-kas Ayma- 
nas, sveikindamas vakarienės 
svečius, o pristatant St. Vols- 
kiui, kvietė svečius ir drau
gijų delegatus tarti žodį.

Gražiai prabilo Karvelis, 
nušviesdamas lietuvybės rei
kalą, gi Kraučiukas dar pa
pildė gražiau jo žodžius savo 
turininga kalba. Adv. Bredes, 
sveikino vakarienės dalyvius, 
na ir iš moteriško pasaulio, 
ta Nevv Yorko lietuviško gy
venimo, nelyginant vaidelytė 
p. Spudienė, savo drąsiu gra
žiu lietuvišku žodžiu kūrena 
lietuvišką ugnelę ir čia savoj 
kalboj ragino.

Juozas Parojus, iškeldamas 
SLA organizacijos kelius ir 
jo didelį kapitalą, iškelia di
džius darbus senųjų lietuvių, 
kurie be rašto ir druko pas
tatė bažnyčias, klubus, Įdubė
lius ir naujus, kurie atsivažė 
daugiau proto ir dar nieko 
neišstatė, ragino išvien su- 
jungt raumenįs ir protą ir 
eit Lietuvos keliu.

Petras Mačys, didelis veikė
jas, išplatinęs daug bilietų, 
dėl svečių išsilinksminusios 
nuotaikos, nekalbėjo. Kalbėjo 
dar St. Baltauskas ir kiti.

Viršutinėj salėj šoko, apa
tinėj tekėjo vyno upeliai, pa
lydint dainai. Visur siuvo, 
bėgo energingas vakarienės 
vadovas St. Volskis, kurio 
niekad svečiai neužmirš, kaip 
ir šeimininkės Dumblienės, 
Charles Šimanskio skanėsių ir 
gėrimėlio, p-ko Aymano dau
giausiai išplatinusio bilietų.

Vakarienė praėjo, išsiskirs
tėm ir ta diena neberįž, ją nu
sivežė istorijos ratai, 
kapuose, gi 
1960 m. 38 
nes, ir labai

matyti puikius lietuviško me
no, amerikoniško ir importuo
tų iš Vokietijos ir Italijos ver
tingų kalėdinių dovanų.

Baltic Florists Gėlių bei do
vanų krautuvėj rasite didžiau
sią pasirinkimą lietuviškų ir 
vokiškų knygų, pasveikinimo 
atviručių, importuotų iš įvai
rių Europos šalių saldainių, 
medžio drožinių, gintarinių do
vanų, audinių ir odinių. Krau
tuvė randasi 502 E. Broad- 
way, So. Bostone, ir atidara 
kasdien iki 8-tai valandai va
karo, sekmadieniais ir per 
šventes iki 6-tai vai. vakaro.

betojai susirinkusius kvietė 
būti dosniems ir nepamiršti 
vargstančių musų tautiečių iš
skirstytų po įvairius pasaulio 
kampus.

BALFo Vajaus Komitetas, 
pradėdamas aukų rinkimą, iš
siuntinėjo laiškus, kuriais į 
Didžiojo New Yorko lietuvius 
kreipiasi šiais žodžiais:

“Iš tolimo Sibiro arba iš ten 
buvusių musų kankinių į Bal- 
fą kasdien ateina graudus

maldavimai vaistų, rūbų ir 
maisto. Be to, Balfui tenka 
rūpintis tūkstančiais lietuvių 
Lenkijoje bei likusiais tremti
niais Vokietijoj, kurių daugu
ma yra seneliai, ligoniai ar 
našlaičiais”.

“Tiems gražiems Balfo šal
pos tikslams prašome s&vo 
auką siųsti: UNITED LITHU- 
ANIAiN RELIEF FUND, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y.” A. Sd.

J. Budrio, Gen. Lietuvos Konsulo ir Balfo 
Vajaus K-to Pirmininko Kalba Per Radiją
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taip nelaimingą negalės nury
ti kąsnio duonos, nepasidali
nęs su nelaimingesnių.

