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PREZIDENTUI EISENHOWERIUI 
KELIONE SEKASI

Visur jį Sutinka Milijonai Žmoniy
Prezidentui Eisenhovveriui išvykus Europon trims 

savaitėms, laikraščiai pirmuose puslapiuose aprašo jo 
kelionę, pasakytas kalbas ir pasikalbėjimus su tų valsty
bių, kurias jis aplanko, vadais.

Prezidentas pradėjo kelionę ----------------------------------------
nuo Italijos, kur buvo sutiktas
įspūdingai, aplankęs Popiežių, 
nuskrido į Turkiją, kur irgi 
buvo panašiai įspūdingai su
tiktas. Iš Turkijos nuskridio į 
Pakistaną, Atganistaną, In
diją ir kiltas valstybes ir turė
jo pasitarimus su tų valsty
bių vadais. Kaip demokratinė
se valstybėse, taip ir diktato
riškai valdomose, musų val
stybės prezidentas, kaip spau
da rašo, sutiktas milijonų 
žmonių. Gal taip įspūdingai 
jis sutiktas dėl to, kad jo ke
lionės svarbiausias tikslais, 
kaip jis pats prieš išvykimą 
pareiškė — taikos palaiky
mas visame pasaulyje.

Prezidentas lankosi visose 
tose valstybėse, kurios iš ank
sto buvo numatytos aplankyti, 
nekreipdamas dėmesio Ras 
jas valdo — demokratiniu bu
du žmonių išrinkti valdovai ar 
prieš žmonių norą vienokiu 
ar kitokiu budu patekę į val
džią diktatorišku budu tvar
komos, su jų vadais vienodai 
kalbasi tais pačiais taikos 
palaikymo pasaulyje klausi
mais.

Didžioji spauda, rašydama 
apie Eisenhowerio taikos ke
lionę, ją laiko svarbiu dalyku 
ir gero tikslo siekimu, tačiau 
demokratų partijos vadams 
ta prezidento kelionė nepatin
ka, buk ji vykdoma republi- 
konų partijos sustiprinimui ir 
prisiruošimui prie sekančių 
metų rinkimų.

Iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos Posėdžių

Gruodžio 12 ir 13 dienomis 
Henry Hudson viešbutyje įvy
ko Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdžiai, kuriuose daly
vavo visi Vykdomojo Komite
to nariai, visų keturių grupių 
praeitais metais suvažiavime 
išrinktieji atstovai, o kurie 
patys negalėjo dalyvauti, pri
siuntė savo pavaduotojus.

Posėdžiai prasidėjo gruo
džio 12 dieną apie pirmą va
landą po pietų. Atlikus posė
džių pradžiai įprastus forma
lumus, Vykdomojo Komiteto 
nariai: pirmininkas L. Šimu
tis, sekretorius dr. P. Grigai
tis ir iždininkas M. Vaidyla 
pateikė raportus iš metinės 
veiklos ir finansinio stovio. 
Raportą pateikė ir iždo globė
jai, kurie prieš posėdžius pa
tikrino sekretoriaus, iždininko 
ir Informacijos Centro vedė
jos knygas.

Po kiekvieno pareigūno pa
teikto raporto, buvo duodami 
klausimai ir daromos pasta
bos, į kuriuos buvo tinkamai 
atsakyta ir klausėjai bei pas
tabų darytojai patenkinti. Il
giau buvo apsistota prie iždi

ninko raporto ir ieškota bū
dų, kaip butų galima sukelti 
daugiau pinigų Vasario šešio
liktosios minėjimo proga ir 
padidinti Tarybos iždą. Tuo 
klausimu kalbėjo visa eilė at
stovų ir siūlė įvairius budus 
iždo padidinimui, tačiau jokio

konkrečio nutarimo nepadary
ta, pasitenkinta 'tik nuomonių 
pasidalinimu ir pasiūlymais.

