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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS
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Tūkstančiams Vaikų Atidaromos Durys SLA Įpėdinystei 
Dideles Lengvatos, Tik 25 Centai Už $1,000 Apdraudos 

STAMBI SLA DOVANA JAUNIMUI
t SOVIETy SUTARTIS SU JUNGTINĖM 

AMERIKOS VALSTYBĖM
Plieno pramonės darbininkai nesusitaria su 
darbdaviais. - Vengrijoje įvykęs sukilimas ir 
jo užgniaužimas Jungtinėse Tautose

| Į 1 11 1 ’ i. v JAU ŠIANDIEN UŽPILDYKITE klausimas nubalsuota svarty- 
ti 51 prieš 10 balsų. Kitų kelių 
kraštų atstovai susilaikė nuo 
balsavimo. Klausimą iškėlė ir 
svarstymui rekomendavo dar
botvarkės komisija.

JAUNUOLIO APLIKACIJĄ
Čia Dedame Gyvybės Apdraudos Aplikaciją, Pagal Kurią 
Gali Apsidrausti Jaunuoliai nuo 16 iki 25 Metų Amžiaus
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Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasirašė mokslinio ir švietimo pasikeitimo sutartį seka
miems dviems metams. Pagal pasirašytą sutartį dviejų 
metų eigoje daugiau amerikiečių galės vykti į Sovietų 
Sąjungą ir daugiau žmonių iš Sovietų Sąjungos galės 
atvykti į Jungtines Amerikos Valstybes, negu galėjo iki 
šiol. Sakoma, kad tokia sutartis pasirašyta dėl to kad 
abieju valstybių gyventojai galėtų geriau .susipažinti 
vieni su kitais.

Teigiama, kad pasirašytoj sutarty pažymėta,
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kad 
per radijo ir televiziją bus galima pasikeisti abiejų val
stybių pranešėjais tarptautiniais klausiniais, bet abi val
stybės galės viena kitos kalbas cenzūruoti, jei jos vienai 
ar kitai valstybei nepatiktų ir nepagerintų santykių 
tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjun
gos. Sutartį pasirašė JAV ambasadorius Thompson ir 
Sovietų Sąjungos Kultūros Komiteto pirmininkas Žu- 
kov. Pirmiausia į Maskvą bus pasiųsta baleto grupė ir 
įvairaus sporto žaidėjai.

Senato komisija vidaus saugumo reikalams išstudi
javus kultūrinių mainų su Sovietų Sąjunga klausimą, 
pareiškė, kad tokie mainai Amerikai nėra naudingi, nes 
juose yra dalis sovietines propagandos.
Plieno pramonės darbininkų kova sunki

Plieno išdirbimo pramonės 
darbininkai, dėl naujo kon
trakto pasirašymo ir geresnio 
atlyginimo už darbą negalėda
mi susitarti su plieno korpo
racijomis, vidury liepos mėne
sio išėjo ^treikan. Streiko me
tu buvo vedamos derybos kor
poracijų atstovų su plieno 
darbininkų unijos atstovais, 
tačiau per 119 dienų streiko 
nepriėjus prie jokio susitari
mo, pagal Taft-Hartley įsta
tymą aukščiausias teismas į- 
sakė darbininkams grįžti į 
darbą 80 dieną, o per tą laiką 
bus vedamos derybos tarp 
abiejų pusių atstovų, bet jei
gu per 80 dienų nebus susi
tarta, tai darbininkai bus pri
versti vėl eiti į streiką ir jį 
tęsti iki laimėjimo.

Po prievarta suvarymo dar
bininkų į darbus ir vedamų 
derybų iki šiol prie jokio su
sitarimo neprieita, nes plieno 
korporacijų atstovas siūlo 
darbininkams tuos pačius pa
siūlymus, kurie pirmiau buvo 
pasiūlyti ir darbininkams ne
priimtini. Pagal korporacijų 
atstovo pasiūlytą kontraktą 
trims metams ir kitus pasiūly
mus, darbininkai gautų į va
landą 30 centų daugiau, negu 
gaudavo prieš streiką. Tokis 
plieno magnatų atstovo pasiū
lymas * darbininkams, aišku, 
nebus priimtas, nes darbinin
kai. 'taip ilgai streikavę ir pa- 
niašę didelius nuostolius, ne
gali nusileisti ir dirbti gauda
mi tik 30 centų į valandą pa
kelti, kaip korporacijos atsto
vas siūlo.

Japonijoj demonstracijos 
ir areštai

Iš Japonijos sostinės Tokyo 
pranešama, kad praeitos sa
vaitės trečiadienį policija už
puolė centralinį ofisą radika
lų kairiojo sparno studentų 
organizacijos ir suareštavo du 
asmenis kurie buvo numaty
ti organizatoriais 25,000 de- 
monstratorių eisenos prie var
tų valstybės parlamento pa
stato.

Apie 430 asmenų sužeista 
demonstracijoj einant prie 
parlamento pastato. Areštuo
tų studentų vardai neskelbia
mi. Valdančioji Liberalų-De- 
mokratų partija pasmerkė de- 
monstraejas ir pavadino jas 
revoliucijiniu elgesiu. Policija 
pareiškė, kad demonstracija 
iš anksto buvo ruošiama ir už 
tai kalta redikalų kairiojo 
sparno organizacija, vadinama 
Zengakuren.

Kai kurie Zengakuren vadai 
buvo išmesti iš Japonijos Ko
munistų Partijos už perdidelį 
radikališkumą.

SIEKIAME PARUOŠTI JAUNIMĄ 
SLA ĮPĖDINYSTEI IR 
ATETIES DARBAMS

Delko Daromos Nepaprastos Pastangos ir Didelės 
Lengvatos Vaikams ir Jaunuoliams Tapti 

Susivienijimo Nariais
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Vengrijos padėtis 
Jungtinėse Tautose

Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų asamblėjoje buvo iškel
tas prieš daugiau du metus 
Vengrijoje įvykęs sukilimas ir 
jo užgniaužimas Sovietų Są- 
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SLA Deimantinės Sukakties proga, jaunuoliai taip pat 
naudojasi tomis nepaprastomis lengvatomis ir už kiekvieną 
$1,000.00 apdraudos moka tik 25 centus mėnesinių duoklių 
nežiūrint amžiaus. Be to, jaunuoliai, kaip suaugę nariai, moka 
po 17 centų kas menuo į Ekspensų Fondą.

Užpildyti aplikaciją gali kiekvienas, bet ją pasirašyti turi 
pats apdraudžiamas jaunuolis. Vaikams iki 18 metų amžiaus, 
aplikacijoj pasirašyti nereikia.

Kviečiame tėvus, gimines ir artimuosius artėjančių švenčių 
proga pasinaudoti lengvatomis ir suteikti jaunuoliui vertingą 
ir pastovią dovaną—SLA apdraudą, kuri yra tvirta ir gera, 
geresnes nėra.

Iki Naujų Me*tų, laike gruodžio mėnesio, pirmieji prirašę 
deimantinį skaičių, t. y., 75 naujus narius (į tą skaičių įskaito
mi vaikai, jaunuoliai, suaugę nariai ir draugybos “Sočiai” 
riai)

na-

Žengiant Susivienijimui j deimantinę sukaktį, stambi 
dovana duodama ne tik vaikams nuo jų gimimo dienos 
iki 18 metų amžiaus, bet ir jaunimui: jaunuoliai nuo 16 
metų iki 25 metų amžiaus tomis pat nepaprastomis 
lengvatomis ir sąlygomis gali gauti $2,000.00 apdrau
dos, mokant už kiekvieną tūkstantį tvirtos gyvybės ap
draudos tik po 25 centus mėnesiui. Skirtumo apdrau- 
dose nėra ir duoklės visiems vienodos, nežiūrint prisi
ryjančių amžiaus. Tiktai jaunuoliai, nuo 16 iki 25 metų 
amžiaus, prie duoklių dar moka po 17 centų kas mėnuo 
j Ekspensų Fondą, kaip suaugę nariai. Vaikai j Ekspen- 
sų Fondą nieko nemoka. Vaikus apdraudžia tėvai ar 
jų giminės. Aplikaciją gali užpildyti kiekvienas asmuo.

Daugiau apie jaunuolių nepaprastą apdraudą skaity
kite ateinančiame “Tėvynės” numeryje.

Visus kviečiame pasinaudoti stebėtinai didelėmis 
lengvatomis, kurios duodamos SLA Deimantinės Sukak
ties proga.

gali gauti vieną šių piniginių dovanų:
PIRMA PREMIJA ..
ANTRA PREMIJA .. 
TREČIA PREMIJA . 
KETVIRTA PREMIJA 
PENKTA PREMIJA .

t

$100.00 
50.00 
25.00 
15.00 
10.00

Iškirpti

Pasinaudokite SLA pinigine dovana.
Dar šiandien iškirpkite ir užpildykite SLA aplikaciją. Pas 

daktarą eiti nereikia. Užpildytą aplikaciją kartu su duoklėmis 
įteikite vietos SLA kuopai arba siųskite SLA Centro Raštinei 
šiuo adresu:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

išpildžius

APPLICAT1ON FOR MEMBERSHIP
and for Life Term Insurance Age 16 to 25 Yesirs

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY Date

Skaitome “Tėvynėje,” kad yra nepaprastai palengvinta 
vaikams ir jaunuoliams įsirašyti į didžiausiąją Amerikos lietu
vių organizaciją SLA. Tai labai svarbus žingsnis Susivienijimo 
organizaciniame gyvenime, nes tokių lengvų sąlygų ir stebėti
nai mažų duoklių musų organizacijos istorijoje dar nėra buvę.

Šis nepaprastas žingsnis daromas ne be reikalo. Jo tikslas 
yra reikšmingas ir kilnus. Nesunku suprasti, kad maži mo
kesčiai už patvarią ir stambios sumos apdraudą turi paskatinti 
narius ir tėvus įrašyti į Susivienijimą musų priaugančiąja 
kartą. Jaunimas, atėjęs į tokią patriotinę organizaciją, kaip 
Susivienijimas, turės gerą progą auklėtis tautinės dvasios ap
linkoje ir įsijungti į lietuvių visuomeninį gyvenimą. Palaiky
dami lietuvybės dvasią jaunoje kartoje, atliksime didelį darbą 
ir paitarnavimą savo tėvynei ir tautai.