Kaip kiekvienais metais apie 
Kalėdas taip ir šiemet Nevv 
Yorke susidarė specialus Bal
fo Vajaus Komitetas aukoms 
rinkti. Atsiminkite vargstan
čius lietuvius kiekviena proga 
ir dažnai, bet ypatingai dabar. 
Tad kreipiamės į visus ne tik 
į Didžiojo Ncw Yorko, bet ir 
į visų kilnios dvasios lietuvių 
širdis: duokite Balfui per sa
vo komitetus, nelaukite, bet 
duokite skubiai ir duosniai. 
Britų patarlė sako: gryna są
žinė

Miela sase ir broli, aukoda
mas lietuvio šalpai, prie Kūčių 
stalo, laužydamas plotkelę ži
nosi, kad tu ja jau daliniesi 
simboliškai su tais, kuriuos 
sušelpei. Tas jausmas suteiks 
tau. ir tavo namams šventišką 
nuotaiką bei ramybę ir tada 
tikrai turėsi prasmingas ir 
linksmas Kalėdas.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

VVOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

I
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Bostono Radio Žinios
Seniausia lietuviška radio 

programa Naujoj Anglijoj, 
rengiasi švęsti 26 metų su
kaktuves. Ta proga bus ren
giamas metinis Talentų Popie
tis ir Gražuolės “Miss Silver 
Anniversary Lithuania of N. 
E.” balius, kuris įvyks vasario 
7-tą dieną, 1960 metais So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Klu
bo Auditorijoj, 4:30 vai. po 
pietų ir tęsis iki 11 valandai 
vakaro.

Prašome kitų organizacijų 
tą dieną nerengi parengimų, 
ir kviečiame visas dalyvauti 
šiame linksmame metiniam 
parengime.
Steponas ir Valentina Minkai.

—Ub.-... n......................................

Kasdien Ateina 
Maldavimai...

Gražiu Koncertu New Yorke 
Pradėtas Balfo Aukų Rinki- 

kimo Vajus

Brangus lietuviai:
Kreipiuosi į jus visus itin 

svarbiu reikalu. Neužtarnau
to ir negirdėto šiame amžiuje 
azijatiško žiaurumo ir teroro 
dėka, didelė musų tautos da
lis tapo išžudyta ir ištremta 
į šiaurės ledynus ir tundras. 
Tas jum žinoma ir aiškinti ne
tenka. Mirusiųjų neprikelsime, 
bet sergančius ir kenčiančius 
negi galime palikti be pagal
bos

tuos musų 
kenčiančius 
mes, turin-

be globos.

Kas gi paguos 
brolius, o ypač 
vaikučius, jei ne
tieji laimę būti laisvajame pa
saulyje, ypatingai esantieji 
čia Amerikoje. Jungtinių A- 
merikos Valstybių valdžia ne
tylėjo, bet pasmerkė musų 
valstybei ir tautai padarytą 
skriaudą. Ji nepamiršta to pa
daryti ir dabar; ji nuoširdžiai 
užjaučia kenčiančią musų tau
tą ir šelpia tremtinius, teikda
ma iš savo išteklių visokių gė
rybių. zBet skaičius tų gerybių 
priklausys ir nuo to, kiek pa
tys lietuviai paaukos ir sudės 
tai pagalbai. Amerika skatina 
ir savo piliečius aukoti tiems

geriems tikslams. Ji skatina 
ir tave, lietuvi, duoti savo ne
laimingiems tautiečiams, nes 
jis leidžia paaukotą Balfui su
mą iš tavo uždarbio ar pelno, 
skirto valstybės taksams at
skaityti.

Mes visi norime laisvos Lie
tuvos, mes už tai kovojame. 
Ta kova eina ne vien tik per 
politinius veiksnius. Organi
zuotas šalpos frontas, tautos 
solidarumas yra svarbus fak
torius toje kovoje. Kiekvienas 
gautas siuntinys su vaistais, 
maistu ar rūbais ne vien tik 
padeda tiesioginiai gaunan
čiam, ne tik pakelia jo mora
lę, kad jis ne vienas, ne ap
leistas, ir ne užmirštas, o su
teikia pasididžiavimo būnant 
gal mažos skaičiumi, bet dide
lės savo dvasioje, tautos na
riu. Ir kitataučiai aplink mus 
jaučia pagarbą tokiai tautai. 
Progai pasitaikius ir jie užta
ria musų tautą, kaipo susipra
tusią, kultūringą, vertą nepri
klausomybės.