Antros dienos posėdžiuose, 
aptarus kitus posėdžiams skir
tus reikalus, prieita prie vyk
domųjų organų bei atstovų 
rinkimo sekamiems metams. 
Su maža išimtimi beveik visi 
pasiliko tie patys, kurie iki 
šiam metiniam suvažiavimui 
taryboje buvo. Kurie dėl vie
nokios ar kitokios priežasties 
pasitraukė, tų vieton buvo pa
siūlyti kiti.

Nors posėdžiuose buvo pa
daryta ir neapgalvotų prime
timų Vykdomojo Komiteto 
nariams ir duodami nerimti 
klausimai, tačiau suvažiavimą 
reikia skaityti pavykusiu. R.

SLA Nariams ir ‘Tėvynės’ Skaitytojams
Susivienijimo Deimantinės Sukakties specialių apdraudų 

aplikacijos jau yra išsiuntinėtos “Tėvynės” skaitytojams. Ka
dangi dabar apie tas specialias apdraudas gavome daug pa
klausimų, į kuriuos iškart visiems neįmanoma atsakyti, tai 
dedame į “Tėvynę” tų apdraudų taisykles. Jose daugelis ras 
atsakymus į kylančius klausimus.

Taip pat iš taisyklių paaiškės, kaip nevilkinant pri
rašyti naujus narius—vaikus ir jaunuolius—į specialias Dei
mantinės Sukakties apdraudas, mokant tik 25 centus mėnesinių 
duoklių už kiekvieną $1,000.00 apdraudos nežiūrint prirašomo 
nario amžiaus.

Nariai ir Toliau Prirašomi į Visus
SLA Reguliarios Apdraudos Skyriui
Pradėjus prirašyti vaikus ir jaunuolius į Deimantinės Su

kakties specialias apdraudas, kurių duoklės yra tik 25 centai 
mėnesiui už kiekvieną $1,000.00 apdraudos, nežiūrint nario 
amžiaus, gavome paklausimų, ar yra prirašomi nariai į regu
liarios apdraudos skyrius.

Ryšium su kilusiu klausimu paaiškiname, kad visi apdrau
dų skyriai veikia ir toliau, kaip veikė iki šiol, ir todėl į regu
liarios apdraudos skyrius ne tik galima, bet ir svarbu prirašyti 
naujus narius.

Reguliarios apdraudos yra geros, duoklės mažos, geresnių 
apdraudų ir mažesnių duoklių nėra.

Vidutiniškos duokles $1,000.00 apdraudos yra šios:

Viso amžiaus apdrauda (VI)
Viso amžiaus apdrauda—

20 metų mokesčiai (V2)
20 metų taupomoji 

apdrauda (V3)
10 metų taupomoji 

apdrauda (VX)

Jaunuoliui
22 metų amžiaus 

Mėnesiui Metams

Vaikui
7 metų amžiaus 

Mėnesiui Metams
$ .90 $10.23 $1.58 $17.46

1.64 18.95 2.63 29.15

4.15 47.91 4.38 48.63

9.11 101.07 9.39 104.29

Kito amžiaus narių duoklės yra kiek skirtingos mo čia 
nurodytų. Duoklių didumas priklauso nuo nario amžiaus ir 
apdraudos sumos. Smulkesnes žinias apie duokles galima 
sužinoti pas vietos 'SLA organizatorius ir kuopų valdybas.

KIEKVIENAS GALI LAIMĖTI DOVANĄ

PIRMIEJI įrašiusieji į Susivienijimą laike gruodžio mė
nesio iki sausio 1 d., 1960 metų, deimantinį skaičių, tai yra, 
nemažiau kaip 75 naujus narius, gaus vieną iš šių dovanų:

Pirma premija__________________
Antra premija ______________u__
Trečia premija _________ ___ __
Ketvirta premija ________________
Penkta premija ________ ________

$100.00
$50.00
$25.00
$15.00
$10.00

Dovanai laimėti į prirašytų narių skaičių įskaitomi vaikai 
ir suaugę, reguliarios, specialios apdraudos nariai, o taip pat 
ir draugybos nariai (Sočiai Members).