Prie pačių svarbiųjų uždavinių tenka priskirti rūpinimąsi 
mus organizacijos ateitimi. Visi suprantam, kad

SLA ATETIS PRIKLAUSO JAUNIMUI.
Tačiau, kad musų jaunimas galėtų paveldėti lietuvių su

kurtą Susivienijimą, jis turi būti tam paruoštas ir pasiryžęs 
tęsti SLA darbus. Yra reikalinga, kad priaugantieji sutaptų 
su organizacijos dvasia ir gyventų jos siekimais. Tą geriausiai 
jaunimas pasieks iš anksto įsijungdamas į organizacijos eiles 
ir veikliai dalyvaudamas jos darbuose. Tik prisidedant prie 
SLA darbų ir uždavinių jaunimas bus paruoštas organizacijos 
paveldėjimui ir jos tvarkymui.

Štai pagrindinis tikslas, kuris skatina Susivienijimą da
ryti dideles lengvatas jaunimui tapti SLA nariais. Tos žymios 
lengvatos suteikiamos dabar, kada musų organizacija artėja 
į deimantinę sukaktį. Jei 'toje reikšmingoje sukaktyje pajėg
sime padidinti SLA eiles naujais ir jaunais nariais, tai pada
rysime organizacijai vieną iš gražiausių patarnavimą, kurį ga
lėsime laikyti prasmingiausiu 75 metų musų sukakties minė
jimo darbu.

Uždavinys yra kilnus. Tam atlikti reikalinga darbas ir ne
mažos pastangos. Atsižvelgiant į 'to darbo tikslus mes turime 
visi prie jo jungtis. O tą galima labai lengvai atlikti, nes pa- 
palengvinimui to darbo narių prirašymo aplikacijas padarėme 
taip lengvas, kad jas gali išpildyti bet kas, nei ir pusiau beraš
tis. Jokios pagalbos iš organizatorių ar ko kito nereikia. Tad 
visi prie darbo, nes tik bendromis pastangomis galėsime užtik
rinti musų organizacijos ateitį, ko siekia ir prie ko skatina 
SLA. vadovybe dounantinžjs sukaktyje.
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Applicant’s name in full—not initials __

Present residence address ........................ ..

Date o f birth: Month __________ _______

Pla.ce o f birth _________________________

Civll status: Single _____ _____  Marricd —________  Widowed ___________ Dlvorced ___________ Separated _________

Height: -------------- ft. -------------- in. Weight —............. lbs. Change of weight withln pas t year: Gain_ lbs. Lobs __ lbs.

Occupation-------------------------------------------  Name of cmployer __________________ Business address _____________

Amount of Life Term Insurance desired __ -_______  Monthly premium $___________ Annual premium $____

Do you wajit Accidental Death Insurance? Yes . ............... .. No ____ ______  If yes, what amount $...... ...............

Name of beneficiary ________________________ -..............................   Relationship _________

Address _______________________________________________ City ______________________________  Zone _____  Statė

♦Premium is $3.00 per year or 30 cente per month for Mieli thousand dollars ($1,000.00) of Life Term Insurance 
pins 17 centis per month or $2.04 per year Expense Fund dues. Accidental Death Insurance dues are $2.00 per year 
or 20 cente per month for each $1,000.00 in addition to Life Term Insurance dues.

Day

___ City .....................   Zone _____  Statė

Year ______ _________ Age nearest birthday ____

Sex: Malė or female -

Dlvorced

♦

CERTIFICATION AND DECLARATION OF INSURABILITY

I, the undorsigend, declare herewith that I am at present in good hoalth except (give dėtais of past Ulnesses)

I understand and agree that all the foregoing statements and answers made by me shall constitute a part of the 

contract of insurance whan issued and I hereby doclare that all such statements and ansvvers are, to the best of my 

knowledge and belief, full, aeeurate and tme, and are offered to the Lithuanian Alliance of America as a considera- 

tion for the contract for which this application is made, and I am enclosing herewith ____  as my initiation

dues for ............... months years.

Signatare of Applicant Signatare of Witness or Organizor

CERTIFICATION B Y THE LODGE

I do hereby certify that the above named applicant ha s been acoepted as a member of the Lodge No. _

Date , 19
Lodge Secretary’s Signature

i INSTRUOTIONS
a. Have the application filled with petį and ink, then take it to the nearest meeting of your Lodge No. 

mali it dlrectly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.
b. The applicant mušt be fully informed of the conbents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 

Alliance of America and the terms and conditlons of the Class of insurance applied for by him.

.. or

Space below this line for Home Office ūse only

Gert. No—.........
Gert. Cinas ______

Amount $..................

Accldental am’t $_

Am’t of dues ree’d $

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30th STREET

NEW YORK 1, N. Y.

Monthly dues $
Annual dues

Date ree’d ____

Date acoepted .

Approved by

Šeriai No. 921

<■ ■
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The Lithuanian Weekly
Published Every Friday 
By the Lithuanian Alliance 

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

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

Tel. LAckavvanna 4-5523

Susivienijimo kuopu 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

jau gavome iš 
sekretorėj pra- 
jų kuopos jau 

nutariusios po

• v

Kuopų susirinkimai ir 
draugiški pobūviai

Gruodžio ir sausio mėne
siais kuopų susirinkimai būna 
skaitlingi dalyviais, nes juose 
renkamos kuopų valdybos ir 
išklausomi raportai buvusios 
valdybos metinės veiklos. Vie
nos kuoipos gruodžio mėnesį 
įvykstančius susirinkimus va
dina priešmetiniais, kitos — 
metiniais. Bet didelė dauguma 
kuopų metinius susirinkimus 
laiko sausio mėnesį, nes jau 
būna pasibaigę senieji metai, 
kuopų naujosios valdybos su 
pradžia naujų metų pradeda 
eiti savo pareigas ir tame su
sirinkime nustatoma gairės 
metinei veiklai.

Nesvarbu kada kuopos lai
ko metinius ar priešmetinius 
susirinkimus, svarbu yra tas, 
kad tuose priešmetiniuose ar 
metiniuose susirinkimuose per 
pastaruosius keletą metų kai 
kurios kuopos pradėjo vykin
ti gražų darbą, susirinkimų 
dienotvarkei išsibaigus įvyk
davo draugiško pobūdžio na
rių pasikalbėjimas su užkan
džiais ir gėrimais, šis pradė
tas geras darbas tęsiamas to
liau, nes mes 
kelių kuopų 
nešimus, kad 
seniai yra
priešmetiniam ar po metiniam 
susirinkimui turėti draugiškus 
pasikalbėjimus su užkandžiais 
ir gėrimais, kad nariai galėtų 
vienas su kitu geriau susipa
žinti ir nustatyti gaires atei
ties darbams.

Butų labai gerai, kad visos 
kuopos, nežiūrint kiek kuri 
narių turi, vieną kartą metuo
se, po priešmetinių ar metinių 
susirinkimų suruoštų vaišes 
savo nariams. Vaišių metu su
sidariusias išlaidas galėtų pa
dengti kuopos iš savo iždų, o 
kurių kuopų iždai tušti, tai 
patys dalyviai galėtų sudėti 
išlaidų padengimui. Bet iš tų 
draugiškų pasikalbėjimų butų 
nauda ne tik kuopoms, be*t ir 
patiems nariams, nes nariai 
turėtų progą vieni su kitais 
geriau susipažinti, o kuopos 
po tokių pobūvių turėtų gau
sesnius susirinkimus.

Norint turėti pasekmes, 
reikia dirbti

SLA 38 kuopa kiekvienais 
metais ruošia meitinę vakarie
nę, ir tos vakarienės kas me
tai būna sėkmingos, nes kuo
poj randasi energingų ir gabių 
žmonių, kurie nuoširdžiai dir
ba ruošiant vakarienę. Šiemet 
vakarienė įvyko lapkričio 7 
dieną, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpose. Vaka
rienėj dalyvavo daugiau dvie
jų šimtų asmenų, ir jie visi 
buvo patenkinti, nes kuopa 
turi gab:ų ir prityrusių mote
rų valgių gamintojų, kurios ži- I 
no kokius valgius pagaminti. į

ORO KELIAIS Į RYGĄ IR ATGAL

SLA paryš Juozas Yesulis su giminėmis Rygoje

ilgametis 
ir senas 
gyvenęs

Juozas Yesulis, 
Susivienijimo narys 
amerikietis, seniau 
West Frankfort, Illinois, o da
bar Jackson, Michigan, pasi
ilgo savo giminių Lietuvoje ir 
sumanė su jais pasimatyti. 
Deja, vykti į Lietuvą negavo 
leidimo, bei; nuskrido į Rygą, 
kur jį aplankė jo sesuo ir jos 
vaikai.

Šiomis dienomis Yesulis iš 
tos kelionės sugrįžo ir 
šakojo savo įspūdžius.

Spalio 22 dieną jisai 
do American Air Lines 
vu iš Jackson, Mich., į New 
Yorką. Jį lydėjo sūnūs Kazys 
ir žmona. Yesulio sūnūs, beje, 
kuris turi atsakomingą vietą 
vienoje pramonės kompanijo
je, sutvarkė visus reikalingus 
kelionei formalumus.

papa-

išskri- 
lėktu-

Pernakvojęs New Yorke, 
Juozas Yesulis kitą dieną 6 
valandą vakaro sėdo į KLM 
Royal Dutch Air Lines lėktu
vą ir nuskrido į Amsterdamą, 
Holandiją. Iš tenai Sovietų 
lėktuvu pasiekė Maskvą.

Pasitaikė audringas oras, 
todėl reikėjo nakvoti Maskvo
je, “Ukraina” viešbutyje. Ki
tą dieną, vėl sovietų lėktuvu 
Yesulis nuskrido į Rygą.

RYGOJE
Jam atvykus Rygoje iš aero

dromo į “Inlturist” viešbutį, 
jo jau laukė viešbučio priean
gyje sesuo Antosė Milašaus- 
kienė, 65 metų amžiaus, su sa
vo šeima.

Rygoje Yesulis išbuvo 8 
dienas. Jisai norėjo važiuoti į 
Lietuvą savo gimtojo krašto 
pamatyti, bet neturėjo vizos. 
Washingi:one Sovietų pasiun
tinybė Yesuliui sakė, kad ji
sai galėsiąs gauti vizą, kai 
nuvyksiąs į Europą. Tačiau 
tenai jam pasakė, kad viza tu
rėjusi būt paimta Washingto- 
ne, o be vizos važiuoti į Lie
tuvą esą “rizikinga”.

Todėl 'teko pasilikti Rygo
je.

Visas 8 dienas Latvijos so
stinėje Yesulis išbuvo su sa
vo giminėmis. Mieste jisai ga
lėjo eiti, kur tik norėjęs. Jam 
buvo duotas privatus limuzi
nas su šoferiu, ir šoferis ro- 
dinėjo jam įdomesnes vietas. 
Yesulis ėjo į krautuves, aplan
kė Rygos apylinkes ir nuva
žiavo į pajūrį. Kai atsirado 
reikalas susisiekti su savo šei
ma Amerikoje, Yesulis telefo
nu kalbėjo iš Rygos su žmona 
ir marčia Jackson, Mich.