Laukinis, primityvus žmo
gus galvoja tik apie savo 
gerbūvį. Kultūringas gi, ma
tydamas kitą paliegusį ar ki-

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Ballaa

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedSjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

geriausia pagalve.
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Įvestuokite pinigus į Jung
tinių Amerikos Valstybių bo
nus.

Mrs. Dumblienės šilti 
ir dar skoningiau pa
talkininkaujant Mrs.

Mrs. Elstis, ku-

Puikų maistą vakarienės 
puošė išsikišusios bonkos su 
skystais ir kietais gėrimais, 
gi tarp jų kaip baravykai ky
šojo stikliniai ąsočiai alaus 
Charles Šimanskio pristaty
tas, kuris putojo kaip niekur 
Brooklyne ir didžiam New 
Yorke, tarytum lietuviškas 
miežio alutis su apynių spur
gais.

Kada
skanus 
ruošti,
Šimanskis, 
rios labai daug padėjo šeimi
ninkei Dumblienei, be to dar 
padėjo jaunos, gražios čia gi
musios SLA senų narių duk
ros, kurios kaip žvakutėmis 
mėlynom akutėms talkino prie 
stalų. Ir pats jaunasis Šiman
skis, chemijos studentas, pa
tarnavo svečiams.

Charles Šimanskio lietuviš
kos dešros priminė kaip Lie
tuvoj po' skerstuvių gardžiom

I 
I
I
I 
»
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laiko
mes vėl lauksim 
kuopos vakaric- 
puikios.

J. Parojus.

JUOZAS CINKUS,
turįs saldainių krautuvę 495 
Grand Street, Brooklyn, N. 
Y., kaip kiekvienos šventės, 
taip ir dabar artėjančioms Ka
lėdoms ir Naujiems Metams 
parūpino gražių sveikinimų su 
lietuviškais įrašais ir pritai
kintais šventėms eilėraščiais.

P. J. Ginkaus išleistos atvi
rutės turi didelį pasisekimą 
pirkėjų tarpe.

Lapkričio 15 dieną Bendra
sis Ąmerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas pradėjo New Yorke 
aukų rinkimo tradicinį vajų. 
Šiemetinis vajus buvo pradė
tas koncertu, kurio didžiąją 
programos dalį išpildė Brook
lyno Operetės choras. Buvo 
suvaidinta A. Merkelio “Jau
nimėlis”, prieškarinio Lietu
vos kaimo buities vaizdelis. 
Vaidinime dalyvavo operetes 
choras, atvaizduodamas kai
mo jaunimą ir išpildydamas 
dainas. Taip pat vaidinime su 
tautiniais šokiais pasirodė šo
kėjų grupė, kurią paruošė J. 
Matulaitienė.

Antroje koncerto dalyje 
Operetės choras, vedamas mu
ziko M. Cibo ir pianistui A. 
Mrozinskui palydint pianu, 
padainavo keliolika dainų. Be 
liaudies dainų buvo išpildyta 
gana sudėtingų musų kompo
zitorių kurinių. Choras savo 
dainavimu gerai užsirekomen
davo, publika dainavimą pri
ėmė šiltai ir kaikuriuos daly
kus chorui teko kartoti.

South Boston, Mass

Artėjančių Kalėdų Proga

Lietuviškos Baltic Florists 
Gelių bei dovanų krautuvės 
skyriai vis turtėja. Savininkai 
Steponas ir Valentina Minkai 
nuoširdžiai kviečia užeiti pa-
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Po programos, kaip jau į- 
prasta, buvo šokiai, veikė bu
fetas ir loterija. Visa tas pri
sidėjo prie koncerto pajamų 
padidinimo. Žmonių prisirinko 
labai daug ir buvo jaučiama, 
kad tokiam koncertui Apreiš
kimo parapijos salė yra tikrai 
maža.

Vakaro metu į susirinkusius 
kalbėjo Vajaus pirmininkas 
generalinis konsulas J. Bud
rys ir Vajaus iždininkas Ap
reiškimo parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis. Abudu kai-

i

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
F’TRMOS, 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
NEĮTARK, n. J, 312-314 Marke* Street Tek M™™*™

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muite! ap
mokami vietoje, musų įstaigose. ‘Prie firmos įstaigų yra krautuves. *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki G vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais tr sekmadieniais 9-4 vai.

