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SLA Apdrauda—Gražiausia Kalėdų Ir Naujų Metų Dovana
Užtikrinanti Ateitį Jūsų Mylimam Vaikui Ar Jaunuoliui

EISENHOWERIS IŠVYKO EUROPON 
TRIMS SAVAITĖMS

Padarys virš 22,000 mylių ir aplankys 11 val
stybių. - Pirmas prezidento sustojimas Italijo
je. - Adenaueris lankėsi Paryžiuje ir dvi valan
das kalbėjosi su prezidentu de Gaulle

Praeitos savaitės trečiadienio vakare prezidentas 
Eisenhoweris išskrido Europon trims savaitėms, kurių 
metu jis aplankys 11 valstybių ir padarys virš 22,000 
mylių kelionę. Prieš išvykimų prezidentas turėjo pasi
kalbėjimų su spaudos atstovais, kuriems aiškino savo 
ilgos kelionės tikslų ir aplankymų 11 valstybių ne tik 
Europoje, bet Afrikoje ir Azijoje. Pagal prezidento 
aiškinimų, jo vyriausias vykimo tikslas—taika, kurios 
Amerikos vyriausybė jau ilgus metus siekia, tačiau tikro 
dėmesio iš kitų valstybių nesimato, todėl jis nusprendė 
aplankyti 11 valstybių ir pasakyti apie 30 kalbų.

Prieš išskridimą tą vakarą, prezidentas Eusenhowe- 
ris per televizijos ir radijų tinklus pasakė kalbą. Jis to 
vakaro kalboje, kaip ir spaudos atstovų konferencijoje, 
papasakojo ilgos keliones tikslą ir aplankymą keliolikos 
valstybių. Prisiminė prezidentas ir plieno darbininkų 
streiką, prašė abi puses — 
susitarti ir baigti streikų, 
sėkmės Amerikos žmonėms

darbininkus ir darbdavius 
Baigdamas kalbų palinkėjo 
ir pasakė sudiev trims sa-

tarėsi su ministerių pirminin
ku Macmillanu ir svarstė Ber
lyno ir Vokietijos išsprendi
mo problemas. Dabar jis buvo 
nuvykęs į Prancūziją ir dvi 
dienas tarėsi su Prancūzijos 
prezidentu Charles de Gaulle. 
Iš pranešimų atrodo, kad jie
du tarėsi tais pačiais Berlyno 
ir Vokietijos klausimais, ku
riais Adenaueris tris dienas 
di^tukavo su Macmillanu Lon
done. Sakoma, kad Adenau
erio ir de Gaulle besikalbėda
mi priėjo prie susitarimo, kad 
pirmiausia reikia išspręsti nu
siginklavimo klausimą, o pas
kui svarstyti Berlyno ir kitas 
problemas. Adenaueris spau
dos atstovams pasigyrė, kad 
jis su prezidentu de Gaulle 
pilnai sutarė esminiais klausi
mais. Dėl viršūnių konferenci
jos laiko kancleris pareiškė, 
kad tokiai konferencijai laikas 
geriausias butų balandžio mė- 
nesis.

vaitėms.

Pirmas sustojimas Italijoje
Gruodžio 4 dieną preziden

tas Eisenhovveris pasiekė Ita
liją. Iš Romos pranešama, kad 
jam atskridus ir nusileidus 
aerodrome, jį sutiko Italijos 
prezidentas Giovanni Gronchi, 
aukšti valdžios pareigūnai ir 
tūkstančiai žmonių, kurie pre
zidentui Eisenhoweriui kėlė 
didžiausias ovacijas. Trumpai 
kalbėdamas prezidentas tarp 
kitko pareiškė: “Aš atvežiau 
iš Amerikos pranešimą dėl Jū
sų“, Eisenhoweris Italijoms 
žmonėms pranešė: “Mes nori
me gyventi taikoj ir draugiš
kai. Aš užtikrinu jus kaip 
partneris su jumis NATO or
ganizacijoj ir visuomet atlie
kam savo dalį ir stovim su 
jumis dėl teisingos taikos”.

Tos pat dienos vakare pre- 
zidentas Eisenhoweris ir prezi
dentas Gronchi, drauge su už
sienio reikalų patarėjais, apie 
valandą laiko tarėsi Quirinal 
palociuje, 400 metų senumo, 
kur prezidentas su savo paly
dovais apsistojęs. Tame pat 
palociuje buvo apsistojęs ir 
prezidentas Wilsonas 1919 me
tais.

Paviešėjęs Italijoje ir ap
lankęs Popiežių Joną XXIII, 
prezidentas Eisenhoweris nu
skrido į Turkijos sostinę An
karą, kur buvo sutiktas Tur
kijos prezidento Celal Bayar, 
ministerio pirmininko Adnan 
Mienderes ir kitų aukštų val
džios pareigūnų. Prezidentui 
važiuojant gatvėmis į apsisto
jimo vietą, jam buvo keliamos 
didžiausios ovacijos apie pu
sės milijon susirinkusių žmo
nių ant šaliganvių. Tai pirmą 
kartą Turkijoj taip iškilmin
gai sutiktas iš užsienio atvy
kęs aukštas pareigūnas, sako 
pranešimas iš Ankara.

Adenaueris lankėsi 
Paryžiuje

Vokietijos kancleris Ade
naueris, nors jau nejauno am-

i ' ' ' /ą.

žiaus, myli važinėti ir tartis 
su valstybių vadais politiniais 
klausimais. Visai neseniai jis 
lankėsi Londone ir tris dienas

Pašaukė į kariuomenę devy
niolikamečius. — Vilniaus 
“Tiesa“ rugsėjo 5 dienos lai
doje paskelbė Sovietų Sąjun
gos gynybos ministerio įsaky
mą, kuriuo pašaukiami kari
nės prievolės gimusieji 1940 
metais.

----- o------
10 naujų žemės ūkio tech

nikumų šiais metais įsteigta 
Lietuvoje.

KIEKVIENA SLA NARĮ PRAŠOME!
Išpildykit čia įdėtą vaikų apdraudos aplikaciją, pridėkit 

metines duokles ir pasirūpinkit, kad greitai butų aplikacija 
įteikta kuopai, arba siųskite ją į SLA Centrą. Jeigu greitai 
suskubsit šią aplikaciją išpildyti, tai gausit savo apdraudžia
mo vaiko ar jaunuolio Apdraudos Paliudijimą kartu su Kalėdų 
sveikinimu dar prieš Kūčias.

Vaikui ar jaunuoliui padovanodami Deimantinio Jubiliejaus 
garbei įvestą lengviausių sąlygų apdraudą, Jus parodysit as
meninį palankumą ir meilę. Jus duosit jam dovaną, kurios 
jis neužmirš ir brangins visą amžių. O visuomeniniu požiūrių 
Jus atliksit reikšmingiausi žygį, nes Jus padėsit įjungti jau
nąją kartą į šiais laikais vedamą kovą išlaikymui laisvės pa
saulyje ir parengsit jaunimą paveldėti gražias SLA ifraterna- 
lizmo tradicijas bei padarysit juos SLA milionų įpėdiniais, 
kartu perleisdami jiems atsakingas bei garbingas pareigas, 
kurias musų organizacija savo tautai atlieka jau 75 metus.

Todėl nėra brangesnės šioms Kalėdoms dovanos, kaip įra
šymas jaunamečių į SLA.
SLA Veikėjos Moterys Jau Pirmos Jautriai Atsiliepė kaip 

Pavasarinės Kregždės Pranašaudamos Gražų Pasisekimą
Todėl bukime tikri, kad ir toliau vaikų ir jaunuolių pri

rašyme pirmenybę pasiims moterys, parodydamos vyrams savo 
pranašumą svarbiame lietuvių visuomenei darbe. Čia dedame 
pirmą sąrašą SLA veikėjų moterų, kurios tuojau, kaip tik buvo 
paskelbtas lapkričio mėnesį vaikų prirašymas, 'tuojau pradėjo 
darbą ir tą pačią dieną jau tiek prirašė vaikų:

O. VINIKIENE, 126 kuopa, 5 narius.
E. MIKUŽIUTE, 313 kuopa, 1 narį.
G. ANUSKA, 126 kuopa, 2 nariu.
D. BLAŽIENE, 126 kuopa, 1 narį.
L. SPERAUBKIENE, 126 kuopa, 1 narį.
Be to dar yra daugiau moterų ir vyrų vėliau atsiųstų vai

kų skyriaus naujų narių, kuriuos paskelbsime sekančiuose nu
meriuose.

Kiekviena Šeima Gali Pati Parūpinti
Specialią Apdraudą Savo Vaikams

Čia dedame specialės, palengvintom sąlygom, vaikų ap
draudos aplikaciją. Specialė vaikų apdrauda duodama ryšium 
su besiartinančiu SLA DEIMANTINIU JUBILIEJUM ir ja 
galės pasinaudoti SLA reguliarus ir Draugybos Nariai.

Vaikai į šią apdraudą priimami nuo gimimo dienos iki 18 
metų amžiaus, neatsižvelgiant į jų tėvų tautybę. Specialė 
vaikų apdrauda yra puiki SLA dovana Amerikos lietuviams; 
ji duodama Deimantinio Jubiliejaus proga, tad visi, kas linki 
vaikams gero, privalo ja pasinaudoti dabar—tuojau.

Kiekvienas gali dalyvauti SLA paskelbtų už vaikų prira
šymą į šią specialią, palengvintom sąlygom apdraudą PRIZŲ 
LAIMEJIME.

Pirmieji surinkusieji DEIMANTINĮ—75—skaičių vaikų 
šioje apdraudoje gaus pinigines premijas:

Pirma premija _____________  $100.06
Antra premija ______   $50.00
Trečia premija__________________ $25.00
Ketvirta premija ________________ $15.00
Penkta premija _________________ $10.00

Gerb. tėvai, vaikų globėjai, krikšto tėvai, seneliai ir šeimos 
draugai, o lygiai ir visi, kas linki jaunajai kartai gero! Jus 
patys galite parūpinti vaikui ar vaikams SUECIALIĄ VAIKŲ 
APDRAUDĄ. Kiekvienas narys be jokios pagalbos gali iš
pildyti čia dedamą labai paprastą aplikaciją. Rašykit aiškiai 
vardus ir pavardes ir kitus atsakymus, prie apilikacijos pridėkit 
metines duokles ir atiduokit savo kuopos sekretoriui, kuris 
persiųs ją į SLA Centrą^ Arba šią Jūsų išpildytą aplikaciją, 
pridėję metinius mokesčius (čekiu ar money orderiu) pasiuskit 
tiesiog į SLA Raštinę tokiu adresu:
Dr. M. J. Vinikas, 307 Wiest 30th Street, New York 1, N. Y.