Patarnavimas viešbutyje bu
vo geras ir visi rusai, su ku
riais Yesuliui teko susitikti,

Vakarienė visais atžvilgiais 
buvo sėkminga, už tai padėka 
priklauso energingiems 
pos veikėjams: pirm. 
Aymanui, vice pirm. St. 
kiui ir visai eilei kitų, 
iš anksto daugiausia bilietų 
pardavė. Taipgi didelė padėka 
priklauso ir toms moterims, 
kurios nuoširdžiai dirbo prie 
vakarienės pagaminimo.

kuo- 
Jonui 
Vols- 
kurie

buvo mandagus. Tas pats bu
vo ir Maskvoje.

KELIONĖ ATGAL

Atsiskyrimas su giminėmis 
amerikiečiui Buvo liūdnas.

Amerikoje jisai išgyveno 
daugiau 60 meitų, apleidęs tė
viškę, būdamas tik 17 me'tų 
amžiaus. Sesuo Antosė tada 
dar buvo kūdikis. Ir dabar, 
su ja pasimatęs, turėjo vėl 
važiuoti, negavęs progos net 
aplankyti savo sesers namus 
Jukainių kaime, Viduklės pa
rapijoj, Raseinių apskrityje.

Iš Rygos Yesulis skrido at
gal į Maskvą, o iš ten į Ko
penhagą, Daniją. Iš Kopenha
gos Skandinavų oro linijos 
lėktuvu “Viking” parvyko į 
New Yorką.

Yesulis yra patenkintas sa
vo kelione. Lėktuvuose ir vieš
bučiuose visur, kur tik jam 
teko sustoti arba nakvoti, 
maistas ir patarnavimas buvo 
geriausios rūšies. Oras taip 
pat pasitaikė geras, išimant 
tą vieną dieną Maskvoje, kai 
buvo kilęs speigas.

Ateinančiais metais Yesulis 
tikisi atlikti panašią kelionę 
kartu su savo žmona.

v •

Manchester, Conn.

SLA 207 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
13 dieną, Lietuvių Svetainėje, 
24 Golway Street, Manches
ter, Conn.

Valdyba kviečia visus na
rius susirinkti į šį susirinki
mą, nes turėsime valdybą per
rinkti ir nominuoti kandida
tus SLA Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms.

Taipgi turėsime rimtai ap
svarstyti ir padaryti keletą 
rimtų nutarimų kaslink toli
mesnio veikimo SLA 207-toje 
kuopoje.

Turime kuopoje pusėtiną 
būrį narių, o susirinkimus na
riai retai lanko, tokiu budu 
apsunkina veikimą.

Dar kartą prašau ateinan
čiame susirinkime visus daly
vauti ir apsvarstyti musų or
ganizacijos reikalus.

A. Biretta,
SLA 207 kuopos pirm.

i-

Providence, R. I.

SLA 347 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mė.n 13 
dieną, 4 valandą po pietų, A.
L. P. P. Klubo name, 475 
Smith Street.

Malonėkite visi kuopos na
riai ir narės pribūti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėt sus
penduoti. Taipgi turiu primin
ti, kad bus nominuojami kan
didatai Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms. Yra ir kitų 
reikalų aptarimui. Ateidami į 
susirinkimą atsiveskite savo 
draugus prirašyti prie SLA 
347 kuopos.

V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Chicago, III. — Lapkričio 
mėn. nors ir nelabai skaitlin
gas susirinkimas buvo, tačiau 
gyvai svarstė visus organiza
cijos reikalus.

Ligonių lankytojos p. Se- 
nulienė, Čižauskienė ir Jakub- 
kienė pranešė, kad sergančias 
nares M. Leppienę, E. Venge- 
liauskienę, C. Machu'lienę4 A. 
Spranaitienę ir A. Galinskie- 
nę jos aplankė ir nuo kuopos 
apdovanojo gėlėmis ir kito
mis tinkamomis dovanomis.

ALT konferencijos atstovės 
P. Senulienė ir Čižauskienė 
pateikė išsamų pranešimą, ku
rį susirinkusios maloniai pri
ėmė.

Nutarta pasveikinti dien
raštį “Draugą” 50 metų jubi
liejaus proga paaukojant 15 
dolerių. Tėvynės My^tojų 
Dr-jos leidžiamai knygai Lie
tuvos Žemių aprašymas paau
kota 25 doleriai.

Džiugu paminėti šiame su
sirinkime prisirašymą trijų 
garbingų narių: p. Leodia 
Žemgulys, p. Bernice Yanas 
ir p-lė Patrice Yanas, kurios 
neabejotinai bus didelė pažiba 
šioje kuopoje. Už >p. Yanas ir 
Yanaitės prisirašymą priklau
so didelis nuopelnas musų 
gerb. vice pirmininkei p. P. 
Senulienei, kuri savo pavyz
dingu patriotizmu savo dukrą 
Yanas ir anūkę Yanaitę į šią 
garbingą organizaciją įtraukė. 
Sveikinam ir džiaugiamės mu
sų šeimon įstojusias aukščiau 
minėtas nares!

Gimtadienio proga pasvei
kintos E. šiurkienė, P. Senu
lienė, K. Jakubkienė, E. Ru- 
dauskienė ir kitos. Kaip visa
da taip ir šį kartą neapsieita 
be vaišių, geriausių linkėjimų, 
gražių dainelių ir malonaus 
pasikalbėjimo. Narė.

New Britain, Conn.

ŠIA 34 KUOPOS 
narių priešmetinis susirinki
mas šaukiamas gruodžio 10 
dieną, Lietuvių Svetainėje ant 
Park St., 7:30 valandą vaka
re.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės malonėkite nors kartą 
į metus visi susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Išgirsite iš 4-tos apskri
ties suvažiavimo raportą, bus 
Pildomosios Tarybos narių no
minacijos, taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams, 
tad visų narių pareiga būti 
šiame susirinkime.

Musų korespondentą, Praną 
Naunčiką, kuris daug kartų 
rašė Tėvynėje apie New Bri- 
tono lietuvių gyvenimą ir Su
sivienijimo 34 kuopos reika
lus, pa/tiko didelė nalaimė dar
bovietėje. Jam maišant likerį 
su dažais, užsidegė ir eksplio- 
davo, jį visą nuo galvos iki 
kojų apdegino, guli ligoni
nėje apie 8 savaitės ir baisiai 
atrodo, Išskyrus moterį, nieką 
kitą neleidžia jį pamatyti. 
Sakoma, kad jo sveikata eina 
geryn. Linkiu Tau, Pranai, 
greičiau pasveikti.

Martin Turskis,
SLA 34 kuopos pirm.

New Haven, Conn.

Visų SLA 142 Kuopos
Narių Žiniai

Metinis virš paminėtos kuo
pos susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 6 dieną, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku.

Yra labai pageidaujama, 
kad visi kuopos nariai pasis
tengtų atsilankyti šį susirin
kimą dėl to, kad bus nomina- 
vimas Pildomosios Tarybos ir 
rinkimas kuopos valdybos. 
Taipgi išgirsite raportus at-

į Sveikatos skyrius
I
 Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMTNIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois į
Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Buvo pastebėta darant mikroskopi

nius tyrimus mirusiojo nuo aštraus sa- 
narių reumatizmo smegenis; maži parei- 
diniai ir tik kai kada ir pilkoje smegenų 
medžiagoje, kuri randasi kaktos ir ben
drai galvos smegenų paviršiuje.

Ligos pradžia dažniausiai būna aš
tri ir sunki, bet kai kada liga prasideda 
mažai pasiekiama. Ligos atakos pasi
kartoja perijodiškai. Paprastai ta: liga 
dažniausiai ištinka mažus vaikus arba 
dar jaunus jaunuolius, ypatingai tuos 
kurie jau anksčiau buvo sirgę aštriu 
reumatizmu, arba bent prieš kelias sa
vaites viršūnių kvėpuojamųjų takų in
fekcijomis tonsilų uždegimu, skarlati
na etc.

Besitaisant po viršutinių kvėpuoja
mųjų takų susirgimų pacijentas-ligonis 
pradeda turėti padidintą kūno tempera
tūrą ir sąnarių uždegimą. Paprastai už
degimas anksčiau įvyksta didžiuose są
nariuose ir pati reumatizmo liga keliau
ja nuo vieno sąnario iki kito sąnario.

Sanariai pasidaro karšti uždegimo 
vietose, patinę, paraudę ir skausmingi.

Ligonis prakaituoja', jaučia pagrei

stovų iš Amerikos Liet. Tau
tinės Tarybos skyriaus ir Liet. 
Namo Socialio Klubo.

Užbaigus susirinkimą, bus 
visi pavaišinti. Už vaišias ap
mokės kuopa iš savo iždo.

Tad dar kartą visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti ir 
naujų kandidatų atsivesti.

J. Dičkiene.

Hartford, Conn.

ŠIA 124 KUOPOS 
narių svarbus metinis susirin
kimas įvyks šių metų gruo
džio mėn. 13 dieną, sekmadie
nį, 2 valandą po įpietų, Lietu
vių Klube, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandidatai į Pildo
mąją Tarybą ir 124 kuopos 
valdybos rinkimas 1960 me
tams.. Taigi, kaip - matote, 
susirinkimas svarbus, todėl 
prašau visus narius ir nares 
atsilankyti į šį susirinkimą ir 
altlikti savo, kaipo narių, pa
reigą.

J. Dickens,
SLA 124 kuopos fin. sekr.

Chicago, Illinois

ŠIA 217 KUOPOS
narių susirinkimas bus š. m. 
gruodžio mėn. 6 dieną, 2:30 
valandą po pietų, “Marquette 
Hali” svetainėje, 6908 South 
Western Avenue.

Kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti, nes susirinkimo 
darbotvarkėje yra labai svar
bus reikalai:

SLA Pildomosios Tarybos 
kandidatų nominavimas, kuo
pos valdybos rinkimai, kuopos 
mokesčio svarstymas ir kt.

Kuopos Valdyba.

Wilkes Barre, Pa.

Oficialus Pranešimas SLA 
35-tos Kuopos Nariams

SLA 35-tos kuopos narių 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 6-tą die
ną, sekmadienį, 2-rą valandą 
po pietų, (Lietuvių Svetainėje, 
206 Parrish Street, Wilkes 
Barre, Pa.

Šiame susirinkate bus no 

minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms, taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams. 
Todėl visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir 
padaryti jį skaitlingu.