Visus kviečiame aktyviai prisidėti prie Deimantinės Su
kakties minėjimo ir savo darbu tą istorinę sukaktį panaudoti 
lietuvybės stiprinimui.

TAISYKLES
DEIMANTINIO JUBILIEJAUS NAUJOMS SLA APDRAUDOMS

SLA Deimantinio Jubiliejaus Garbei SLA Įveda Naujas Lengviausių Sąlygų Keturių Rūšių Ap
draudas: Vaikams, Jaunuoliams, Pavieniams ir Draugijoms

I. VAIKŲ IKI 18 METŲ AMŽIAUS GYVYBES APDRAUDA (JUVENILE CLASS T)
Vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų amžiaus gali 

apdrausti kiekvienas reguliaris arba Draugybos Narys 
(Sočiai Member). Nariai gali apdrausti savo vaikus, jų 
globoje esančius narius, būdami jų seneliais, dėdėmis ir 
tt. Vaiką galima apdrausti nuo gimimo dienos iki 18* 
metų, neatsižvelgiant j vaiko tėvų tautybę. Kitų tautų 
tėvai gali apdrausti savo vaikus jeigu jie patampa SLA 
draugybos nariais (Sočiai Members). Vaikai apdraudžia
mi be daktaro sveikatos tikrinimo. Tą pati vaiką gali 
apdrausti keli asmenys, pavyzdžiui, tėvas, motina, sesuo, 
brolis, brolėnas, bet nedaugiau kaip $2,000.00 sumai kiek
vienam pašalpgaviui. Tačiau bendra apdraudos suma 
negali būti didesnė, kaip $10,000.00.

Už kiekvieną $1,000.00 šios vaikų apdraudos mokama 
tik 25 centai į mėnesį, šios apdraudos mokesčiai yra 
vienodi, nežiūrint apdraudžiamojo amžiaus, ir yra ne
keičiami per visą apdraudos laiką.

Pašalpgavlu gali būti pats aplikantas arba jo nurody
tas asmuo. Vaikas negali pasirinkti pašalpgavį arba ji 
pakeisti. Bet kokius pakeitimus gali daryti tiktai pa- 
šalpgavis.

Šiam skyriui vartokite blankas vadinamas: Juvenile 
Application for Juvenile Life Term Insurance to Age 18. 
Aplikaciją pasirašo pašalpgavis, t. y., tas asmuo, kuris 
vaiką apdraudžia, ir ją Išpildo lietuvių arba anglų kalba.

Pašalpgavis visuomet turi teisę bet kada pakeisti 
vaiko apdraudą į bet kurią kitą SLA teikiamą apdraudą, 
kaip, pavyzdžiui, Twenty Payment Life, Endowment ir tt.

Vaikas, sulaukęs 18 metų amžiaus, perkeliamas, tomis 
pačiomis duoklėmis, į suaugusių Terminuotą Apdraudą 
(Class T), bet jau su pilnomis SLA nario teisėmis.

Jeigu aplikantas daro dovaną apdrausdamas vaiką, 
tai jis gali iš karto sumokėti duokles už keletą metų ar 
net už visą apdraudos laiką.

H. JAUNUOLIŲ GYVYBĖS APDRAUDA (CLASS T) NUO 16 IKI 25 METŲ AMŽIAUS
Jaunuolis nuo 16 iki 25 metų amžiaus gali būti ap

draustas gyvybės apdrauda (Class T). J šią jaunuolių 
gyvybės apdraudą, apart naujai prisirašančių, yra taipgi 
perkeliami vaikai—tomis pačiomis duoklėmis, kurie su
laukia 18 metų Vaikų Terminuotoje Gyvybės Apdraudoje.