Iškirpti ispildzius

VAIKŲ APLIKACIJA

Vaikų Gyvybes Terminuotai Apdraudai iki 18 Metų

Deimantinio SLA Jubiliejaus Garbei 
Specialios Keturių Rūšių 

Lengvų Sąlygų Apdraudos
1. VAIKŲ APDRAUDA

Nuo gimimo dienos iki 18 metų amžiaus Vaikų Skyriaus 
gyvybės apdraudos duoklės: už kiekvieną tūkstantį dolerių tik 
25 centai į mėnesį. Be daktaro sveikatos tikrinimo galima 
apsidrausti iki $2,000.00. Vaiką gali apdrausti keli asmenys, 
bet bendra apdraudos suma negali būti didesnė, kaip $10,000.00. 
Šią apdraudą galima bus pratęsti iki 25 metų amžiaus tomis 
pat apdraudos duoklėmis.

2. JAUNUOLIŲ APDRAUDA

Nuo 16 iki 25 metų amžiaus jaunuolis apdraudžiamas gy
vybės apdrauda ir moka už kiekvieną $1,000.00 tik po 25 centus 
į mėnesį pridėjus suaugusiųjų narių duokles. Jo apdraudoje 
susidariusiais rezervais gauna palengvinimus duoklių, persi
keliant į bet kurią kitą SLA apdraudą.

3. SLA NAUJAS PLANAS KLUBAMS IR DRAUGIJOMS

Klubai ir draugijos gali padidinti savo narių naudas su
teikdamos jiems SLA Draugybos Narių teises neatsižvelgiant 
į jų tautybę. Klubai ir draugijos pasilieka savarankus, kaip 
buvo, o savo nariams duoda:

(a) Draugybos (Sočiai) Nario privilegijas ir plačias teises 
Susivienijimo veikloje

(b) Gauna ligoje pašalpą tomis pačiomis teisėmis, kaip 
reguliarus Susivienijimo nariai.

(c) ' Turi teisę apdrausti savo vaikus vaikų ir jaunuolių 
skyriuose, tokiomis sąlygomis, kaip anksčiau nurodyta.

(d) Turi teisę gauti Akcidentalę Apdraudą.

4. AKCIDENTALES MIRTIES APDRAUDA

SLA reguliarus nariai, o taip pat draugijų nariai ir pa
vieniai asmenys, kurie yra Draugybos Nariais (Sočiai Mem- 
bers), gali gauti AKCIDENTALĘ APDRAUDĄ. Už 20 centų 
mėnesinių mokesčių jie gauna $500.00 Akcidentalės Apdraudos, 
už 40 centų mėnesinių mokesčių gauna $1,000.00 Akcidentalės 
Apdraudos, už 50 centų mėnesinių mokesčių gauna $1,500.00 
Akcidentalės Apdraudos. z
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RAŠYKITE RAŠALU AIŠKIAI ARBA SPAUSDINTOM RAIDĖM

Vaiko vardas ir pavardė (pilnas vardas, ne inicialai) —

Adresas __ Miestas Valstija.

Data__

Gimė

Amžius prie artimiausio gimtadienio— .Mėnesiniai mokesčiai Metiniai mokesčiai |_______ •

Apdrauda $

Giminystė

Aplikanto ir Pašalpgavio vardas ir pavardė „

Adresas Miestas Valstija

♦Mokesčiai metams $3.00 arba 30 centu i mėnesį už kiekvieną $1,000.00 gyvybės apdraudos.

AFDRAUSTINUMO ĮRODYMAS

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad šioje aplikacijoje nurodytas vaikas visais žvilgsniais yra normalus ir dabarti
niu metu yra sveikas, išskyrus, (nurodyt negalavimus) 
Dabar šis vaikas lanko mokyklą Todėl aš liudiju, kad Sis pareiškimas

sudaro vaiko Apdraustinumo Įrodymą pagal įstatymus ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nuostatus, ir čia pridedu 

mėnesius.mokesčius $ už

Aplikanto Parašas Liudininko ar Organizatoriaus Parašas

KUOPOS LIUDIJIMAS

Šiuo liudiju, kad aukščiau nurodytas vaikas yra priimtas nariu i Vaikų Skyrių Kuopoje Nr.

Data 19_ metų
Kuopos Sekretoriaus Parašas

NURODYMAI
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a. Kai ši aplikacija išpildyta rašalu, tada ją patiekit artimiausiam jūsų kuopos Nr. _______  mitingui arba tiesiog
pasiuskit ją su narystės mokesčiais tokiu adresu: Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. Aplikantas turi būti pilnai susipažinęs su Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Konstitucija ir nuostatų turkliu bei 

su apribojimais ir sąlygomis apdraudos Klasės, kurią jis pasirinko.

Vieta žemiau šios eilutės išpildoma tiktai SLA Centro Raštinės

Cert. No. Lodge No.

Cert. Class

Amount $.

Monthly dues $

Annual dues »

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street 

New York 1, N. Y.

Date rec’d

Date accepted —.
i

Am’t of dues rec’d

Approved by

Naudokite bet kurią šios aplikacijos dalį—lietuvišką ar anglišką Šeriai No. 910
✓

I
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SLA Reikalai ir Veikla
Sėkmingas ir Gražus Buvo SLA 3-čios 

Apskrities Metinis Suvažiavimas
sąlygomis, 

kuriuos 
mokesties

dalyvaukite 
me.

J.
SLA 87

šiame susirinki-

šermukšnis, 
kuopos fin. sekr.

Detroit, Michigan

Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
giu ra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Organui siųsti adresu 
keitimo reikalu

Mes dažnai gautame laiškus 
iš Susivienijimo narių adresų 
pakeitimo reikalu organo Tė
vynės siuntimui. Yra net tokių 
asmenų, kurie piktai rašo ir 
koliojasi už nepakeitimą jų 
adreso jiems persikėlus gyven
ti į kitą vietą. Kiti rašo: “Jau 
daugiau du metai aš gyvenu 
naujoj vietoj, o Jus siunčiat 
man organą senu adresu”. 
Yra ir daugiau panašių nusis
kundimų, tačiau nei vienas 
laiškuose nemini, ar jie buvo 
pranešę centrui apie gyvena
mos vietos pakeitimą ir pri- 
siuntę naują adresą, kad orga
nas jiems be jokios pertrau
kos butų siunčiamas.

Adresų nepakeitimas daro 
nesmagumo ir bereikalingas 
išlaidas centrui, nes laikraš
tis pasiųstas netiksliu adresu, 
pašto grąžinamas ir už kiek
vieną sugrąžintą laikraštį cen
tras turi užmokėti 5 centus 
laiškanešiui. Todėl mes prašo
me visų tų, kurie persikelia 
gyventi į kitą vietą, apie tai 
pranešti centrui ir nurodyti 
naują adresą organo siunti
mui.

mandatus, 
S. Bakanas

prezidentą 
pakalbėti,

apskrities 
pakviečia S. 

Povilą P. 
kuris savo

Suvažiavimo nuotaika
Retai ipas Laiko tokie suva

žiavimai kaip kad šis buvo su 
tokia jaukia ir gražia nuotai
ka ir su tokiu draugiškumu ir 
nuoširdumu, išrodė lyg butų 
susirinkę vienos šeimos nariai.

Reiškia, kad šiame suvažia
vime delegtų tarpe reiškėsi 
fraternalizmo dvasia ir, reikia 
tikėtis, kad ir Jubiliejinio Sei
mo rengime bus graži koope
racija ir bus gražios pasek
mės, gal bu: tas buvo dėl to 
nepaprasto supuolimo, n°s tu
rint po ranka SLA konstitu
ciją viršelyje teko pastebėti, 
kad SLA yra gimęs lapkričio 
22 dieną, 1886 metais, na ir 
musų suvažiavimas buvo lai
komas lapkričio 22 dieną.

Linkėtina, kad ir musų ren
giamam seime graži nuotaika 
viešpatautų svečių ir delegtų 
tarpe.

naujus metus galima prisira
šyti lengvesnėmis 
ypatingai vaikams, 
už $3.00 į metus
galima apdrausti $1,000.00, 
tad pasinaudoki! gera proga.

Todėl visi kuopos nariai da
lyvaukite ir patikrinkite savo 
mokesčių knygeles, nes šiais 
metais paskutinis susirinki
mas.

SLA 328 Kuopos Valdyba.

Kenosha, Wisconsin

NUOŠIRDI PADĖKA

Street,

nariai ir 
prašomi 

susirinkime, nes

-------:♦$»:-------
Skubių pranešimų 
Tėvynei reikalu

Jau kelis sykius Tėvynėje 
buvo pranešta kada ji atiduo
dama spaudon ir iki kuriai 
dienai skubus pranešimai tu
ri būti prisiųsti, kad juos bu
tų galima įdėti į tos savaitės 
Tėvynės laidą, kurioj ji ati
duodama paštui. Bet kadangi 
skubus pranešimai, ypač apie 
kuopų susirinkimus, labai daž
nai ateina kada Tėvynė jau 
būna a'tspausdinta ir priduota 
paštui, o kitos savaitės laidai 
juos negalima dėti, nes susi
rinkimai jau būna praėję, tai 
dar kartą primename kada 
skubus pranešimai turi pa
siekti redakciją.

Tėvynės formos priruoša- 
mos pirmadienį, o antradienio 
ryte atiduodamos spaudon. To
dėl skubus raštai, kurie turi 
tilpti tos savaitės Tėvynėje, 
kada ji atiduodama spaudon, 
turi pasiekti redakciją ne vė
liau pirmadienio ryte. Vėliau 
prisiųstus pranešimus, kad ir 
prie geriausių norų, negalima 
įdėti į tos savaitės Tėvynės 
laidą.

-------:«$♦:-------
Kuopų susirinkimai 
gruodžio mėnesį

Iš pranešimų galima spręs
ti, kad Susivienijimo kuopų 
susirinkimai gruodžio mėnesį, 
kuriuose nominuojami kandi- 
da:ai Pildomosios Tarybos na
rių pareigoms ir renkamos 
kuopų valdybos 1960 metams,
gausiai narių lankomi. Daug J mėnesį 
susirinkimų įvyko gruodžio 6 nebus teisėtos.