Mary D. Stanislovaitienė, 
SLA 35 kuopos fin. sekr.

Kingston, Pa.

PRANEŠU
SLA 1-mos kuopos nariams, 
kad sekamas SLA 1 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 6 dieną, 1 va
landą po pietų, bažnytinėje 
salėje, ant Zerby Avenue.

Visi nariai ir visos narės 
esate kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus nomi
nuojami kandidatai į Pildomą
ją Tarybą ir renkama kuopos 
valdyba 1960 metams. Ateida
mi į susirinkimą, atsiveskite 
kandidatų prirašyti prie SLA 
1 kuopos.

Ant. Matulevičius,
SLA 1 kuopos sekr.

Waterbury, Conn.

ŠIA 11-TOS KUOPOS 
metinis susirinkimas šaukia
mas šių metų gruodžio mėn. 6 
dieną, 2 valandą po pietų, sa
lėje 48 Green Street, Water- 
bury, Conn.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir bus nominuojami kandida
tai į Pildomąją Tarybą. Todėl 
visų kuopos narių būtina pa
reiga dalyvauti šiame susirin
kime ir altlikti savo pareigas.

A. Orantas,
SLA 11 kuopos fin. sekr.

Pittston, Pa.

Oficialus Pranešimas SLA 
7-tos Kuopos Nariams

Pranešu visiems SLA 7-tos 
kuopos nariams, kad kuopos 
susirinkimas įvyks gruodžio 
mėnesio 13 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo Svetainėje, 91 
North Main Street.

Šiame susirinkime bus no-

tintą širdies plakimą, apetito stoką. Bū
na prie tos ligos ir odos išbėrimų. Pasi
taiko prie aštraus reumatizmo 'ir krau
javimai iš nosies.

Svarbiausios komplikacijos širdije 
prie aštraus reumato būna: aštrus šir
dies raumens uždegimas, širdies viduji
nės ir širdies išorinės plėvės uždegimas, 
.netaisyklingas širdies plakimo ritmas.

Širdis būna išplėsta, tankus ir 
net netaisyklingas pulsas, ūžesiai girdi
mi gydytojui klausant širdies plakimą, 
ir gali pasireikšti viršutinės širdies plė
velės brūžavimai girdimi gydytojui klau
sant širdies veikimą.

Gali pasireikšti kosulys, plaučių 
plėvės uždegimas, dusulys, plaučių užde
gimo ženklai, arba' plaučių plėvės užde
gimo ženklai su pasirodančiu skystu ek- 
sudatu plaučių plėvės tuštumoje.

Būna lengvesnio tipo aštrus sąnarių 
reumatas pas jaunus vaikus. Vaikas 
tuomet greitai pavargsta ir auga lėtai.

Pastoviai tankus pulsas ir želno 
laipsnio temperatūros padidėjimas yra 
įprastai. Lengvi reiškiniai iš pusės rau
menų ir sąnarių pastebiami dažnai — ir 
šiuo atveju turi būti kreipiama didesnis 
dėmesys į sąnarius ir į galimą širdies 
raumenų uždegimą.

(Bus daugiau)

minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms ir rinkimas kuopos val
dybos 1960 metams. Todėl vi
si kuopos nariai maloniai pra
šomi dalyvauti susirinkime. 
Po susirinkimo dalyviai bus 
pavaišinti. Tad nepamirškite 
gruodžio 13 dienos, nes kito
kių pakvietimų nebus saunčia- 
ma.

Nellie T. Bayoras,
SLA 7 kuopos fin. sekr.

Michigan City, Ind.

SLA 222 KUOPOS 
metinis susirinkimas šaukia
mas gruodžio 6 dieną, 2 va
landą po pietų, Šukio svetai
nėje, 118 Western Avenue, Mi
chigan City, Ind.

Dienatvarkė tokia:
1. Pranešimas apie prirašy

mą esančių klubų ir draugijų 
prie Susivienijimo labai prie
lankiomis sąlygomis. Pasitari
muose dalyvaus pirmininkas 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo iš Beverly Shores, Ind.

2. Nupigintos duoklės jau
nuoliams iki pradžiai ateinan
čių metų.

3. Narių metinės duoklės.
4. Nominacijos į Centro val

dybą.
5. Rinkimas kuopos valdy

bos dėl ateinančių metų.
Valdyba prašo visus narius 

dalyvauti.
A. Gumuliauskas, pirm.
J. Varkala, sekr.

Newark, New Jersey

Šių metų gruodžio mėnesio 
13 d., 12 vai. dieną, SLA 245 
kuopos valdyba šaukia rude
ninį narių susirinkimą, kuris 
įvyks šv. Jurgio Draugijos sa
lėje, 180-182 New York Ave
nue, Newark, N. J. šiame su
sirinkime bus atlikta nomina
cijos į SLA Pildomąją Tarybą 
ir aptariama visa eilė musų 
organizacijos reikalų. .

Visi kuopos nariai kviečia
mi susirinkime būtinai daly
vauti. Tad iki malonaus pasi- 
ma/tymo susirinkime gruodžio 
mėnesio 13 dieną.

Kazys Trečiokas, 
Kuopos sekretorius.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų

Z. Januškevičienė, 352 kp., 
Detroit, Mich. ___________ 100.56

P. Dagys, 368 kp., 
Brooklyn, N. Y. 22.69

Socialinės Apsaugos Teisės Amerikos Gyven
tojams, Esantiems už Amerikos Ribų

Viso $1,245.81
Išmokėjimai Balandžio Mėn.

Pomirtiniu

Balandžio 4, 1959 ..........  $1,837.00
Balandžio 11, 1959 .............. .. 8,000.00
Balandžio 18, 1959 ..................7,212.00
Balandžio 25, 1959 ________ 3,393.00

Viso__

Mačys, Brooklyn, N. Y. 
Amber, VVilkes Barre, Pa. 
P. Labzentis, Chicago, UI. 
Paulauskas, Cicero, III.

Detroit,

54.45
27.35

21.30
73.95
17.50

N. N.
P.
A.
J.
S.
M. L. Balchunas,

Mich. __ ______
A. Boreišis, Detroit, Mich.
Z. Januškevičienė, Detroit,

Mich. ____________________

Pildomosios Tar.ybos ir
Komisija Reikalai

S. Bredes, Brooklyn, N. Y. $85.00
P. P. Dargis, Pittsburgh, Pa. 183.76
M. J. Vinikas, Ne\v

York, N. Y. ...............  $143.84
M. Nasvytis, Chicago, UI. 66.67

7.00 Viso .$479.27 nu-

ku-

$20.442.00

IJgoje Pašalpos

Balandžio 4. 1959 ________ $477.65
Balandžio H, 1959 ________ 568.00
Balandžio 18, 1959 .............  577.25
Balandžio 25, 1959 ________  574.98

Viso $2,197.88

Atšauktoji Apdrauda

Viso $288.90
Algos

Atlyginimas Daktarams

B. Buinys, Philadelphia, Pa. $3.00
R. E. Buinys, Philadelphia, Pa. 3.00

SLA raštinės
tarnautojams ..........

SLA spaustuvės
tarnautojams __ ____

N. Gugis, Chicago, III.

$2,952.00

622.00
180.00

Viso $6.00

Atlyginimas Sek re toriams
Viso $3,5<’4.00

M. Kvietkauskas,
Greenfield, Mass. _______

A. Aksentis, Ansonia,
Conn. _______ ______ ______

A. Karevičius, Scranton,
Pa..................................................

S. Karevičius, Scranton, Pa.
J. Anderson, Racine, VVis. 
A. Baranauskas, Ansonia,

Conn. _____________________
D. Jaycox, Waterbury, Conn. 435.00 
V. Giedraitis, Cleveland,

Ohio .........    337.47
F. Stelmack, St. Louis, Mo. 228.50 
J. A. Hydock, New Kensington,

Pa. ...............    50.26

$162.18

94.30

77.01
61.28
68.99

46.22

Viso __ $1,561.21

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

5 kp., 
Pa. $12.77

4.54

24.25

31.21

2.62

3.51

22.09

47.38

20.50

Įvairus Išmokėjimai

kp.,
Ind. _.
48 kp.,

3.19

1.54

Literatūra _______
L. E. Goodfarb, 

Philadelphia, Pa. ____ _ >_ 3o7.50
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y. C. __ 55.60 
New York Telephone Co. 
Sočiai Security 
Fisher Office Machine

Co., N. Y. C, _..................
Paštas ___________________
N. Y. Statė Unempl.

Insurance Fund ___ ____
Raštines išlaidos 
Judson Type Ine. 
Pioner Letter Co.,

New York City ________
The Statė Insurance Fund
The Statė Insurance Fund 
Standart and Poor’s Corp.,

New York ______________

$5.00

42.80
183.45

25.00
12.50

152.13
13.00
27.12

. 1.00
108.99

67.36

187.50

$73.03

A. ir
Pa.

A. ir
Pa.

E. Janavičius, Chicago, III.

S. Karevičius, Scranton, 
___________ ______________ 30.17 
S. Karevičius, Scranton,

30.98
11.88

Viso

20 Metu Taupomoji Apdrauda

A. Pūtis, Chicago, III. 
M. Jaruševičius,

$1,000.00

Easthampton, Pa. _______
A. Druzdis, So. Boston,

500.00

Mass. _______ _  _ _ __ 1,000.00
K. Stelmach, St. Louis,

Mo. _____________________ _ 500.00
S. Skufca, Cleveland, Ohio 1,000,00
E. Kalner, Chicago, III.
F. Budrevic, Havvthorne,

500.00

N. J. ___________________ _ 500.00

Viso _______ ___________ $5,000.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

M. Subačienč, Pittston, Pa.
O. Macelienė, VVaterbury,

$22.53

Conn. ____ __ 42.52

28.81
R. Gutauskienė, Nanticoke, 

Pa. ..............................................
P. Stulminskienė, Nanticoke.

Pa. .............................. ...............
P. Samuievičius, Nanticoke,

Pa. ......................... ..........................
R. Bartasiuniene, Brooklyn,

N. Y. .................................... .
A. Kreyvvis, Ei. Monte, Calif. 
A. .Papeikienė, Bridgeville, Pa. 
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa. 
O. Kuprienė, Wilkes Barre,

Pa. __________________________
O. Kundrat, Chicago, III. 
Z. Morkūnienė, W. Haven,

Conn. _______________________
P. Keslerienė, Springfield,

III. ................................................
M. Rauktienė, Springfield,

III. ........._................  —J—
E. Petrauskienė, Christopher,

III. ................................................
A. Slazas, Springfield, III.
A. Sutkus, McKees Rocks,

Pa. ..............................................
A. Jankauskas, Granville,

III. ...............................................
O. Rudzinsklenė, Detroit, 

Mich. ................................ .........