Jaunuoliai, įsirašę į Class T apdraudą, naudojasi ja 
iki 25 metų savo amžiaus.

Prirašymui narių į šį skyrių (Class T) naudokit 
blanką: Application for Membership and Life Term In
surance Age 16 to 25 Years. Aplikaciją pasirašo pats 
jaunuolis ir pats) pasirenka ar, reikalui esant, pakeičia 
ąavo pašalpgavį. Daktaro sveikatos tikrinimo nereikia.

Už kiekvieną $1,000.00 Terminuotos Gyvybės Apdrau
dos (Class T) duoklės yra tiktai 25 centai į mėnesį arba 
$3.00 į metus ir yra nekeičiamos iki 25 metų amžiaus.

Prie šios apdraudos jaunuolis gali papildomai paimti

AKCIDENTALĘ; APDRAUDĄ. Už kiekvieną $1,000.00 
akcidentalės apdraudos jis moka duoklių $2.00 į metus, 
šios duoklės nekeičiamos per visą amžių.

Apsidraudęs jaunuolis, sulaukęs 25 metų amžiaus, 
bet ir anksčiau, kada tik nori gali pakeisti savo apdrau
dą į bet kurią kitą SLA teikiamą apdraudą, kaip antai, 
viso gyvenimo, taupomąją, per 20 metų išmokamą ir tt. 
Pakeisdamas apdraudos rūšį gaus palengvinimą duoklių 
sulig susidariusių jo apdraudoje rezervų. Jeigu jau
nuoliui kas daro dovaną, parūpindamas šią apdraudą, tai 
duokles gali sumokėti iš karto už keletą metų ar už 
visą laiką iki jaunuolis sulauks 25 metų amžiaus.

Šis ypatingas palengvinimas jaunuoliams daromas 
pagelbstint studijuojantiems ar šiaip neturintiems pasto
vesnio užsiėmimo atsidaryti duris į Susivienimą ir lietu
višką fraternalę veiklą iš jaunų dienų.

III. NAUJAS PLANAS KLUBAMS, DRAUGIJOMS IR ASMENIMS, KURIE NEGALI DĖL 
KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ PATAPTI REGULIARIAIS SLA APDRAUDOS NARIAIS

SLA Deimantinio Jubiliejaus proga duodamas gali
mumas klubams) ir draugijoms padidinti naudas ir privi
legijas jų nariams ir tuo budu sustiprinti savo veiklą. 
Klubai ir draugijos, pasinaudodamos šiuo SLA Nauju 
Planu, pasilieka savarankus ir nepriklausomi, kaip buvo, 
bet savo nariams, neatsižvelgiant į jų tautybę ir amžių, 
suteikia Draugybos Nario (Sočiai Member) teises ir tuo 
pagrindu duoda: Akcidentalę Apdraudą, Ligoje Pašalpą 
ir teisę apdrausti savo vaikus, ir plačias teises dalyvauti 
kuopos veikloje, būti kuopų valdyboje ir tt.

Draugybos nariais gali būti lietuviai ir kitataučiai, 
kurie yra kuopai priimtini.

Šios rūšies narystė yra nepaprastai svarbi tiems, ku
riems jau nereikia didesnės apdraudos, kaip dabar turi, 
arba kurie jau perseno amžiaus, ar kuriems sveikatos 
sumetimais neleidžiama apsidrausti.

Draugybos narių (Sočiai Members) duoklės yra 17 
centų į mėnesį. Prirašant tokius narius naudokite 
Application for Sočiai Membership blanką.

IV. AKCIDENTAJLES MIRTIES APDRAUDA
Visi SLA nariai, kaip reguliarus, taip ir Draugybos 

Nariai (Sočiai Members), turi teisę gauti dar pridėtinę 
AKCIDENTALĖS MIRTIES APDRAUDĄ.