S. S. Pittsburgli, Pa.—Lap- 
I kričio 22 dieną Lietuvių Pi

liečių Svetainėje įvyko SLA 
I 3-čios apskrities metinis suva- 
I žiavimas, kuris buvo šaukia- 
| mas ne tik kaipo paprastas 
Į metinis suvažiavimas, bet ir 
I dėl pradėjimo darbo rengimo- 
I si prie SLA deimantinio jubi

liejaus seimo, kuris įvyks pas 
mus Pittsburghe sekančių me
tų liepos mėnesio 11 dieną 

I gražiame Roosevelt viešbuty
je.

Suvažiavime dalyvavo virš 
40 atstovų atstovaudami šios 

I apylinkės 9 kuopas. Man
dagų Komisijai, kuri susidė- 

| jo iš An.ano Stanton-Stanke- 
I vičiaus, Onos Gedminskienės, 

192 kuopos, New Kensington, 
Į Pa. atstovų ir Apalionijos Ag- 

linskienės, 86 kp., N. S. Pitts
burgh atstovės, tikrinant at- 

Į stovų 
I pirm.

L. A. 
Dargį
gražioje kalboje apibudina

I abelnus SLA reikalus pažymė
damas žymesnesnius organi
zacijos darbus ir darbų pasi- 
mojimus, kurie neš organiza- 

I cijai šviesesnę ateitį.

Mandatų komisijai pateikus 
savo raportą, pradedamas su
važiavimo

I skaitymas, valdybos 
mai ir kiti
darbai ir prieinama prie ap
skrities valdybos ir komisijų 
rinkimo. Apskrities valdyba 
susideda iš: pirm. S. Bakano, 
vice pirm. J. Virbicko, užrašų 
sekretoriaus J. Žilinsko, finan
sų sekr. Gertrūdos Dargienės, 
iždininkės B. Pivaronienės ir 
iždo globėjų: V. J. Količienės 
ir Apalionijos Aglinkskienės. 
Visa esamoji apskrities valdy
ba aklamacijos budu pasiliko 
ta pati.

Prieinama ir prie SLA Sei
mo Rengimo Komisijos rinki
mų ar sudarymo čionai irgi 

J nebuvo jokio sunkumo ir buvo 
sudaryta iš sekančių darbš
čiųjų moterų ir vyrų; daugu
moje moterys, kurios yra dau
giau patyrusios įvairių paren
gimų rengimuose, sekanti Sei
mo Rengimo Komisija: M. 
Zdankienė, Albina Mičiulienė, 
Elena Leoną, Mary Miller, An
tanas Žilinskas, Ona Labuc- 
kienė, Elena Zalkovic, Jadvy
ga Rimkevičienė, Pranciška 
Spingienė, ir jos dukrelė ku
ri lanko Pittsburgho Universi
tetą Ryta Spingytė, Anta
nas Skankevičius-Stanton, Ona 
Gedminskienė, ir Elzbieta Ži
linskienė, tai musų apskrities 
sekretoriaus Jurgio Žilinsko 
jauna žmona, kuri yra gimus 
ir augus Worcester, Mass.

Šioji komisija tuojau po 
švenčių kartu su apskrities 
valdyba turės savo susirinki
mą, pasiskirstys pareigoms 
sudarant skirtingas komisijas 
seimo rengimo darbams ir 
bus pradėtas SLA deimantinio 
seimo rengimo darbas.

Toliau, šiame suvažiavime 
buvo nutarta pusmetinį ap
skrities suvažiavimą šaukti 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje Soho dalyje Pi'tts- 
burghe. Vienos minutės atsis
tojimu pagerbti mirę apskri
ties ribose gyvuojančių kuopų 
nariai, ir tuo uždarytas šis su
važiavimas.

darbas: protokolo 
pvaneši- 

suvažiavimo eiliniai

dieną, ypač didesnėse vietovė
se gyvuojančių gausesnių na
riais kuopų. Kitos kuopos, ku
rios susirinkimų dar nelaikė," 
prašomos sukviesti narius į 
susirinkimus ir no m i n u o t i 
kandidatus Pildomosios Tary
bos narių pareigoms. Sausio 

atliktos nominacijos

*

Suvažiavimo užbaigtuvės 
ir vaišės

Suvažiavimui pasibaigus, S. 
L. A. 104 kuopos darbščiosios 
moterys buvo paruošušios de
legatams ir svečiams skanius 
užkandžius ir visi pasidruti- 
nom, niekam nereikėjo skubė
ti į namus vakarienės valgy
ti, ir tai ne tik valgėm, bet 
buvom vaišinami ir tuo, kas 
tinka pradedant valgyti. O 
kas šias vaišes (užpilti už 
danties) teikė, tikrai negalė
čiau pasakyti. Vienas mano 
draugas sakė, kad tai buk bu
vo atvežta iš Ncw 
no 192 kuopos 
Juozo Sakalausko, 
tikrųjų taip buvo 
negaliu tvirtinti
mų neturėdamas, bet pobūvis 
buvo gražus, malonus ir drau
giškas, reikia tikėtis kad ir 
pobūvio svečiai ir viešnios yra 
dėkingi SLA 104 kuopai ir tos 
kuopos moterims už pobūvio 
surengimą. ‘ S

Kensingto- 
pirmuiinko 
bet ar iš- 
ar kitaip,

tikrų įrody-

O. B.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS
įvyks
20 dieną, 
LPK sve- 
St.

šiųnarių susirinkimas 
metų gruodžio mėn. 
2 valandą po pietų, 
tainėje, 41. Berkeley

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite mėnesines 
mokestis, kad neliktumėt sus
penduoti.

Gerbiami nariai ir narės, 
nepamirškite, kad šis susirin
kimas bus paskutinis šių me
tų, tai prie užbaigos metų yra 
svarbių reikalų užbaigti: ko
misijų raportai, kuopos valdy
bos rinkimas 1960 m., nomina- 
vimas kandidatų į Pildomąją 
Tarybą ir daugelis kitų rei
kalų. Tad visų narių būtina 
pareiga dalyvauti sekamam 
susirinkime ir atlikti susiriin- 
kimui skirtus reikalus.

Visus kviečia
SLA 41 Kuopos Valdyba.

Jamaica Plain, Mass

SLA 328 Kuopos Visų 
Narių Žiniai

Penktadienį, gruodžio mėn. 
11 dieną, 7 valandą vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo salė
je, 368 W. Broadvvay So. Bos
tone, įvyks SLA 328 kuopos 
susirinkimas.

Visi kuopos nariai kviečiami 
būti šiame 328 kuopos susi
rinkime, nes bus Pildomosios 
Tarybos nominacijos ir y kuo
pos valdybos rinkimas 1960 
metams, tad visų narių parei
ga būti susirinkime ir balsuoti 
už tinkamus asmenis.

Ateidami į susirinkimą, at
siveskite1 naujų narių prirašy
ti prie SLA, nes dabar prieš

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 212 kuopos rengtas 50 
metų sukaktuvių minėjimas 
visais atžvilgiais buvo sėkmin
gas. Kaip jau buvo Tėvynėje 
rašyta, SLA 212 kuopa pami
nėjo savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį lapkričio 14 dieną.

Burgers salė buvo kimštinai 
pripildyta. Tiesa, sale neper- 
didžiausia. Didesnę dalį da
lyvių sudarė kuopos nariai, 
bet buvo svečių ir ne narių— 
visi musų geri kaimynai Susi
vienijimo veikėjai buvo su 
mumis.

Musų kuopos darbščiosios 
narės pagamino puikią vaka
rienę. Programėlis kad ir bu
vo nedidelis, bet nuotaika bu
vo gera.

Šis gerai pavykęs parengi
mas suteikė veikėjams gerų 
vilčių ir energijos ateičiai.

Taigi varde rengimo komi- 
jos ir kuopos valdybos tariu 
širdingą padėką visoms valgių 
gamintojoms ir visiems į pa
rengimą atsilankiusiems sve
čiams ir viešnioms.

J. Kasputis.

SLA 209 KUOPOS 
medinis susirinkimas įvyks š. 
m. gruodžio mėn. 13 dieną, 
10:30 valandą ryte, Lithu
anian Amcrican Citizcns Club, 
11917 Conont 
tramek.

Visi kuopos 
narės maloniai 
vauti šiame
bus renkama kuopos valdyba 
1960 metams ir nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms.

Ateidami į susirinkimą, at
siveskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 200 kuopos.

A. Aleksynas,
Finansų sekretorius.

Port Chester, N. Y

SLA 367 KUOPOS
narių susirinkimas įvyko lap
kričio 8 dieną, bėt kadangi na
rių dalyvavo labai mažai, tai 
nutarta susirinkimus laikyti 
šeštadieniais, 2:30 valandą po 
pietų. Todėl sekamas susirin
kimas įvyks sausio mėn. 10 
dieną, priprastoje vietoje ir 
priprastu laiku. Visi kuopos 
nariai kviečiami ateilankyti į 
susirinkimą ir užsimokėti mė
nesinius mokesčius, kad nelik- 
tumėt suspenduoti.

Ona Gotautienė,
SLA 367 kuopos fin. sekr.

Pittston, Pa.

Svarbus Pranešimas

Wiikes Barre, Pa.

Svarbus Priešmetinis SLA
115 Kuopos Susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio mėn. 
13 dieną, įvyks SLA 115 kuo
pos specialus ir priešmetinis 
susirinkimas, Lenkų Veteranų 
Name, 287 E. Market Street. 
Pradžia 1:30 valandą po pie
tų.

Specialus susirinkimas to
dėl, kad tą dieną bus nomina
cijos SIjA Pildomosios Tary
bos, taipgi rinkimas 115 kuo
pos valdybos 1960 metams.

Susirinkimui užsibaigus, bus 
kuopos pikniko darbininkų ir 
visų narių pavaišinimas.

Todėl visi kuopos nariai 
esate nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą. Čia 
skaniai pasivaišinsim ir pasi
kalbėsim įvairiais reikalais.

. Tad nepatingėkit bifti susi
rinkime.
vaišėmis 
smagiai 
popietį.

Lauksime visų 
lankant.

Vincas Tamulaitis—pirm. 
Adomas Miliauskas—sekr.