10.00

40.81

10.00
5.00

10.00
10.00

10.00
11.04

10.00

10.00

5.00

26.82
10.00

10.00

10.00

27.59

Viso $310.12

SLA Nuosavybės

307 W. 30-th Street, 
New York, N. Y. -

128 So. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J.

$358.60

958.63

Viso $1,317.23

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
New York, N. Y............... $450.64

H. Rice, New York, N. Y. 110.00 
Intertype Co., Brooklyn, N. Y. 8.66 
Postmaster, New York,

N. Y. ............................
Economy Photo Engr.

Co., New York ------
•

36.07

11.55

Viso $616.92

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas ----------- $299.26
Ligoje Pašalpos Fondas _— 20.40
Mišrus Fondas __________ 2.28
Lėšų Fondas ----------------------- 20.30

f

V. Shelalis,
Plymouth,

E. Juškevičius, 6 kp., 
Plymouth, Pa. __________

N. T. Bayoras, 7 kp.,
Pittston, Pa. ____________

A. Zorskas, 30 kp., 
Scranton, Pa. _______

D. Vaitonis, 3— kp.,
Rumford, Me. ___________

A. Mockevičius, 32 kp.,
VVilkes Barrre, Pa. ____

M. D. Stanislovaitis, 35 kp.,
Wilkes Barre, Pa. ______

A. Kaulakis, 36 kp.,
Chicago, III. _________ ____

M. Zdankus, 40 kp.,
Pittsburgh, Pa. _________

J. Beniulis, 46
Terre Haute,

J. Ambrozaitis,
Portage, Pa.

A. Watro, 50 kp.,
Binghamton, N. Y. __

A. Sapiega, 51 kp'.,
Bridgeport, Conn. --------

H. Lendraitis, 57 kp.,
VVorcester, Mass. _____

E. Zienienė, 62 kp.,
Lorain, Ohio __________

A. Laurutanas, 63 kp.,
I Chicago, III. ___________

A. Lukas! 64 kp.,

Baltimore, Md. ________
J. Grabauskas, 70 kp.,

Fairvievv, N. J. ------------
S. Jakučionis, 79 kp.,

Pittston, Pa. _______ ___
L. Bukauskas, 88 kp.,

< East St. Louis, III. ____
G. Kapočius, 100 kp.,

Racine, VVis. __________
J. Vaišvila, 122 kp.,

Chicago, III...........................
K. Gaižutis, 136 kp.,

Cleveland, Ohio _________
P. Bukšnaitis, 126 kp. kp., 

New York, N. Y.
P. Bukšnaitis, 126 kp.,

New York, N. Y. ........... '_
J. Mitka, 133 kp.,

So. Mihvaukee, VVis.
Ch. Austin, 134 kp.,

Chicago, III. _____________
M. Šaltis, 156 kp.,

Benton, III. -------------------
J. I. Laton, 158 kp.,

Springfield, III. __________
A. Bra inskas, 153 kp.,

Du Bois, Pa. ___________
J. V. Bogdanskis, 161 kp., 

Christhoper, III. ___
L. Nasetka, 165 kp.,

E. Vandergrift, Pa. _.
P. S. Rindokas, 185 kp

E. Chicago, Ind.
A. J. Krizan, 198 kp., 

Barberton, Ohio -------
A. Aleksynas, 200 kp.,

Detroit, Mich. ____
M. Zorskiute, 207 kp

Manchester, Conn. .
A. Ramanauskas, 211 kp., 
Mahanoy City, Pa. ------

J. T. Zdunski, 216 kp.,
Erie, Pa. _______________

E. Petraitis, 226 kp.,
Chicago, III. --------------

V. Baranauskas, 227 kp.,
Dės Moines, Iowa ___

O. Kašuba, 234 kp.,
Great Neck, N. Y. ___

M. Kesger, 246 kp., 
Plymouth, Pa. ------------

J. Plečkaitis, 247 kp.,
Aliąuippa, Pa. --------------

V. Grabliauskas, 267 kp.,
VVyoming, Pa. ________

P. Polgrimas, 278 kp.,
St. Catharines Ont., Canada 15.48

M. Klimaitis, 284 kp.,
E. Gary, Ind. ------ *.---------

M. Prakop, 285 kp.,
Linden, N. J. ___________

P. A. Andrejunas, 305 kp., 
Manchester,

J. Gedmintas,
Dorchester,

A. Kojelaitis,
West Lome, Ont, Canada

H. Player, 322 kp.,
Chicago, III. _______ ,_____

R. Yakavonis, 326 kp., 
Bristol, Conn. ______ _____

J. M. Tumavičienė, 328 kp.,

40.55

4.33

60.97

8.42

55.90

21.91

2.81

7.34

13.64

11.29

24.55

30.63

39.34

26.45

1.55

44.84

2.86

14.98

24.98

1.85

3.93

47.86

10.05

34.86

12.24

46.68

127.13

15.57

2.20

5.00

7.94

4.54

6.88

8.82

21.75

N. H. ................. 2.67
308 kp.,

Mass. _
320 kp.,

25.18

7.31

32.47

Viso $342.24

$14.75

Atlyginimas Organizatoriams
A. Praškevičius, Cleveland,

Ohio ........................................
A. Braziulis, Cleveland, Ohio 25.30

5.22

Jamaica Plain, Mass. ____
H. Čeponis, 333 kp.,

25.32

Smithtovvn, L. I. N. Y. __ 2.79
A. Petrėnas, 335 kp.,

Woodhaven, N. Y. _____ 2.68
A. Kaziunas, 342 kp.,

Easton, Pa. . - 35.20
i

Viso $1,188.95

Balandžio mėn. viso $38,643.56
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

Amerika ir Meksika

Yra daug panašumo Meksi
kos ir Amerikos istorijoje. 
Kiekvienas iš šių kraštų pra
sidėjo iš senojo pasaulio ko
lonijos, kiekvienas turėjo ko
voti 
bę, 
nio 
nas 
respublika, sudaryta iš val
stijų narių.

Praeityje tačiau tarp šių 
dviejų kraštų buvo nesutiki
mų ir net kovų. 1848 m. abu 
kraštai kariavo dėl savo sienų 
nustatymo.

Šalia tikro karo 
buvo 
santykiams, ypač 
1930 m., kai Meksikos valdžia 
nusavino didelius Amerikos 
piliečių laikomus alyvos šalti
nius ir žemes. Per paskuti
nius metus Meksikos darbi
ninkų migracijos problema — 
nelegalaus sienos perėjimo į 
Amerikos pusę gauti darbo — 
buvo problema abiems val
džioms.

Tačiau, nežiūrint pasitai
kančių skirtumų, abi tautos 
vis daugiau suartėja. Prezi
dentas Eisenhoweris neseniai 
savo laiške Meksikos 57-to 
Prezidento inauguracijos pro
ga Adolfui Mateos pastebėjo, 
kad JAV-bių ir Meksikos sie
na yra pavyzdys, kad sienos 
gali būti naudojamos kaip 
vartai taikingam žmonių, kul
tūros ir turtų pasikeitimui.

Lyg pabrėždama preziden
to pastaba, Meksikos valdžia 
neseniai pradėjo plačią auto
kelių statymo programą, ve
dančių prie sienos. Amerikos 
turistai tūkstančiais fcas me
tai keliauja į Meksikos kuror
tus, o Amerikos krautuvėse 
išstatyti Meksikos produktai. 
Dauguma iš mūsų didesnių 
miestų turi meksikoniškas 
krautuves, kuriose galima ra
sti vien tik rankomis paga
mintus Meksikos drabužius ir 
papuošalus.

Budai, kuriais Meksika ir 
Amerika su viena kita koope
ruoja yra gausus. Pirmoji 
kultūrinė sutartis, kurią Ame
rika pasirašė su kitų kraštų, 
buvo su Meksika 1949 m.

Albi valdžios drauge stato 
milžiniškas užtvankas ant 
bendros sienos, Rio Grand 
River, dalyvauja agrikultūros 
programose, kooperuoja In- 
ter-Amerikos autokelių staty-

už savo nepriklausomy- 
kiekvienas perėjo pilieti- 
karo perijodą ir kiekvie- 
iš jų pasidarė federaline

- - - - - ■ • • v 1

v •

visada dar 
priežasčių įtemptiems 

1920 ir

Amerikos piliečiai ir gyven
tojai, bendrai paėmus, turi 
lygią teisę j pensiją ir kitas 
pirmenybes, suteikiamas pa
gal Socialinės Apsaugos Aktą 
(Sočiai Security Act). Nežiū
rint to, yra didelis skirtumas 
tarp piliečių ir nėpiliečių. Pa
gal įstatymą Socialinės Ap
saugos išmokėjimai yra
traukiami (išskyrus kai ku
rias svarbias išimtis) Ameri
kos gyventojams (aliens), ku
rie gyvena už Amerikos ribų 
ilgiau, kaip šešis mėnesius.

Tarp žymesnių išimčių yra 
šios: išmokėjimai yra nenu
traukiami tik tais atvė’ais:

v

1) Jeigu pensininkas galėjo 
gauti mėnesinius išmokėjimus 
1956 m. gruodžio mėn., t. y. 
prieš tai, kai šešių mėnesių 
laiko riba dar nebuvo įstaty
mo nustatyta;

2) Jeigu išmokėjimų nu
traukimas yra pažeidimas eg- 
z i s t u o j ančių sutarčių tarp 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir to krašto, kurio Sociali
nės Apsaugos pensininkas yra į 
pilietis. Toks sutartinis įsipa- 
reigėjimas, garantuojas lygią | 
teisę taultiečiams, yra tarp 
JAV-ių ir sekančių kraštų: 
Graikijos, Islandijos, Izraelio, 
Italijos, Japanijos, Olandijos, 
Nikarakuos ir Fenedarinės 
Vokietijos Respublikos (Va
karų Vokietijos).

Šios sutarties efektingumas 
pasireiškia tuo, kad Socialinės 
Apsaugos pensininkas, kuris 
yra piliečiu vieno iš aukščiau 
suminėtų kraštų, gaus išmo
kėjimus, nežiūrint į tai, kaip 
ilgai jis Amerikoje nebegyve
na. Olandijos atveju tačiau 
sutartis suteikia teisę į Socia
linės Apsaugos išmokėjimus 
tik mirties atvejais, t. y. su
tarties įsipareigojimas liečia 
tik išlikusius pensininko arti- 

Į muosius. * .
I 4) Jeigu ipensininkas yra to 

krašto piliečiu, kuris turi so
cialinį draudimą ar pensinę 
sistemą, pagal kurią yra duo
dami periodiniai išmokėjimai 
JAV-ių piliečiams, turintiems 
teisę gauti šiuos išmokėjimus 
net ir tais atvejais, kai jie ap
leidžia tą krašitą,
giant, kaip ilgam laikui. Se
kantys kraštai turi šios rūšies 
socialinės apsaugos 
Austrija, Didžioji Britanija, 
Šiaurės Irlandija,
Sala (The Isle oif Man) ir Ju
goslavija.