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

882 Norfh 7th St
PHILADELPHIA 23. Pa.

VAkuit ML747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DU n kirk 5-6550

651 Albany Avė. 
' HARTFORD 6, Conn. 

sjHapel 7-5164
1341 No. Ashland Avo. 

CHICAGO 22, DU. 
HUmboldt 6-9813

NerėdanM daugiau ialbnnaahu reikalaukite

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnscnd 8-0298
i ūsų katalogą.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrfirinia 7-4499

Į Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Lapkričio 21, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
MARĖ RADZEVIČIENĖ, 66 kp., Ansonia, Conn., gi

musi lapkričio 14, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 1, 1936 m. Mirė lapkričio 2, 
1959 m. Velionės vyrui, Juozui Radzevičiui, po
mirtinės išmokėta-----------------------------------------

KATRE BAKTIENE, 66 kp., Ansonia, Conn., gimusi 
spalių 20, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 4, 1941 m. Mirė rugsėjo 16, 1959 m. Ve
lionės sunui, Jurgiui Baktis, pomirtinės išmokėta

ONA RUČINSKIENE, 86 kp., Pittsburgh, Pa., gimusi 
rugpiučio 13, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 11, 1924 m. Mirė spalių 7, 1959 
m. Velionės dukteriai, Mlary Boucek, pomirti
nės išmokėta___ ___________________________

ONA PLANSKIENĖ, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
musi lapkričio 2, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 3, 1929 m. Pridėtinę apdraudą pa
ėmė kovo 2, 1941 m. Mirė spalių 29, 1959 m. 
Velionės dukteriai, Margaret Alansky, pomirti
nės išmokėtaa-------------------------- -------—____

ANDRIUS STRUSDAS, 284 kp., ToMeston, Ind., gi
męs gruodžio 24, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 6, 1930 m. Mirė lapkričio 10, 
1959 m. Velionio žmonai, Antaninai Strusdienei, 
pomirtinės išmokėta _________________ _____ _

BRONISLAVAS PAŠKEVIČIUS, 309 kp., Whitc 
Plains, N. Y., gimęs spalių 7, 1887 m., Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 2, 
1929 m. Mirė lapkričio 2, 1959 m. Velionio žmo
nai, Onai Paskevičienei, pomirtinės išmokėta___

ONA SUIPIENE, 352 kp., Detroit, Mich., gimusi va
sario mėnesį, 1899 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 18, 1918 m. Mirė vasario 23, 1959 
m. Velionės Simui, Frank Shuipis, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

$300.00

250.00

150.00

f

719.00

150.00

600.00

130.00

„$2,299.00
$132,533.05

Viso________________ _________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso................

Išmokėtos ligojo pašalpos
B. VJLNSKUN1ENE, 36 kp., Chicago, III., sirgo 10 savaičių
J. AIMUTIS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 2 sav. 2 d.
J. KRUKONIS, 43 kpn So. Boston, Mass., sirgo 12 savaičių
O. KUČINSKIEN®, 86 kp^ N. S. Pittsburgh, Pa., sirgo 1 sav. 3 d. ..
O. ON ŪSAITIS, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 9 sav. 3 d. ......................
A. BAJORAS, 199 kp., Shaft, Pa, sirgo 3 savaites_________________
DR. C. S. BURKE, 211 kp., Mahanoy City, Pa, sirgo 5 sav. 2 d____
M. BR.USOKJENE, 293 kp, Wilsonville, III, sirgo 1 sav. 3 d. ......
O. DAGILIENE, 297 kp, Greenfield, Mass, sirgo 8 sav. 3 d._____

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

Al. «J. v
» ' .A »

..„$396.00

.$23,440.86

VADOVAS Į SVEIKATA 
BUKITE SVEIKI 

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

Ši 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,

3148 W. 63rd St., Chicago 29, HL
Telefonas Republic 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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVI’’ tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dvoda daug iinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, k et virtimi s Ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikov
JOJE APRAŠOMA:

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

t i

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 — $1101 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį te 
klu adresu:

NAUJIENOS
1732 Sosth Haisted Street, Chic&fe 8, Ulinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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