Mes esame tikri, kad 
busite 
praleisti

patenkinti ir 
sekmadienio

narių atsi-

■

Omalia, Nebraska

SLA 87 Kuopos Narių 
Susirinkimas

Šių motų gruodžio menesio 
13 dieną, šv. Antano parapi
jos salėje įvyks SLA 87 kuo
pos narių susirinkimas. Visi 
kuopos nariai kviečiami daly
vauti.

Šiame susirinkime bus balsa- 
vimai-nominacijos kandid a t ų 
Pildomosios Tarybos narių, pa
reigoms, tad visų 87 kuopos 
narių būtina pareiga dalyvau
ti šiame susirinkime ir balsuo
ti už tuos asmenis, kurie bal
suotojo nuomone yra tinkami 
būti kandidatais į Pildomąją 
Tarybą.

Atlikus nominacijas bus 
renkama kuopos valdyba atei
nantiems 1960 metams. Yra ir 
kitų svarbių reikalų aptari
mui. Todėl visi nariai ir narės

visos 
daly-

Ham-

Juozas Yesulis su sesere Antose Milašauskiene Rygoje

■75.

I

Pranešu SLA 7-tos kuopos 
nariams, kad metinis kuopos 
susirinkimas bus laikomas šių 
metų gruodžio mėn. 13 dieną.

Kiekvieno nario ir narės 
būtina pareiga dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus svar
stoma kaip pritraukti musų 
jaunąją kartą

Taipgi bus 
bos rinkimas 
1960 metams, 
bus

prie SLA. 
kuopos valdy- 

ateinantiems 
Po susirinkimo

vaišės.
Walter Palūpis, 

SLA 7 kuopos pirm.

Bridgeville, Pa.

SI,A 90 KUOPOS
narių metinis susirinkimas 
yra šaukiamas gruodžio mėn. 
20 dieną, 3-čią valandą po pie
tų, S. Bakano namuose, 421 
Forbes St., Bridgeville, Pa. 
Šiame susirinkime bus renka
ma kuopos valdyba ir nomi
nuojami kandidatai į Pildomą 
Tarybą. Visi šios kuopos na
riai yra kviečiami dalyvauti 
ir atlikti savo pareigas.

S. Bakanas,
SLA 9Q kuopos sekr.

Brockton, Mass.

Svarbus Pranešimas SLĄ
17 Kuopos Nariams

Susivienijimo (Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopos narių svar
bus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio mėn. 16 die
ną, Sandaros svetainėje, In
tervale Street, 7:30 valandą 
vakare.

Bus nominacijos Pildomo
sios Tarybos narių ir renka
ma kuopos valdyba 1960 me
tams. Nariai prašomi įsitėmy- 
ti dieną ir būtinai dalyvauti 
susirinkime. Valdybė.

E. White Plains, N. Y.

Mirė B. Paškevičius, 
SLA 309 Kuopos Narys

žių metų lapkričio mėnesio 
dieną mirė Bronislovas Pas-2

kevičius, (Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje ilgametis na
rys. Todėl aš, Ona Paskevi- 
čienė, negalėdamas asmeniš
kai visiems padėkoti už atsi-

Praeitos savaitės Tėvynėje buvo rašyta, kad ilgametis Su
sivienijimo narys, Juozas Yesulis, seniau gyvenęs West Frank- 
foi<t, Ulinois, o dabar su šeima gyvena Jackson, Michigan, pa
siilgęs savo giminių ir negavęs leidimo vykti į Lietuvą, jis nu
skrido į Latvijos sostinę Rygą, kur atvyko jo sesuo Antosė Mi- 
lašauskienė su šeima ir su juo drauge praleido apie 8 dienas.

Brolis Juozas Yesulis yra ilgametis Susivienijimo narys ir 
veikėjas. Prieš keliolika metų jis gyveno West Frankfort, III., 
priklausė 311 kuopoj ir nemažai jai dirbo, toj pat kuopoj pri
klauso ir dabar, nors gyvena Jackson, Michigan.

Jis yra patriotingas lietuvis ir trokšta pamatyti Lietuvą, 
tai ateinančiais 1960 metais ketina skristi drauge su žmona, gal 
pavyks gauti leidimą aplankyti Lietuvą.

lankymą į šermenis ir prisiun- 
timą gėlių prie velionio Bro
nislovo karsto, aukotas mišių 
korteles ir palydėjimą į kapus 
amžinam poilsiui, viešai per 
Susivienijimo organą Tėvynę 

visiems ir visoms už viską 
i nuoširdžiai dėkoju.

Ona Paskevičienė.

Ansonia, Conn.

KUOPOS 
susirinkimas 
mėn. 13 dieną, 
pietų, lietuvių

i-

ną, 2 valandą po pietų, Slovak 
Sokol Hali, Fourth Avenue, 
New Kensington, Pa.

Bus nominuojami kandidatai 
į Pildomąją Tarybą ir renka
ma kuopos valdyba 196U me
tams. Visi kuopos nariai kvie
čiami atsilankyti į šį susirin
kimą, aptarti kuopos reikalus 
ir padaryti planus dėl kuopos 
veiklos 1960 metams. Pasima
tysim susirinkime gruodžio 13 
dieną.

Ona Gediminskienė,
SLA 192 kuopos fin. sekr.

SLA 66 
narių metinis 
vyks gruodžio 
2 valandą po
bažnytinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų aptarimui. Dalyvavę SLA 
4-os apskrities suvažiavime 
delegatai išduos raportus.

Bus renkama SLA 66 kuo
pos valdyba 1960 metams ir 
nominacijos kandidačių SLA 
Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms. Taigi dar kartą pri
menu 
bukite susirinkime.

J. Radzevičius, 
SLA 66 kuopos fin. sekr.

------------— . .......     ... į

St. Petersburg, Fla.

v •

visi nariai ir narės

die-
314

ma

SLA 373 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 17 dieną, 
ketvirtadienį, 12 valandą 
ną, Laiškanešių svetainėj, 
15 Avenue S'outh.

Visi šios kuopos nariai
lonėkite atsilankyti į susirin
kimą, nes bus Pildomosios Ta
rybos naminacijos ir kuopos 
valdybos perrinkimas 1960 
metams. Yra ir kitų reikalų 
aptarimui.

Po susirinkimo bus užkan
džiai. Prašome ir savo drau
gus atsivesti.

P. Gribiene,
Kuopos sekretorė.

New Kensington, Pa.

SLA 192 KUOPOS 
narių paskutinis šiais metais 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, gruodžio mėn. 13 die-

Auka SLA Studentų 
Fondui

Šių metų lapkričio 5 dieną 
mirė garbingas Susivienijimo 
narys ir ilgametis veikėjas 
Baltramiejus Tumavičius, S. 
L. A. Centrinės organizatorės 
Jadvygos Tumavičienės vy
ras. Jo atminimui gautos au
kos, kurios skiriamos į Moks
leivių fondą (Students Fund).

Iki šio laiko gautos šios au
kos:

Iš Teachers of the J. E. 
Burke High School, 
Grove Hali $5.00

“Miss Lillian Bell,
Miss June Golsmith ir
Miss Leahmalkiel_____ 3.00

“Teachers of the J. E
Burke High School,
Grove Hali 10.00

SLA nuoširdžiai dėkoja au
kotojams už jų kilnų B. Tu- 
mavičiaus atminimo pagerbi
mą ir už aukas skirtas lietu
vių moksleivių paramai. Gau
tos aukos B. Tumavičiaus pa
gerbimui viso bendroje sumo
je $18.00 įrašytos į Mokslei
vių Fondą (Studente Fund).

Reikia tikėtis, kad lietuvių 
visuomenė paseks šiuo gražiu 
pavyzdžiu ir pasitaikius pro
gai, kai tenka parodyti pagar
bą ar palankumą asmeniui ar 
asmenims, gražiu ir kilniu bu- 
du galės padaryti, aukodami 
SLA Moksleivių Fondui (Stu- 
dents Fund), iš kurio bus tei
kiama parama mokslus einan
tiems jaunuoliams.



Gruodžio 11, 1959 T 15 V ¥ N S 3

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų

JUBILIEJINIS PARENGIMAS
Šių m.

Išmokėjimai Gegužės Mėn.

Viso

Pomirtinių

Gegužės 2, 1959
Gegužė 9. 1959
Gegužės 16, 1959
Gegužės 23, 1959
Gegužės 29, 1959

Viso _

Ligoje Pašalpos

Gegužės 2, 1959
Gegužės 9, 1959
Gegužės 16. 1959
Gegužės 23, 1959
Gegužės 29, 1959

$2,050.00
1.950.00
2,303.00
2,100.00
2,249.00

$10,652.00

_/>$422^11
_  506.25

630.90 
__ 549.50 
__ 411.39

$2,520.15

Atšauktoji Apdrauda

J. J. Tamašauskas, Dracut, 
Mass. ___________________

J. Shiksnis, Brooklyn, N. Y.
E. B. Shiksnis, Brooklyn, 

N. Y. ......................................
O. Kainauskienė, Milwaukee, 

Wis. ......... ....... . ................. .
J. Yurecke, Binghamton, 

N. Y.......................................
V. Noreika, Binghamton, 

N. Y. .............................—
V. Salus, Brockton, Mass
J. Kazėnas, Cleveland, 

Ohio .......................................— 119.68
M. Zebartavičienė, Brooklyn, 

N. Y. .......................  -
J. Zebartavičius, Brooklyn,

N. Y. ............................—-
S. VVaitkevičius, Chicago, 

III. ..........................................
J. Sadulis, Chicago, III.
M. Navickienė, Greenfield, 

Mass. ...................-...............
M. Navickienė,
M. Brazas, Westville, III.
J. A. Evanauskas, Wilkes

Barre, Pa. -------------------

$655.27
156.85

155.98

150.88

141.74

80.47
227.74

111.03

114.46

39.35
171.23

171.60
98.36
86.09

39.40

Viso $2,520.13

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

A. ir L. Pechulis, Jamaica
Plain, Mass. ------ ------------- 200.84

Viso

Pašalpos iš Našlių ir
Našlaičių Fondo

R. Bartašiunienė, Brooklyn,
N. Y.....................-............. —-

A. Kreivis, EI. Monte, Calif. 
A. Papeikienė, Bridgeville,

Pa. ..............-............... .........
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Kuprienė, Wilkes Barre,

Pa. ................................................
M. Rauktienė, Springfield,

III. -........................ ......... ..........
P. Keslerienė, Springfield,

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

Pa. —-......................................