Naturalizavesis Amer i k o s 
pilietis turėtų žinoti, kad jis 
gali prarasti pilietybę, jeigu 
gyvena už Amerikos ribų il
gesnį laiką. Tuo atveju jis pa
sidaro “alien” ir jam yra pri
taikomas įstatybas, pagal kurį 
Socialinės Apsaugos išmokėji
mai Amerikos gyventojams už 
Amerikos ribų yra nutraukia
mi, jeigu jis į Ameriką ne
grįžta per šešis mėnesius.

Naturalizavesis pilietis, ne
gyvenąs JAV-se 25 metus po 
natūralizacijos ir būdamas 
mažiau kaip 60 metų amžiaus, 
kai apsigyvena užsienyje, iš
skyrus labai retas išimtis, 
praranda Amerikos pilietybę 
po to, kai gyvena be pertrau
kos: a) tris meitus tame kraš
te, kurio piliečiu jis buvo 
anksčiau arba kuriame jis gi-

Į mė; b) penkis metus bet 
riame kitame krašte.

Be to, yra svarbu ryšyje su 
Socialinės Apsaugos įstatymu 
žinoti, kad Amerikos piliečiai 
ir “aliens” negali gauti socia
linės apsaugos išmokėjimų, 
jeigu gyvena kai kuriuose 
kraštuose už geležinės uždan
gos, kaip: Albanijoje, komu
nistinėje Kinijoje, Čekoslova
kijoje, Rytų Vokietijoje, Ven
grijoje, Šiaurės Korėjoje, Ru- 

Į munijoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Tokie išmokėjimai yra laiko
mi pensininko asmeninėje są
skaitoje JAV-sė ir yra išmo
kami tik tada, kai pensininkas 
grįžta į Ameriką.

Socialinės Apsaugos Aktas 
buvo pravertas Kongreso 1935 
metais. Jis suteikia Amerikos 
piliečiams, gyventojams ir dir
bantiems “aliens” tam tikrą 
užtikrinimą, kad tuo atveju, j 
jeigu bert: kokie atsitikimai ar 
sąlygos sumažins jų uždarbį, 
jie gaus pakankamai įplaukų, 
kad galėtų padengti pagrindi
nes išlaidas sau ir savo šei
mai. Federalinė socialinės ap
saugos sistema yra ne tik 
pensijos ir apdraudimo siste
ma pasaulyje, bet taip pat 
prieinamiausią savo kaina 
darbininkui. AC.

Tai nemažas 
tautinių šo- 
atkurti bei 
išsilikusius

neatsižvel-

sistemą:

Žmogaus

me. Neseniai jos pasirašė su
tartį sutvarkyti radi/jo stočių 
pagal Amerikos-Meksikos sie
ną problemoms.

Amerika neturi su Meksika 
bendros kalbos ir kultūros, 
kurias ji turi su Kanada, ta
čiau nuolatinis žmonių — 
studentų, turistų ir biznierių 
— pasikeitimas nuolat plati
na susipratimą tarp abiejų 
tautų ir parodo, jeigu toks 
parodymas iš viso yra reika- 
liūgas, kad didelės ir mažos 
tautos gali gyvuoti harmonin
gai viena šalia kitos, jei tik 
abi viena kitą gerbia ir paro
do norą kompromisui ir skir
tumų išslyginimui.— CC.

susirašinėjimas ir kiti prane
šimo tekste minimi dokumen
tai. Besidomintiems Lietuvos 
laisvinimo klausimais įdomi 
dokumentinė medžiaga. Kaina 
$1.00. Gaunama pas spaudos 
platintojus ir Clevelande.

------- 0--------
Liaudies šokis Lietuvoje.— 

V. R. Saudargienė, viršelis H. 
Šalkausko, išleista PLB Vo
kietijos krašto valdybos Vo
kietijoje 1958 m. 
rinkinys lietuvių 

| kių, kurie buvo 
sustilizuoti pagal
senus lietuvių šokius. Jie ap
rašyti ta forma, kuria jie bu
vo šokami Nepriklausomosios 
Lietuvos mokyklų ir jaunimo. 
Pačioje knygos pradžioje au
tore patiekia istorijos, apra
šydama, kaip tie šokiai atsi
rado ir iškilo.

Knygos pabaigoje įdėtas 
alfabetinis šokių sąrašas 
bibliografija.

----- o------
Studentų Varpas—1958 m. 

išleistas Chicagoje, redaguo
jamas red. kolegijos. Pirmaja
me pusi, dabartinėje paverg
toje Lietuvoje austas rankš
luostis, kuriame įaustas Lie
tuvos Himnas (Kudirkos žo
džiai). Tai studentų varpinin
kų. leidinys su jų ideologiniais 
straipsniai. Studentai pasisa
ko, kad jie savo veiklą grin
džia šiomis kryptimis — 1.

ir

Kovai su (Lietuvos okupantu, 
2. Kovai su nutautėjimu ir 3. 
Kovai už savo idėjas.

----- o------
Dažytas vualis, W. Semer- 

set Maugham, versta iš anglų 
kalbos Stepo Zobarsko. Išlei
do 1958 m. “Lietuvių Dienos”, 
Los Angeles, Calif. Kaina 
$3.00. Viršelis dail. Pr. Lapės.

Tai knyga, parašyta gar
saus britų rašytojo W. So- 
merset Maugham, kuris pa
saulyje žinomas savo roma
nais, novelėmis, scenos veika
lais. Autorius pasižymi geru 
stiliumi, stipria kompozicija, 
aštria ironija ir sąmojumi. 
Ši knyga tai pirmasis to au
toriaus vertimas į lietuvių 
kalbą. Musų rašytojas Stepas 
Zobarskas tą vertimą atliko 
sklandžiai. Knyga skaitoma . 
labai lengvai ir įdomi.

----- o-----
Theocracy and Education— 

by Robert J. Burros, 1958 m. 
išleista New Yorke. Vantage 
Press.

Iš profesijos mokytojas ir 
dabar tą darbą dirbąs Robert 
J. Burros šioje knygoje nag
rinėja žmonijos problemas ir 
prieina išvados, kad reikia pa
saulyje įkurti tokią socialinę 
formą, kuri labiausiai tiktų. 
Jis perša teokratinę formą, 
nes sako, kad kitokios formos 
arba atgyvenusios arba nepri
imtinos.

Nepaminėti 
Nauji Leidiniai

Trys žodžiai—Juozas Švai
stas, išleista autoriaus lėšo
mis, spausta “Draugo” spaus
tuvėje, Chicago, III., 1958 m. 
Kaina $2.00. Tai jau dvylikta 
iš eilės musų žinomo senes
niosios kartos rašyto knyga. 
Joje telpa aštuonios gyvai pa
rašytos ir su įdomumu skai
tomos apysakaitės.

----- o------
Lithuanian Folk Talės — 

surinkta ir suredaguota Stepo 
Zobarsko. Išleista Gerald J. 
Richard Brooklyne 1958 me
tais. Pirma laida. Iliustruota 
dail. Ados Korsakaitės.

Gražiai išleistoje knygoje 
telpa trisdešimt šešios būdin
gesnės lietuvių liaudies pasa
kos. Knygos gale dr. Jono 
Balio paaiškinimai apie 
pasakas ir suklasifikuota 
pasakų bibliografija.

Knygos įžangoje Stepas
barakas, dėkodamas daugeliui 
lietuvių ir amerikiečių, kurie 
jam padėjo ir prisidėjo prie to 
leidinio pasirodymo, pažymi, 
kad Brooklyno par. klebonas 
kun. N. Pakalnis jį paskati
nęs to darbo imtis. Knygos 
kaina $4.50. Tai graži dovana 
ne tik lietuviui, čia gimusiam 
susipažinti su rinktinėmis lie
tuvių liaudies pasakomis, bet 
taip pat ir svetimtaučiui, kal
bančiam

tas
tų

Zo-

angliškai.
------o-----
grupių pranešimas,

Clevelande 1958 m. 
leidiniu išleista

Vliko
išleistas
Tai atskiru
Vliko grupių komisijos prane
šimas apie pastangas įtrauk
ti j Vliką bendram laisvinimo 
darbui ir jame dalyvaujančias 
grupes. Tame pranešime pla
čiai aprašyta pasitarimų eiga. 
Leidinio priede yra grupių

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. i
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 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki lietos; 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, III.
WHFC —r 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 programom 
vakarais). O sekmadieni po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiuuas. 
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 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4700-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 vai. po pietų.

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

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.

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

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETp RUSIJĄ
LIETUVĄ UKRAINĄ BALTGUDIJĄ LATVIJĄ ESTIJĄ IR KITAS

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

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 patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite mųsų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Z1 HK

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

RESPUBLIKAS

••

kasdien nuo 9-6Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

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

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, New York

Latvių Daidininkės Ksenijos 
Ridinąs Koncertas

dieną 
salėje 
latvių

dėl mylintieji pasiklausyti lie
tuviškų gražių dainų, kviečia
mi atsilankyti į šį koncertą, o 
busite patenkinti. Koresp.

MIESTEŠių metų lapkričio 1 
New Yorko Town Hali 
įvyko pasižymėjusios 
dainininkės Ksenijos Bidinas
koncertas. Dainininkė išpildė 
latvių kompozitorių J. Vitolio, 
V. Daržinio ir kitų kompozici
jas, kurios turėjo ypatingą 
pasisekimą. Publikos susirin
ko apie 700 asmenų. Publika 
aplamai priėmė labai palan
kiai ir reikalavo mėgiamų dai
nų pakartojimo. Dainininkę 
sveikino ir gėlių įteikė latvių 
jaunimo organizacijų atstovės 
ir atstovai. Pažymėtina, kad 
ir vietos anglų kalba spauda 
palankiai atsiliepė apie latvių 
puikios dainininkės dainuoja
mų dainų gerą išpildymą.

Tenka pasveikinti latvių 
dainininkę Kseniją Bidiną, ku
ri sugebėjo užkariauti publi
kos simpatijas ir laimėjo mu
zikos žinovų aukštą pripažini
mą. G. A.