$10.00
5.00

10.00
10.00

10.00

5.00

10.00
10.00

10.00

Viso $80.00

50.69Canada ____________
O. Indrelienė, Toronto,

Canada __________________ 57.40
P. Palgrimas, St. Catharines,

Canada _1-------------------------
J. Sarapnickas, St.

Catharines, Canada ---------
J Gedmintas, Dorchester,

Mass. _____________ _______
N. T. Bayoras, Pittston, Pa.
A. Maliauskas, Rumford,

Me. .................................. ...........
J. P. Varkala, Michigan

City, Ind. ________________
A. Tomkus, VVorcester,

Mass. _____________________

53.10

13.65

41.80
14.90

16.50

52.92

15.55

Viso $435.16

SLA Nuosavybės

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

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

Atlantic City, N. J. __

$404.43

629.31
155.54

Viso $1,189.28

Tėvynės Reikalai

New York Type 
Distributors, Ine. ________

Marš .Printing
Reinhold Gould Ine., NYC 
H. Rice, New York, N. Y. 
Intertype Corp., Brooklyn, 

N. Y. .................. ...................
Postmaster
Economy Photo Engr. Co., 

N. Y. C. ................................
Reilly Electrotype Div.,

N. Y. C. ...................................

$29.10
563.30
24.00

110.00

11.69
46.00

10.05

6.71

Viso $800.85

20 Metu Taupomoji Apdrauda

Seder, Detroit, Mich. 
A. Raska, Detroit, Mich. 
Saban, Pittsburgh, Pa.
Vaidziunienė, Chicago,

$500.00
1,000.00

500.00

N. 
G.
J.
M.

III. ..............................................
M. Bartkus, Pittsburgh,

Pa. ..............................................
A. L. Lydon, Baltimore, Md.
F. J. Budvitis, Cambridge, 

Mass. ______ __
Ch. J. Rutcavage, Wilkes

Barre, Pa. ______ ______  :
E. Daugirdienė, Neto 

Kensington, Pa. __________

500.00

500.00
500.00

500.00

250.00

1,000.00

Viso _______________ ... $5,250.00

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas ____ $98.70
Mišrus Fondas _ _____ _____ .88
Lėšų- Fondas _______ _____ 6.60

Viso ------------------------ ____ $97.18

Atlyginimas Organizatoriams

A. Valatkienė, Paterson,
N. J.........................   $118.65

A. Paulauskas, Toronto, !

Atlyginimas Daktarams

Ploplys, Rockford, III. 
Savickas, Brooklyn, N. 
Tauras, Chicago, III. 
Bernotas, Buffalo, N. Y.

V. 
T. 
V. 
A.

Viso

Atlyginimas Sekretoriams

$3.00
Y. 3.00

86.00
3.00

$95.00

J. Kraužlis, 1 kp., 
Kingston, Pa. ..... ..............

J. Paškevičius, 52 kp., 
Mc. Carinei, Pa. ______

P. Šernas, 77 kp.,
Rockford, III. _________

Josephine Lakins, 102 kp., 
Haverhill, Mass. _______

O. Indrelienė, 236 kp., 
Toronto, Canada _______

F. Morkus, 242 kp.,
Richmond Hill, N. Y. _ 7.47

J. Sunskis, 272 kp., 
Amsterdam, N. Y. ____

J. Narušis, 311 kp., 
W. Frankfort, III. ........

I. A. Kupris, 330 kp.,
Dorchester, Mass. _____

B. Čeponis, 333 kp.,
Smithtown, L. I., N. Y.__ 8.20

$12.81

3.45

37.62

22.87

79.30

7.00

6.94

8.82

Viso $194.48

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

P. P. Dargis, Pittsburgh, 
Pa. —................ __...........

M. J. Vinikas, New
York, N. Y. .............

V. Avižonis
Jaks Tyris, Brooklyn,
Gustus
Valatka
L. Virbickas
Maldutis, Jr.

V. Aukštikalnis
Kiznis, Brooklyn, N.
Dagys, Brooklyn, N. 
Petrėnas, Brooklyn, N. 
Sodaitis

Valatka

370.27

P. 
J.
A. 
A.
V. 
J.

N. Y.

J. 
P.
J.
A.
J.

Y.
Y.

173.60
16.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

Viso $648.37

$2,588.00

Algos
SLA raštinės 

tarnautojams
SLA spaustuvės

tarnautojams ____________ 622.00
P. ,P. Dargis, Pittsburgh, 

Pa. ..................................
N. Gugis, Chicago, UI.

240.00
180.00

Viso $3,630.00

$252.60
41.70

Įvairus Išmokėjimai
Paštas
Literatūra
Committee for the Lithuanian
Pavilion, Chicago, III. -------- 25.00
L. E. Goodfarb, Philadelphia,

Pa. .............................  372.50
Schalit Printing and

Stationary Co., NYC —
Sočiai Security
N. Y. Telephone Co.
N. J. Bell Telephone Co.
Chemical Corn Exchange

Bank ______________________
P. Yurgelun, Brockton
M. I. Cohen, New

York, N. Y.............................
Raštinės išlaidos
Williamsburg Bindery,

Brooklyn, N. Y. ______ ....
Jaunuolių Komisijos išlaidos
J. Tysliava, Brooklyn, N. Y.
5-to apskričio suvažiavimo 

išlaidos _______J___________
V. Tumėnienė, Chicago, III. 
Concord Stamp, New York,

N. Y. ............................ ............
S. Jokūbaitis, Toronto,

Canada ___________________

78.28
177.25
32.62
7.89

10.45
150.00

617.61
13.03

25.00
83.59
99.50

65.78
45.75

5.15

18.50

Viso $2,122.17

Gegužės mėnesi viso __ $30,435.61
M. J. Vlnikas,

SLA Sekretorius.

Toronto, Canada.
spalio 31 dieną Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje įvyko 
SLA 236 kuopos 25-rių metų 
gyvavimo jubiliejinis balius, į 
kurį atsilankė apie 500 asme
nų.

Baliaus pradžioje kuopos 
pirm. J, Strazdas trumpai pa- 

I minėjo musų kuopos 25-rių 
metų bėgyje nuveiktus darbus 
šalpos ir lietuvybės išlaikymo 
srityse, pakviesdamas ta pro
ga Torontan iš JAV atvykusį 
SLA prezidentą Povilą Dargį, 
tarti žodį. Susivienijimo prezi
dentas ilgesnėje kalboje nu
švietė parengiman atsilankiu
siems tautiečiams SLA reikš
mę ir jo nuveiktus darbus iš
eivijos gyvenime praeityje ir 
dabar. Iš jo kalbos patyrėme 
kokia yra stipri, reikšminga ir 
patriotinė SLA organizacija, 
kuri netrukus švęs savo gyve- 
vimo 75-rių metų sukaktuves. 
Jo kalba buvo a'tydžiai išklau
syta ir rado stiprų i 
klausytojų tarpe. Ta 
scenoje buvo pagerbti 
čiai kuopos veikėjai:
Frenzeliai, M. J. Yokubynai, 
O. Indrelienė ir V. Dagilis. 
Buvusiam ilgamečiui kuopos 
pirmininkui J. Yokubynv.i Su
sivienijimo prezidentas orga
nizacijos vardu įteikė 100 dol. 
piniginę dovaną. J. Yokuby- 
nas Kanados lietuvių tarpe 
yra plačiai žinomas visuome
nininkas, veikęs visoje eilėje 
lie’tuviškų organizacijų. Dėl 
susilpnėjusios sveikatos, kad 
ir labai nenoromis, jis turėjo 
iš aktyvios visuomeninės veik
los pasitraukti. Malonu, kad 
Susivienijimo Centras 
miršta 
nario, 
ne tik 
biausia

Po pagerbimo nusipelniusių 
narių, musų kuopą 25 metų

atgarsį 
proga 

ilgame- 
A. E.

nepa- 
užsitarnavusio savo 

tuo sustiprindamas jį 
materialiai, bet svar- 
— moraliai.

jubiliejaus proga žodžiu svei
kino SLA veikėja iš New Jer- 
sey A. Valadkienė ir St. Ca
tharines SLA 278 kuoipos vei
kėjas Z. Piliponis. Raštu svei
kino SLA Centro iždininkė 
Nora Gugis, Nepriklausomos 
Lietuvos red. J. Kardelis, A- 
merikos lietuvių veikėja p. 
TumaviČienė ir daugelis kitų.

Malonu pastebėti, kad St. 
cathariniečiai gausiu buriu at
vyko į musų kuopos sidabri
nes sukaktuves, tuo nemažai 
prisidėdami prie vakaro pasi
sekimo.

Koncertinėje parengimo da
lyje pasirodė muz. A. Prial- 
gauskas, saksofonu išpildęs 
keletą muzikinių numerių, iš 
kurių ypač gražiai atlikdamas 
populiarųjį Arditi valsą Buč
kis. Dainininkas A. Paulionis 
susilaukė šilto publikos prita
rimo, sodriu bosu išpildęs vi
są eilę populiarių dainelių. 
Programą sklandžiai pravedė 
St. Jokūbaitis, daug prisidėjęs 
prie baliaus paruošimo ir jo 
pasisekimo.

Musų kuopos ponios: Ricke- 
vičienė, Novogrodskienė In
drelienė ir Butienė pasitelku
sios V. Mastį, tvarkė loteriją 
— bazarą, kuris turėjo gerą 
pasisekimą ir davė gražaus 
pelno. Stambiausias fantas ra- 
dio aparatas, kurį aukojo p. 
Motušio vadovaujama Atlan- 
tis firma, atiteko p. Lisauskui.

Bendrai paėmus, jubiliejinis 
parengimas praėjo linksmoje, 
darnioje nuotaikoje.

Rytojaus dieną musų kuo
pos nario p. Tumoso namuo
se įvyko SLA prezidentui P. 
Dargiui pagerbti veišės, kurių 
metu, vaišėse dalyvavę asme
nys turėjo progos arčiau susi
pažinti ir plačiau su preziden
tu išsikalbėti bendraisiais Su
sivienijimo reikalais. M. K.
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čiai, rusai, lenkai ir kiti. Dau
guma portugalų buvo atga
benta pradedant 1878 metais. 
Šiandien jie ir portorikiečiai, 
šalia orientalų, sudaro Hava
jų darbo jėgos pagrindą.

19-tam šimtmety, bete, bu
vo padėtas pagrindas laimin
gai Havajų valstijai, kokia ji 
yra šiandien. Tuo laiku atvy
ko krikščionių misijonieriau 
Kitose pasaulio vietose misijo- 
nieriai kartais buvo apkaltin
ti, kad pakeitė vietinę kultū
rą, tačiau į Havajų salas jie 
padarė gilios ir geros įtakos. 
Tarp kitų dalykų jie davė 
joms masinį auklėjimą, ap
švietimą ir naujus geros val
džios konceptus. Jų darbas ir 
pastangos yra rezultatu da
bartinio Havajų salų gero 
tarpgrupinio sugyvenimo vaiz
do.

Nesegreguota mokyklų sis
tema turėjo pagrindinį vaid
menį išlaikant gerus tarpgru
pinius santykius ir paverčiant 
maišytus Havajų piliečius į 
amerikiečius. Pagal Hung 
Wan Ching, žymų prekybinin
ką:

“Kiekvienas iš musų, ar tai 
butų kinietis, joponas, porto- 
rikietis gavo gerą auk’ėjimą 
čia. Jis mus padarė amerikie
čiais. Galutinis musų mokyklų 
sistemos produktas yra lygiai 
toks pats amerikietis, kaip ir 
bet kuris tikras amerikietis, 
kilęs iš Vermont ar Kansas”.

Šiandien Havajai baigia pa-

t.ernalizmo ir dominacijos erą, 
turėdami žemių plantacijas ir 
biznieriškas šeimas. Kaipo tu
ristine mecca Havajai žengia 
į naują gerbūvio erą.

Ir, kaipo 50-ta valstija, Ha
vajai parodys pavyzdį, kaip 
puikiai įvairios etniškos ir ra
sinės grupės gali sugyventi 
harmonijoje ir susipratime.

SKANAUS!

Kalėdų Švenčių Metu Vaišin- 
kit Lenkišku Kumpiu!

Šiandieną kiekvienas žino 
faktą, kad tikras Lenkiškas 
kumpis, importuotas 'tiesiog iš 
Lenkijos, yra ypatingai ska
nus, skanesnis už kitus ska
nėstus.

Rūpestinga šeimininkė, reng- 
damosi švenčių vaišėms ir 
svečiams priimti, yra užtikrin
ta, jog geriausias būdas lai
mėti svečių dėkingumą, tai 
tiekti puikų, patikimą, tikrą 
Lenkišką kumpį, kurį galima 
pirkti visoje Amerikoje, pa
žymėtą vardais Atlanta, Kra- 
kus, Tala ir Pom.

Todėl, kai jus darysi: šven
čių pirkinius, reikalaukit tik
tai puikaus, parengto valgyti, 
importuoto iš Lenkijos kum
pio, kad patiektumeit jį kaipo 
tinkamiausi šventėms patieka
lą. Jus jį taip pat galit duoti 
šal'tą apetitui sužadinti ar su 
Saločiais. Kam tik jus jį duo-

LAIMINGA HAVAJŲ VALSTIJA
STANUEY S. JACOBS

jis
to net nepas- 
yra pripratęs

kuris sulaiko 
kad įstaigų

šit, jus galit būti užtikrinti, 
jog patenkinsit labiausia išle
pintą skonį jūsų namiškių ir 
svečių.

Taip pait atsiminkit, kad 
Lenkiškas kumpis yra ekono
miškas, nes jis yra aukštos 
kokybės ir labai maistingas. 
Jis visada yra švelnus, sultin
gas, šviežias. Šeimų patogu-' 
mui, Lenkiškas kumpis dabar 
gaunamas šeimyniško didumo 
dėžutėse, po 3, 4 ir 5 svarus.

Jus galit būti tikri, kad 
kiekvienas paragavęs puikaus, 
Atlanlta, Krakus, Tala ir Pom 
kumpio rūšių, importuotų iš 
Lenkijos, pajaus tikrą šven
čių linksmų Kalėdų nuotaikos 
ženkle—Skanaus !

(Skelb.)

Baltijos laivų stat y k 1 o j e 
Klaipėdoje ruošiamasi statyti 
vieną iš didesnių žvejybos tra
lerių, 3,000 tonų. Juo Lietu
vos žvejai gaudys žuvis prie 
Kanados ir Afrikos krantų.. 
Kaip pranešė Vilniaus radijas, 
tokių tralerių Klaipėdos žvejų 
laivynui busią statoma ir dau
giau.

--------O------- -
Kauno daubos (juros) ap- 

tvindymas. ryšiu su jėgainės 
(HES) statyta įvyksiąs šio 
mėnesio pabaigoje. Jėgainės 
pirmieji agregatai busią ati
duoti naudojimui dar šiais me
tais.

SKANAUS

KASDIEN

yra japonų arba dalinai japo
nų kilmės (38%), toliau seka 
kaukazai (20%), maišyti ha- 
va j iečiai (15%), filipinai 
(13%) ir kiniečiai (7%); 
gryni havajiečiai (2%), por- 
torikiečiai (2%) ir korėjiečiai 
(1%). Grynų havajiečių teli
ko tik apie 12,000, daugumas 
jų gyvena tolimesnėje Nihau 
saloje.

Retkarčiais pasitaiko nežy
mių senoviško pobūdžio kivir
čų, tačiau jie yra labai reti. 
Bendrai gyvenimo vaizdas yra 
lengvo sugyvenimo. Havajai 
aiškiai parodo, kad daugybės 
rasių ir tikybų žmonės gali 
gyventi drauge brolybėje. 
Kaip gi ši laiminga Havajų 
valstybė atsirado?

Havajiečiai, prieš ir po to, 
kai garsus anglų navigatorius 
James Cook atrado jų salas 
1778 m., atidavė savo neleng
vą dalį. Jų istorija parodo, 
kad jie buvo mandagus ir vai
šingi žmonės, kurie kartkar
čiais kentė nuo autokratiškos, 
tironiškos aristokratiios ir 
dvasininkų. Po Havajų salų 
atradimo jie ligi tam tikro 
laipsnio buvo įžeisti didelių j 
valstybių, kaip Anglijos, Pran
cūzijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių rivalitetu ir konten- 
cijomis. Jie1 taip pat kentė 
nuo karų ir ligų. Tačiau, kaip Į 
nedaugelyje pasaulio vietų, iš 
kitur atnešta civilizacija davė 
iiems progos augti dvasiniai 
ir turtiniai.

Havajų gyventojų daugia
kalbiškumas ir sumaišymas 
kilo daugiausiai iš 19-to šimt
mečio laikotarpio, kai salos 
buvo įvairiausių emigracinių 
eksperimentų subjektų, dide
lių valstybių pastangomis mė
ginant suorganizuoti Havajų 
darbo jėgą. Iš Pietų Salų bu
vo atvežti polinezai, kaipo da
lis “cognate race” eksperimen
tinio įplano. Vėliau 
gmerikįečiai, norvegai,

gali turėti
tikrą šventę savo namuose naudodami įvairią 
IMPORTUOTĄ KUMPį iš LENKIJOS ...

♦ Garsus visame pasaulyje KUMPIS iš Lenkijos labiausia pa
tenkina, nes yra be kaulų, neturi daug riebalų ir drebučių, ne
turi liekanų, yra išimtinai liesas, minkštas, švarus ir parengtas 
valgyti—o aplamai KUMPIS iš LENKIJOS neturi palyginimo sa
vo SKONIU ir taip pat yra labai EKONOMIŠKAS.

♦ Iš LENKIJOS IMPORTUOTAS KUMPIS dabar gaunamas 
mažose, šeimyniškose, trijų svarų, keturių svarų ir penkių sva
rų dėžutėse.

Apsirūpindami maistu atsiminkit įsigyti IMPORTUOTA iš 
LENKIJOS KUMPI, kad visada namuose turėtumėt pakankamą 
kiekį pagarsėjusio SKANĖSTO iš LENKIJOS.

♦ Visada reikalaukit KUMPIO iš LENKIJOS
< i

Kai po darbo įstaigų tar
nautojos skuba namo pasuk
damos į Bishop ir Fort gatvių 
kampą, japonų kilmės sąskai
tininkas, kaukazietis bylų 
tvarkytojas ir pusiau havajie- 
tis stenografas, įsikibę į pa
rankes, eina į netoli esančią 
kavinę.

Pašalinis žmogus gali juos 
pastebėti ir pamatyti jų rasi
nių bruožų skirtumus, tačiau 
Havajų pilietis 
tebėtų,
prie šio vaizdo.

Policininkas, 
gatvės judėjimą, 
tarnautojos galėtų pereiti į
kitą gatvės pusę, yra kinietis, 
kavinės kasininkas 
tis, o kiti vakarieniautojai yra 
filipinai, puertorikiečiai, neg
rai ir kaukaziečiai, įvairių ti- 
heterogeniškos kilmės.

Pliažuose1, krautuvėse ir te
atruose skirtingų rasių žmo
nės laisvai ir draugiškai mai
šosi vieni su kitais. Viešose 
mokyklose ir Havajų Univer
sitete studentai taip pat yra 
heterogeniškos kilmės.

Havajai yra turbut vienin
telis “civilizuotas” kraštas pa
saulyje; kur ne baltos rasės 
keliautojai pasididžiuodami, be, 
jokios sąmoningos minties, 
pasakoja apie savo rasinę kil
mę bei savo tėvų bei protėvių 
rasinius skirtumus. Honolulų 
mieste, JAV-ių Karo Laivų 
Konpo rekrutavimo iškabose 
yra įstatytas orientališkas 
veidas. Honolulų policijos vir
šininkas Danny Lee yra vie
nintelis kinietis Amerikoje. 
Vietinis policijos viršininkas 
yra grynai havajietis, plauky
mo čempijonas, Dūke Kaha- 
namoku.

Havajai yra vienintelė Uni
jos valstija turinti orientiečių 
daugumą. Ten galima rasti 
kiekvieną iš 64 galimų rasi
nių kombinacijų. Iš 600,000 ci
vilinių gyventojų daugiausia

korėjie-

TIKRI mėsos gaminiai iš Lenkijos turi etiketes 

ATALANTA—KRAKUS—TALA—POM

su pažymėjimu “PRODUCT 0F POLAND” HAM
POLISHi

f
i 
j

6-2818
ct-iluiUi tikite

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, Dl. 
HUmboldt

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit. 
DUnldrk 5-6550 '

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Llcensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
.................... , Visi muitai ap- 

♦Prie firmos įstaigų yra krautuvės. *Siuntinių pristatymas garan- 
3 vai. vakaro kasdien. Seštadie-

•Per musų firmų siunfiiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose.
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 28, Pa.