V. Sidzikauskas Europoje
Pavergtosios Europos Sei

mo vicepirmininkas V. Sidzi
kauskas lapkričio 24 dieną iš
skrido į Europą vizituoti Pa
vergtosios Europos Seimo at
stovybių Paryžiuje, Londone, 
Briuselyje, Stockholme, Ko
penhagoje, Bonneje, Romoje, 
Madride. P. Sidzikauskas ta 
proga susitiks ir su Europoje 
esančiais Lietuvos diploma
tais ir lietuviais veikėjais.

Brooklyn, N. Y

SLA 152 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių melų gruodžio mėn. 8 die
ną, 8 valandą vakare, Welton 
patalpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyno.

Kuopos nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus nominuojami 
kandidatai į Pildomąją Tary
bą. Taipgi užsimokėkite mėne
sinius mokesčius už 1959 me
tus, kad neliktumėt suspen
duoti Yra ir kitų reikalų ap
tarimui, tad visi kuopos nariai 
bukite susirinkime.

F. Stankūnas, pirm., 
F. Lavinskas, sekr.

Kipro Bielinio Knyga 
Penktieji Metai

Iš spaudos išėjo Kipro Bie
linio knyga Penktieji Sietai. 
Leidinyje vaizduojami revo
liuciniai įvykiai Lietuvoje, di
dieji 1905-06 metų dvarų dar
bininkų streikai, rinkimai į 
Rusijos Valstybės Dūmas ir 
kt Be to, prieduose skelbiama 
daug svaigių dokumentų (jų 
tarpe ir LSOP atsišaukimas, 
išleistas Muravjovui paminklo 
1898 m. atidengimo proga).

Knygą išleido Amerikon Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjun
gos (ALSS) Literatūros Fon
das. Leidinys 592 psl., įrištas 
į kietus viršelius. Jo kaina 
$6.00. Leidinį galima užsisa
kyti paštu, prisiunčiant čekį 
ar money orderį $6.00 sumai, 
jei vietoje nėra knygynų ąr 
knygų platintojų, šiuo adre
su:

K. BIELINIS
70 Fifth Avenue, 9th floor, 

New York 11, N. Y.

Kearny Nevv Jersey

Rengiamas Gražus Koncertas

Vietinis Balfo skyrius ren
gia koncertą-vakarą gruodžio 
6 dieną, 5 valandą po pietų, 
sekmadienį, Lietuvių Bend. 
Centro svetainėje. Bus turi
ninga meninė programa, kurią 
išpildys “Rūtos” ansamblis, 
vadovaujamas muz. Algirdo 
KaČanausko. Bus ir solo dal
au dalyvių patenkinimui. To- anglų kalbomis.

Matyt reginį vienodą, 
Tas pats vakar, šiandien rytą, 
Tas už metų ir už kitų. 
Tiktai mašinos, reklamos, 
Keisti žmonės, juodos damos 
Visi skuba, kur tai bėga, 
Net ir naktį veik nemiega. 
Eina kova čia nemenka, 
Kova eina čia už būvį, 
Begaliniam tam chaose 
Pamatysi ir lietuvį... 
Vienas kelias, kitas puola, 
Ir gyvena, kaip papuola, 
Prie tų permainų be saiko 
Kas gi greitai prisitaiko? 
Dirvoj svetimoj nemiela, 
Kam tai kerštu dega siela.

Pilėnas.

Los Angeles, Calif.

Skaitytojus jau pasiekė lap
kričio mėnesio Lietuvių Dienų 
numeris, kuris, kaip visuomet, 
įdomus ir aktualus. Jo veda
majame musų tautiečiai skati
nami laikytis tautinio budru
mo. Pasikalbėjime su Baltų 
Instituto Vokietijoje vedėju 
dr. Z. Ivinskiu nušviečiami to 
instituto darbai ir aktualieji 
Lietuvos istorijos rūpesčiai. 
Antrame pasikalbėjime su 
“Mirties salų’’, kitaip vadina
mų Solovkų salomis, kur kalė
jo ir tebekali ne vienas ir mu
sų tautietis, autoriaus Pidha- 
ny aprašoma, kokia butų lais
vojo pasaulio ateitis, jei visur 
įsigalėtų komunistai. Algis 
Gustaitis rašo: Jonas Poderis 
— lietuvis beisbolo žaidėjas, 
geriausias Dodger istoiijoje. 
Jo veikla gausiai iliustruota.

“Daugiau Kudirkų ir Basa
navičių!” tarė lietuviai gydy
tojai savo suvažiavime Cleve- 
lande. Kuo sielojasi lietuviai 
Venezuelojo. lietuviai kino , 
filmose. “Didvyriuose ir išda
vikuose” toliau aprašoma, 
kaip žiauriai okupantai žudė 
ir naikino į Lietuvą nuleistus 
parašiutininkus ir partizanus. 
Kaip niekina Sovietai lietu
vius tremtinius. Iš dail. litera
tūros duodama Vlado Šlaito 
poezijos, Sofijos Čiurlionienės 
apybraiža “Nėra ko gailėtis” 
ir Šeiniaus vaizdelis “Mėnesie
na”, kuris tiek pat įdomiai 
skaitomas, kaip ir jo neseniai 
išleista puiki, gražiu stiliumi 
parašyta ir skaitytojų šiltai 
sutikta naujausia it. pati pas
kutinė knyga “Vyskupas ir 
velnias”. Daugiau kaip 50 iliu
stracijų plačiai pavaizduoja 
lietuvių veiklą plačiame pa
saulyje. Įdomus taip pat ang
liškai parašytas skyrius. Nu
merio gale duoti keturi lietu
vių rašytojų kapai — prisime
nant Vėlinių vakarą: V. Krė
vės, O. Milašiaus, J. Savickio 
ir J. Krumino.

Vieną nepaprastą savaitės 
dieną — pirmadienį vakare 
norvvoodiečiai /be skirtumo pa
žiūrų rinkosi bendram susirin
kimui lietuvių parapijos salė
je. Susirinkimui vadovavo tuo
laikinis Darbininko redakto
rius Antanas Kneižys. Plates
nį paaiškinimą padarė klebo
nas kun. Steponas Kneižys. 
Per pirmąjį susirinkimą į sky
rių įstojo 56 nariai. Per se
kančius įstojo visos didesnės 
organizacijos ir narių priaugo 
iki 142. Tai buvo skaitlingiau
sias savo gyvenime. Pirmame 
susirinkime buvo išrinkta sky
riaus valdyba šios sudėties: 
Pirmininkas — 
vice pirmininkai 
Blažas, Jurgis Versiackas ir 
Vincas Kudirka; finansų sekr. 
ir laikinas protokolų sekreto
rius 
ninkas Juozas Versiackas; iž
do globėjai: Jonas Kavaliaus
kas ir Gabrielius Kakanaus- 
kas. Išrinktos dar dvi komi
sijos: rūbams rinkti, pirmi
ninke Mar. Balutienė ir padė
jėjos Elena Dirsienė ir Anta
nina Pečiulienė; spaudos — 
Jonas Pieža, V. Kudirka ir 
Povilas Kručas ir direktorių 
taryba iš 27 asmenų. Vėliau 
buvo papildyta pinigų vajaus 
komisija. Visi dirbo su entu
ziazmu. Kartą Petras Blažis 
davė pasiūlymą nariams apsi- 
dėti mokesčiais po 10 dol. ir 
pats pažadėjo 25 dol. tuojau 
įmokėdamas 15 dol. Pasiekus 
1948-49 metus skyrius pavar
go, sumažėjo ir narių skaičiu
mi. Skyriaus vadovybė su la
bai mažais pakeitimais pasili
ko ta pati iki 1950 metų pra
džios.

A. Kneižys,
— Petras

Jonas Pečiulis; iždi-

1949 metų antroje pusėje 
pagausėjo čia naujųjų ateivių. 
Jie buvo susirūpinę beieško
dami sau butų ir darbo. Ir čia 
jiems Balfo darbuotojai atėjo 
padėti. 1950 metų pradžioje 
būrelis naujųjų ateivių, jau 
tarpusavy susipažinę ir su ap
linka apsipratę pradėjo ieško
ti to geradario Balfo senelio, 
kuris taip nuoširdžiai visiems 
pavargusiems Europoje tiesė 
meilės artimo ranką, šildė kū
ną ir dvasią. Pirmasis iš tų 
senelio padėjėjų buvo sutiktas 
Jurgis Versiackas. Kiek prisi
menu tada jis buvo daug vik
resnis ir su labai gera nuotai
ka ir dabar jis dar šviesiai at
rodo. Pažadėjo mus vieną die
ną su tuo seneliu supažindinti 
ir tai įvyko tų pačių metų ba
landžio 26 d., Liet. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Senelį atsto
vavo jo valdyba: pirmininka
vo vienas iš vice
A Kavaliauskas; protokolų 

Petras Rakauskas,

pirmininkų

Juozas Vcr-

<

sulenkė, nustojo sveikatos, ki
ti dar nenuilstamai darbuoja
si. Visi jie užsitarnavo didžios 
pagarbos ir padėkos. Tai buvo 
laiko liepsnos, /beveik kiekvie
ną kaitino, traukė, stūmė at
likti kuo greičiau, kuo dau
giau labdaros darbelių. Kai
myninės brolių tautos žmonės 
tada ten to jausmo pagauti 
lietuviui sakė: “tai dabar 
jums gera, kai tiek daug jūsų 
giminių Amerikoj!” Ar dabar 
taip yra, kai atvyko ir tie, ku
riuos tos (liepsnos padariniai 
maloniai šildė ir guodė. Da
bar musų daugelis sustingome 
ir kitus į sustingimą traukia
me. Daugelis bejausmiai pasi
darėme ir pasitenkiname tik 
žodžiu apie brolišką meilę pri
siminti ir iš aukšto žiūrime į 
dirbančiųjų saujelę. Darbai li
ko tie patys, o dirbančių eilės 
retėja. Per 15 veiklos metų 
skyrius aukų pinigais į centrą 
yra išsiuntęs arti keturių tūk
stančių dol. ir rūbų, avalinės 
apie 10,000 svarų.

Šiais metais skyrius minė
damas sukaktį spalio 4 d. su
ruošė gražų banketą. Dalyva
vo miesto atstovai: Selcctme- 
nai Harry Butters, J. Abdal
lah ir policijos sekr. V. Balu
tis. Visi turėjo progos pasa
kyti po žodį ir perduoti svei
kinimus. Ponas H. Butters 
pareikšdamas savo linkėjimus 
ir simpatijas lietuviams šiam 
kilniam darbui paaukavo 10 
dol. Pagrindinę kalbą pasakė 
Bostono 'Bostono Balfo ap
skrities p-kas kun. Martinkus 
iš Providence. Miela pažymėti, 
kad šiame bankete dalyvavo 
ne tik Norwoodo lietuviai, bet 
Brocktono, Bostono, ir su 
kun. M. Vembre priešaky ir 
Stoughtono Balfo rėmėjų gru
pė ir iš kitur. Tai graži išda
va iš praeitų metų pradėto 
bendradarbiavimo, kuris vis 
plačiasi ir gilėja. Vaišes ruo
šė nenuilstama Balfo veikėja 
Iz. Vasiliauskienė, jai talkinin
kavo: O. Padukienė, N. Prei- 
velienė, E. Stadainikienė, A. 
Kovienė ir K. Razulevičienė. 
Sunkiausią darbą atliko Br.