WAlnut 3-1747 i
Norėdami

atvyko 
vokie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164

kiti ''į.Vį!,.' ...'f .'(‘jįl
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daugiau informacij

11601 Jos. Campau Ava. 
DETROIT 12, Mich. 

TOunsend 8-0298
kai h ioru



TĖVYNĖ Gruodžio 11, 1959 ,

Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKESI REDAKCIJOJ

Ketvirtadienį, gruodžio 3 die
ną Tėvynės redakcijoje lankė
si ilgametis Susivienijimo na
rys ir įžymus veikėjas Vincas 
Alksninis iš Mansfield Center, 
Conn. Jis atvyko pas brolį gy
venantį Maspeth, N. Y., pavie
šėti, tai ta proga aplankė ir 
savo organizacijos organo re
dakciją. Su juo kartu lankėsi 
Antanas Diržys, prieš tris mė
nesius iš Venecuelos atvykęs 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyvenęs pas pp. 
Alksninius Maspethe.

Brolis Diržys pirmą kartą 
aplankė musų redakciją, tai 
su juo buvo malonu pasikal
bėti apie Venecuelą ir ten gy
venančius 
šių dienų
apie Susivienijimą, į kurį bro
lis Diržys, susitvarkęs kasdie
ninius reikalus, pasižadėjo įsi
rašyti.

valdybos narius, 
per 25 metus ir 
darbus Lietuvai, 
labdaros srityje, 
nuotraukos pir-

lietuvius ir kitais 
klausimais, taipgi

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Metinis Suvažiavimas

Gruodžio mėnesio 12 ir 13 
dienomis New Yorke, Henry 
Hudson viešbutyje, 353 West 
57 Street, įvyks Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinis su
važiavimas. Posėdžiuose daly
vaus Vykdomosios Tarybos 
nariai ir visų keturių politinių 
grupių — katalikų, socialde
mokratų, sandariečių ir tauti
ninkų išrinktieji atstovai pra
eitais metais, o jeigu kurie pa
tys negalės dalyvauti, tai pri
sius pavaduotojus.

Posėdžiai prasidės gruodžio 
12 dieną, bet Vykdomojo Ko
miteto nariai atvyks New 
Yorkan gruodžio 11 dieną, 
kad galėtų tinkamai prisiruo
šti posėdžiams ir kartu su iž
do globėjais — dr. M. J. Vi
jiku, V. Kvetkų, K. Bieliniu ir 
B. Nemicku patikrinti sekre
toriaus, iždininko ir Informa
cijų Centro direktorės kny
gas.

tams, kurį įsigijęs asmuo ga
lės naudotis per visus 1960 
metus ir prisiminti sidabrinę 
SLA 236 kuopos sukaktį.

Kalendorius yra didelės kny
gos formato, 60 puslapių, 
spauda švari ir lengvai skai
toma. Telpa istoriniai raštai 
apie kuopos įsisteigimą, suma
nytojus kuopą steigti, pirmuo
sius kuopos 
jų keitimąsi 
atliktuosius 
lietuviams ir 
Taipgi telpa
mesniųjų ir vėlesniųjų kuopos 
narių ir valdybų.

Telpa ir St. Catharines kuo
pos valdybos nuotrauka su 
aprašymu apie kuopos įsistei
gimą ir jos veiklą per pasku
tinius tris me'tus. Kuopa į- 
steigta 1955 metais.

Kalendorius, kokį išleido 
Susivienijimo 236 kuopa, yra 
naudingas kiekvienam žmo
gui, todėl kiekvieno Susivieni
jimo nario namuose jis turė
tų būti. Kaina vienas doleris. 
Galima gauti pas: Mr. J. 
Novok, 87 Windermere Ave
nue, Toronto 3, Ont., Cana
da.

0

cijos — Balfo šauksmo: “Pri
sidėkite savo doleriu, desėtku 
ar šimtine materialiai fiziniai 
ir moraliai apiplėštiesiems su
šelpti !”

Tu sušelpk nežinomą ken
čiantį, o jis bus Tau dėkin
gas ir nežinomojo aukotojo 
neužmirš.

Aukodami Balfui, aukotojai 
ir šelpiamieji susijungsime' ne
manomais dvasiniais ryšiais į 
vieningą lietuvišką šeimą, ku
ri savo valios stiprumu ir ko
va nugalės visus Lietuvos prie
šus. Balfas yra: 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

J. Audėnas.

Po to, kai laimėtojai gaus 
mokyklų baigimo pažymėji
mus, jie turi apie tai pranešti 
Apdraustų Taupymo Bendro
vių Lietuvių Lygos sekreto
riui.

a) Chicagoje bus nustatyta 
banketo data.

b) Bankete dalyvaus Ap
draustų Taupymo Bendrovių 
Lietuvių Lygos pareigūnai, di
rektoriai ir visų narių šeimos.

c) prizų laimėtojai ir jų tė
vai arba globėjai bus pakvie
sti į banketą.

d) prizų laimėtojai perskai
tys savo parašytas apybrai
žas banketo metu.

e) trys prizai bus paskirsty
ti šio teisėjų komiteto:

Hon. A. Wells
Municipalinio teismo teisėjas.

Mr. A. Anderson — Federal 
Home Loan Bank of Chicago 
viceprezidentas.

Mr. E. T. Boynton — Field 
Director of Illinois Savings 
and Loan League.

f) prizų laimėtojų parašy
tos apybraižos bus paskelbtos 
vietiniuose Chicagos ibei prie
miesčių laikraščiuose ir 
viškuose laikraščiuose.

Apdraustų Taupymo 
drovių Lietuvių Lygos 
braižų komitetas:

Joseph P. Varkala,
Joseph M. Mozeris, 

Olga Rypkus.

lieftu-

Ben- 
Apy-

pirm.

•s.

Paieškojimai

Chicagos

South Boston, Mass.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

šimkevičius Vladislovas, Jono sū
nūs, gim. Zapyškyje, išvežtas dar
bams į Vokietiją.

Striupas Charles, gyvenęs Balti- 
morčje.

Naujųjų Metų Sutikimas I

Valatka Rapolas ir Vacys. 
Žemgulienė-Dibulskytc Ona, 

sūnūs Stanley Žamgulis.
žiogas Konstantinas, Benedikto 

sūnūs.
Žmuidinas Antanas, seniau atvy- 

kzs Amerikon.
Arlauskaitė Vanda, buvusi Ang

lijoje.
Baliukynaitė-Judickienč Marijo

na, vyras Judickas Kazimieras.
Barkauskas Juozas, iš Zarasų.

Didžiulis Kazimieras, Adomo sū
nūs, iš Bernatonių k., Raudondva
rio vals.

Francas Jonas, Jono ir Ievos #su- 
nus, g. Kaune 1907 m.

Garmus Romualdas, Kazimiero 
sūnūs, gim. Praveniškėse.

Gelbutas Pranas, Jono sūnūs, g. 
1919 m.

Jonikas Petras, Baltramiejaus Su- 
nus, iš Reistrų k., Šilalės vals.

Jurelevičius Vincas, vadinamas 
ir Galiniu, iš Galintaukos k., Aly
taus apskr.

Karklius Antanas, Juozas, Jurgis 
ir Motiejus, Jono sūnus, gimę Ame
rikoje, lankėsi Lietuvoje.,

"Kleofutis” (pavardė nežinoma) 
prašomas atsiliepti — jam yra laiš
kas iš motinos.

ir

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

Tel. STagg 2-5043
Mattkew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

J

i

Jie Tavęs Neužmirš

svarbiausia
ir dėmesio

jis ne taip

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga Bostone rengia nau
jųjų 1960 metų sutikimą, ku
ris įvyks jos namuose 1959 m. 
gruodžio mėn. 31 dieną. Pra
džia 9 valandą vakare. Bus 
programa. Įėjimas suaugu
siems $5.00, jaunimui $2.50.

Rengėjai kviečia iš anksto 
registruotis pas Antaną Vilė- 
niškį, 5 Adams St., Dorches
ter, Mass. Tel. AV 2-4093, iki 
š. m. gruodžio mėn. 20 d. iš 
karto įmokant pinigus, kitaip 
registracija nepriimama.

Rengėjai kviečia koskubiau 
užsiregistruoti, nes vietų skai
čius rezervuotas.

Mirė Ilgametis SLA Narys 
JUSTINAS PILKA

dirb- 
buvo 
labai

Šių metų lapkričio 24 dieną 
Michigan Universiteto ligoni
nėje, Ann Arbor, Michigan, po 
operacijos mirė Justinas Pil
ka, ilgametis Susivienijimo 
352 kuopos narys ir įžymus 
veikėjas. Palaidotas lapkričio 
28 dieną.

Velionis Pilka buvo rimto 
budo žmogus, su visais gra
žiai sugyveno. Be Susivieniji
mo, jis priklausė ir kitose ke
liose organizacijose ir, kiek 
jam laikas leido, nuoširdžiai 
dirbo ir ragindavo kitus 
ti. Tokių žmonių, kokiu 
velionis Justinas Pilka, 
mažai galima rasti.

1956 metais, kada Susivie
nijimo Seimas įvyko Detroite 
ir buvo sudaryta komisija sei
mui ruošti, velionis Justinas 
buvo vienas iš seimo rengimo 
komisijos narių ir visu ryž- 
tingimu dirbo, kad seimas bu
tų surengtas gražiai ir dele
gatai bei svečiai butų paten
kinti. Detroite labai mažai pa
rengimų įvyko, prie kurių su
ruošimo nebūtų prisidėjęs ve
lionis Pilka. Asmenyje Pilkos, 
Detroito lietuviai* ir lietuviš
kos organizacijos neteko rim
to ir nuoširdaus veikėjo ir ge
ro žmogaus.

SLA 236 Kuopos Ka
lendorius 1960 Metų

Toronto gyvuojančiai Susi
vienijimo 236 kuopai šiemet 
suėjo 25 metai nuo jos įsistei- 
gimo. Tai reikšminga sukak
tis, nes labai mažai draugijų 
ir klubų tiek metų išgyvuoja. 
Kad tą 25 metų jubiliejinę su
kaktį atžymėti taip, kad ji 
butų ilgai minima, kuopos vei
kėjai sumanė ir išleido Jubi
liejinį Kalendorių 1960 me-

Tenka tik atsiminti, pagal
voti ir padaryti. O tai niekam 
nėra per sunku; 
tik truputį noro 
žmogui-lietuviui.

Kas jis ir kur
svarbu. BALFAS suras visus: 
be duonos alkstančius, be dra
bužio šąlančius, be gydymo 
mirštančius. Bolševikai išardė 
musų Tėvynės pagrindus, iš
mėtė žmones po visus šaltuo
sius kraštus, sudarė dauge
liui gyvenimo sąlygas, kuriose 
žmonėms nė duonos, nė dra
bužio neužtenka. Mes visi apie 
tai labai gerai žinome. Mes tik 
turime atsiminti, kad šis 
prieškalėdinis metas mus įpa
reigoja atsiliepti ir prisidėti 
prie tautinės-patriotinės musų 
visų įsteigtos šalpos organiza-

Adv. A. O. Shallna Paskirtas
Aukštojo Teismo Auditor
Aukštojo teismo vyriausias 

teisėjas Reardon, paskyrė 
adv. A. O. Shallną išklausyti 
bylų Suffolk County Superior 
teisme. Per tūlą laiką adv. A. 
Shallna gavęs laikinų pasky
rimų teismo išklausyti bylų 
kaipo “Auditor“ ir “Master“ 
Middlesex County ir Suffolk 
County.

Šį kartą teisėjas Kalus ir 
adv. Shallna paskirti prie tei
smo veikiančio sąrašo.

(

Apybraižų Kontestas Chicagos ir Priemiesčių 
Aukštesniąsias Mokyklas Baigiantiems 1960 
m. Birželio Mėnesio Studentams-senjorams

1. Kas turi teises dalyvauti 
šiame apybraižų rašymo kon- 
teste:

a) visos Chicagos Aukštes
niosios Mokyklos (Maria High 
School) studentės senjorės, 
gaunančios baigimo pažymė
jimus 1960 m. birželio mėn.

b) Visi bet kurią Chicagos 
ar priemiesčių aukštesniųjų 
mokyklų lietuvių kilmės stu- 
dentai-senjorai, gaunan tieji 
baigimo pažymėjimus 
metais birželio mėn.

Norintieji parašyti apybrai
žą ir dalyvauti konteste turi 
apsirūpinti instrukcijomis iš 
Mr. J. P. Varkalos, 2401 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

II. Apybraižų temas galima 
pasirinkti iš sekančių:

a) kodėl naudinga 
tarnybos Taupymo ir 
mo Bendrovėje?

b) kodėl pravartu
Taupymo ir Skolinimo Bendro
vės veiklą savo apylinkėje?

III. Apimtis:
Apybraiža turi turėti ne 

mažiau, kaip 500, ir ne dau
giau, kaip 700 žodžių.

IV. Trims geriausioms 
apybraižoms skiriama:

a) pirmas prizas—300.
b) antras prizas—$150.
c) trečias prizas—$75.

V. Apybraižų įvertinimas:
Apybraižas įvertina 

teisėjai pagal sekančią 
riasdešimt (40) taškų 
mą:

a) medžiagos ieškojimo įro
dymai 10.

b) savarankiškumas 15.
c) praktiški pritaikymai 10.
d) minčių aiškumas ir gro

žis &

1960

ieškoti
Skolini-

skatinti

trys 
ketu- 
siste-

Kalėdom — Visų Laukiamom Šventėm
JUOZO IR ONOS GINKiŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE

YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SPECIALIOS PREKĖS
★ Kalėdiniai ir Naujųjų Metų sveikinimai su lietuviškais ir

angliškais įrašais.
★ Didelis pasirinkimas įvairiausių papuošalų eglutei.
★ Įvairiaspalvės elektrinės lemputes eglutei ir iliuminacijom.
★ Žaviai grojančios dėžutės ir kiti meniški išdirbiniai.
★ Įvairus originalus žaislai visokio amžiaus berniukams ir

mergaitėms.
★ Saldainiai aukščiausios rūšies puošniose dėžėse.

★ Religinio pobūdžio dovanos—kryželiai ir kitoki vertingi 
daiktai, tinkami dovanojimui švenčių, gimtadienių ir var
dinių progomis.

Musų kavinėje galite atsigaivinti aukščiausios rūšies vietos ir 
importuotu alumi, ledais ir kitais skanumynais.

Kviečiame atsilankyti.
Kartu sveikiname musų mielus lankytojus su Kalėdų 

Šventėmis ir Naujais Metais.
JUOZAS IR ONA GINKAI SU SUNUMI IR MARČIA

Iieškomleji arba apie Juos tinau- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

REIKALINGA MOTERIS—
skalbti ir prosyti. Vieną 

dieną į savaitę (trečiadienį). 
Privatus namas, Scarsdale, N. 
Y. Patogus susisiekimas bu- 
sais ir White‘ Plains busu. 
Tinkamam asmeniui mokėsiu 
gerą atlyginimą. Keturi su
augusieji šeimoje. Skambin
kit Scarsdale 3-9151.

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 
mtesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virginia 7-4499

t

495 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 4-9293

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

Prezidentui ir
Gruodžio

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
5, 1959 Metais

VADOVAS Į SVEIKATA
BU K IT E S VEIK I

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktare® 
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,

III

3148 W. 63rd St, Chicago 29, DL
Telefonas Republic 7-7868

VI. Laikas ir įteikimas
Parašytoji apybraiža turi 

būti pasiųsta paštu arba as
meniškai įteikta Mr. J. P. 
Varkalai, Apdraustų Taupy
mo Bendrovių Lieituvių Lygos 
sekretoriui, 2401 W. 63rd St., 
Chicago 29, III., ne vėliau, 
kaip 1960 m. vasario 16 d.

a) apybraiža turi būti pa
rašyta mašinėle arba išskai
tomai ranka, baltame popie
riuje 8’/2”xll“, paliekant dvi
gubus tarpus.

b) visi puslapiai turi būti 
numeruoti.

c) autoriaus vardas ir pa
vardė neturi būti paminėti 
niekur apybraižoje, bet pažy
mėti atskirame tokio pat dy
džio lape; jame turi būti nu
rodyta :

1) autoriaus vardas, antras 
vardas ir pavardė.

2) gyvenamosios vietos ad
resas.

3)
4)
5) 

mos
6)

kyklos, kur autorius gavo bai
gimo pažymėjimą, pavadini
mas.

7) aukštesniosios mokyklos, 
iš kurios autorius gaus baigi
mo pažymėjimą, pavadinimas 
ir adresas.

8) aukštesniosios mokyklos 
vedėjo vardas ir pavardė.

9) numatomoji aukštesnio
sios mokyklos baigimo data.

VH. Prizų ir stipendijų pas
kirstymo laikas, vieta ir bū
das:

'Prizų laimėtojai bus pain
formuoti 1960 m. birželio 1 
dieną arba anksčiau.

namų telefonas, 
gimimo data ir vieta, 
pradžios mokyklos baigi- 
data.
miesto ir pradžios mo-

$1,000.00

Išmokėtos pomirtines
JUOZAS NAVICKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi

męs liepos 26, 1894 m., Shenandoah, Pa. Prie 
SLA prisirašė vasario 14, 1915 m. Mirė liepos 
25, 1959 m. Velionio turto administratoriui Leon- 
ard Chaikowsky pomirtinės išmokėta-----------

ADOMAS JODELIS, 126-pav. kp., New York, N. Y., 
gimęs sausio 13, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1937 m. Mirė spalių 12, 1959 
m. Velionio vaikams, Birutei Muzyka, Genny 
Taparauskas ir Eleonorai Martinkus, pomirti
nės išmokėta -----------------------------------------------

JUOZAS RJDUUS, 183 kp., Kart, Mich., gimęs ko
vo 18, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 7, 1923 m. Mirė spalių 22, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Virginia Ridulis, pomirtinės išmo
kėta -----------------------------------------------------------

PRANAS įKlAiRPSLJS, 200 kp., Detroit, Mich., gimęs 
balandžio 1, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 1, 1923 m. Mirė spalių 8, 1959 
m. Velionio brolio sunui, Stanley Kar.pslys, J r., 
pomirtinės išmokėta ________________________

ADOMAS BRAZAUSKAS, 207 kp., So. Manchester, 
Conn., gimęs rugpiučio 28, 1879 m., Šiaulių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
5, 1925 m. Mirė rugsėjo 20, 1959 m. Velionio 
sunui, Albert Brazauskui, pomirtinės išmokėta_

VVILLIAM E. YUKJN, 371 kp., Cambridge, Mass., gimęs 
gruodžio 25, 1908 m., Brockton, Mass. Prie SLA 
įprisirašė rugpiučio 8, 1947 m. Mirė spalių 8, 
1959 m. Velionio seseriai, Anne Yukn-Harring- 
ton, pomirtinės išmokėta _______ :____________

Viso —___________________
Nuo pradžios šių metų 'bendrai viso .

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. BULOTA, 2 kp., Forest City, ,Pa., sirgo
U. MATUUONIENffl, 18 kp., Westville, 111.,
J. SUBACH, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo
A. M. METELONIS, 42 kp., Grand Rapids,
J. JOKSA, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 12 savaičių____
J. PALSKIS, 69 kp., Rochestcr, N>. Y., sirgo 3 sav. 4 d. _ 
C. P. RE£)D, 126 kp., tNew York, N. Y,, sirgo 12 savaičių 
R. NASVYTIS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 2 savaites 
R. MITKIENE, 212 kp., Kenosha, Wi»., sirgo 4 sav. 3 d.

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

300.00

150.00

150.00

300.00

500.00

„$2,400.00
$137,733.05

5 savaites _____________ $52.00
sirgo 1 sav. 3 d............... 6.75
1 savaitę _____________ 12.00
Mich., sirgo 1 sav. 3 d. 4.50

54.00
33.00

117.00
54.00
29.25

->.$362.50
$24,125.60

CLA Sekretorių*.

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.” tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir di odą daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos^— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to Iraina 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
I

IŠĖJO NAUJA KNYGA J

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta H. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Ąliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš X
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas ž 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena | 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentu* kiekvienoje didesnėje 

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
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 Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago S. IUumm*

NAUJIENOS

NAUJIENOS