Kovas, Valentinas Kudirka ir 
J. Svidaras.

Banketas gradžiai pasisekė. 
Gryno pelno gauta $255.53. 
Šia proga paaukavo: select- 
manas J. Abdallah ir J. Jonai
tis iš Bostono po 5 dol., V. 
Kamantauskas 2,5 dol. ir E. 
Razuliavičienė vertingą dova
ną lotarijai.

Baigus visas apyskaitas 
Balf Centrui pasiųsta 313 do
lerių. Norwoodietis.

V. Sidzikausko Laiš
kas Jungtinėms 

Tautoms

paneigimas, — 
skatina

• V 1 I • •

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo vice pirmininkas V. Si
dzikauskas pasiuntė laisvųjų 
valstybių delegacijoms Jung
tinėse Tautose laišką ryšium 
su JT pilnaties numatomais 
svarstymais pranešimo apie 
Vengriją.

— Tebetrunkanti Vengrijo
je priespauda ir vengrų tau
tos pagrindinių teisių ir poli
tinių laisvių
rašė Sidzikauskas, 
Pavergtųjų Seimą atsišaukti į 
Jus, Ekscelencija... Mes nuo
lankiai prašome Jūsų delega
ciją pasinaudoti Leslie Munro 
raporto proga ir pradėti vi
suotinius debatus Vengrijos 
klausimu... Pavergtųjų Seimas 
viliasi ir tiki, kad pačios tai
kos reikalai, kuriam vengrų 
ir kitų tautų pavergėjas pas
tarosiomis dienomis ypač yra 
dosnus žodinių liapsinimų, JT 
pilnaties dabartinė sesija im
sis paveikių žygių, kad atsta
tytų ir teisės principų galią ir 
savo (JT) moralinį autorite
tą.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys: 
češkevičius Albinas, Bronius, 

Edvardas ir Juozas, gimz Shenan
doah, Pa. Tėvų vardai Juozas ir 
Anelė.

Dižulskytė-Karaveckiene Valerija, 
ir jos seserys Irena ir Marytė Di- 
žulskytės.

Norwood, Mass.

Penkiolika Metų Labda
ros Darbo

Norwoodo Balfo Skyrius 
Šiais metais mini savo veiklos 
15 metų sukaktį. Čia ir norė
tųsi nors bendrais bruožais 
peržvelgti tą laiką, gražų nu
veiktą darbą ir prisiminti jo 
darbuotojus.

Kai paskutinis pasaulinis 
karas ėjo prie pabaigos, Ame
rikos Lietuvius pasiekė tikros 
žinios apie jų brolius Europo
je patekusius į vargą. Vargas 
reiškėsi stoka: maisto, rūbų, 
vaistų ir ateities neaiškumų. 
Visi sukruto jiems padėti Vi
soje Amerikoje organizavosi 
Balfo skyriai. Nonvoode toks 
skyrius susiorganizavo 1944 
m. rugsėjo 25 dieną. Čia po 
ranka turiu pirmuosius šio 
skyriaus organizacinius proto
kolus. Jie surašyti lietuvių ir

J

AntosS, 
kaimo,

kil. iš
Lietuvos ka-

Šiaulių,

Jono sūnūs,

iš Bulakavo dv., 
Seinų 
Prano

apskr. 
sūnūs, gy-

Gaballs Jullua ir DomicelS. 
JanulioniB Mikas Ir žaima, buv. 

teisininkas Alytuje.
Jucys Juozas ir sesuo 

Juozo vaikai, 13 Milašaičių 
Plungės vals.

Kučinskas Vladas, 
buvzs puskarininkis 
riuomenčje.

Lukošius Antanas, 
gim. apie 1905 m.

Marcinkevičius Pranas, iš Liud
vinavo, Marijampolės apskr., gyve
no Clevelande.

Martinkus Domas, gimęs 1915 m., 
buvęs Vokietijoje.

Matutis Kazys, Antano sūnūs, 
gyveno Chicago, III., 3504 S. Union 
Avenue.

Mykolaitis Stasys, buvęs leitenan
tas 8 pėst. pulke.

Navickienė-Birgelytė Adelė, vyras 
Navickas Petras, 
Rudaminos vals.,

Odinas Pranas, 
venęs Čikagoje.

Pleštys Bronius, kil. 
buvęs puskarininkis Lietuvos ka
riuomenėje.

Pocius Stanislovas, Leono sūnūs, 
iš Ketūnų k., Sedos vals., Mažeikių 
apskr.

Pranckevičius Antanas ir Pranas, 
iš Voniškių k., gyvenę Berlyne.

Ramanauskas Antanas, Jono sū
nūs.

Ringys Antanas, Kazimiero sū
nūs.

Ščiukauskienč Adelė, gyvenusi 
Mockavos k., Punsko vals., Lazdijų 
(Seinų?) apskr, vėliau Vokietijo
je.

šimavičius Mykolas, teisių dak
taras, kil. iš Biržų apskr., gyve
nęs Kaune.

Ileškomiejl arba apie Juos iinan- 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA, 

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

iš Šiaulių,

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 PURLIO 

1222 Blaisdell Street

i

Tel STagg 2-5043
Matthev P. BaDa» 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedčjaa 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė. 
(at Forest Parkway StatioD) 

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

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BUKIT E S V E IKl

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.

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, 

8148 W. 68rd St, Chicago 29, IR
Telefonas Republic 7-7868

Ik
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sekr
kuris šias pareigas praktiškai 
be pertraukos ėjo nuo sky
riaus įsikūrimo pradžios; fi
nansų sekr.
siackas ir kiti valdybos parei
gūnai: V. Kudirka, Jurgis 
Versiackas, Iz. Vasiliauskienė, 
M. Balutienė ir keletas narių: 
I. Tvaskienė, U. Paznckienė, 
G. Pazniokas, Kl. Kašėta ir 
kiti, pavardžių neprisimenu, 
viso 26 asmens. Susirinkimas 
buvo įspūdingas. Išrinkta nau
ja skyriaus valdyba į kurią 
įsijungė ir naujieji ateiviai. 
Naująją valdybą sudarė: pir
mininkas K. Šimėnas, vice pir. 
V. Kudirka, V. Zareckąs-Au- 
dėnas, prot. sekr. K. Šakenis 
ir P. Rakauskas, fin. sekr. Zi
ta Zarankaitė, iždin. Juozas 
Versiackas. Skyrius persitvar
kė ir pagyvėjo, bet narių 
skaičiumi jau nebeatsigavo. 
Vėliau skyriaus pirmininkais 
buvo Jonas Martyšius Ir Ad. 
Tumas.

Per 15 metų veiklos dau
giau nei trečdalis šio skyriaus 
uolių organizatorių, narių, rė
mėjų atsiskyrė su šiuo pasau
liu palikdami gražų atminimą, 
kaip reikia artimą mylėti. 
Meilų jie įrodė darbu, auko
mis, kurios nevienam vargs
tančiam nušluostė vargo aša
rą, kitus gyvenimo amžius

Savaitinė Atskaita Išmokėti; Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Lapkričio 28, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
IPOLITAS SIMELONIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, gi- 

męs vasario 1, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 1, 1916 m. Mirė spalių 11, 1959 

m. Velionio žmonai, Mary Simelonis, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

KAZYS STANKUS, 14 kp., Cleveland, Ohio, gimęs 
kovo 4, 1885 m., Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 7, 1928 m. Mirė lapkričio 
11, 1959 m. Velionio žmonai, Viktorijai Stankus, 
pomirtinės išmokėta ------------------------------------

POVILAS JUŠKA, 15 kp., Easf’hampton, N. Y., gi
męs gruodžio 28, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 7, 1931 m. Mirė spalių 15, 1059 
m. Velionio sunui, Marther Juška, pomirtinės iš
mokėta -------------- _----------------------------- ------- -

BALTRUS TUMAVIČIUS, 43 kp., So. Boston, Mass., 
gimęs rugpiučio 10, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 

prisirašė vasario 1, 1924 m. Mirė lapkričio 5, 1959 
m. Velionio žmonai, Jadvygai M. Tumavičienei, po

mirtinės išmokėta___________________________
MARTINAS MICKUNAS, 265 kp., Treveskyn, Pa. gi

męs rugsėjo 12, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 12, 1930 m. Mirė rugsėjo 18, 
1959 m. Velionio žmonai, Agnieškai Mickunienei, 
pomirtinės išmokėte ________________________

$300.00

600.00

300.00

1,000.00

600.00

—$2,800.00
$135,333.05

Viso____ _________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. SLEKIEN®, 41 kp., Lavvrcnce, Mass,, sirgo 8 savaites 3 dienas __ 
U. KAVALIAUSKIENE, 41 kp, Lawrence, Mass, sirgo 12 savaičių
B. KUKENIENE, 127 kp, Lynn, Mass, sirgo 3 savaites___________
P. KONTRIMAS, 167 kp, Joliet, III, sirgo 8 sav. 1 d._______________
J. SLAICUNAS, 173 kp., Lovvell, Mass, sirgo 3 sav. 1 d.___________
F. NORVILUS, 224 kp, Bulpitt, III, sirgo 4 sav. 2 d. __..........................
O. MOCKAPETRIENffi, 308 kp, Brookline, Mass, sirgo 3 sav. 1 d— 
W. J. CASEY, 328 kp, Jamaica Plain, Mass, sirgo 5 sav. 2 d._____
O. VAREKOJIENE, 341 kp, McNaughton, Wis, sirgo 8 savaites ____

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

T-

U b Km* 1

$51.00
65.50
18.00
42.50

9.60
29.60
40.00
34.25
42.00

—$322.26
$23,76610

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LEETUV i ” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol, visose Amerikos*- 
6250, Kanadoje — 5 doleriai Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ? "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MIOHEL8ONO važiuojant pažiūrėti Amerikon
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
(Jžsisaldusienui knygą tuoj pat peaiunčiame. Kaina tik 76 centai.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Jdomiaua’aB 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu adreeu:

NAUJIENOS
1739 South Halated Street Chicago 8, iilinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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