Klubo, draugijos ar pavienis narys, mokėdamas tik 
30 centų į mėnesį, gaus $500.00 Akcidentalės Apdraudos. 
Jeigu jis mokės 40 centų į mėnesį, gaus $1,000.00 Akci- 
dentalės Apdraudos, o jeigu 50 centų į mėnesį—gaus 
$1,500.00 Akcidentalės Apdraudos.

Visi Draugybos Nariai (Sočiai Members), lygiai kaip 
reguliariai nariai, gali gauti LIGOJE PAŠALPĄ:

Už $1.00 mėnesinių mokesčių ligoje pašalpos gauna į sa
vaitę, sergant namie—$12.00, o ligoninėje gydantis 
—$15.00.

Už $2.00 mėnesinių mokesčių ligoje pašalpos į savaitę 
gauna, sergant namie—$24.00, ligoninėje—$30.00.

Už $3.00 mėnesinių mokesčių ligoje pašalpa į savaitę, 
sergant namie—$36.00, ligoninėje—$45.00, ir tt.

PASTABA:

Naujas SLA Planas klubams ir draugijoms taip pat 
numato palengvinimus paimant nariams reguliares seniai

veikiančias apdraudas. Pavyzdžiui čia galima nurodyti: 
Vaikas gauna $250.00 reguliares gyvybės apdraudos, mo
kant tik 25 centus į mėnesį, o mokant 50 centų į mėnesį 
gauna viso gyvenimo apdraudos $500.00. Suaugusiems 
taip pat daromi tokios pat rūšies palengvinimai. Pa
vyzdžiui: Uz $1.00 mėnesinių mokesčių duodama gyvybės 
apdraudos $500.00, jeigu narys dar nėra sulaukęs 25 metų 
amžiaus, o už tą patį mokestį, $1.00 į mėnesį, jeigu jis 
yra 45 metų amžiaus, gauna reguliares apdraudos $250.00 
ir tt.

Sulig nario amžiaus nustatoma klek apdraudos gali
ma gauti už kiekvieną dolerį mėnesinių mokesčių.

SLA Naujais Planais gali pasinaudoti visi klubai, 
įvairios kultūrinės, politinės, bendruomeninės draugijos 
ir sąjungos, neatsižvelgiant į tai, jeigu jų tarpe yra ir 
ne lietuvių narių.

Draugybos Nariai (Sočiai Members) išpildo tokias 
aplikacijas: L Ąpplication for Sočiai Membership. 2. Jeigu 
jis ima Akcidentalę Apdraudą, tuomet gauna Rider 
Providing for Insurance Benefit in Event of Death by 
Acddental Means.

KODĖL ŠIS DARBAS SVARBUS IR SKUBUS?
SLA palaikydamas savo senas tradicijas ryžtasi su

stiprinti savo patarnavimus lietuvių visuomenei ir daro 
ne tik negirdėtą Susivienijimo istorijoje duoklių suma
žinimą, bet ir palengvina prirašymą prie SLA.Visoms 
šioms apdraudoms nereikalingas daktaro tikrinimas svei
katos, pakanka aplikacijoj telpančio paliudijimo apie 
asmens apdraustinumą. Aplikacijos taip pat suprastin
tos, kad gali jas išpildyti ir visai mažai raštingi žmo
nės. Jokios pašalinės pagalbos nereikia pildymui apli
kacijų, nes jokių mokesčių lentelių nenaudojama.

Šios naujos apdraudos visai tvirtos, apsaugotos vals
tijų {statymais ir garantuojamos tam reikalui paskirtu 
SLA Atsargos Fondu $75,000.00 sumoje.

Todėl vaikų, musų brangių gyvenimo deimantų, SLA 
Deimantinio Jubiliejaus proga prirašymas, o taip pat 
jaunuoliams durų į Susivienijimą platus atidarymas ir 
jaunosios kartos Susivienijimo įpėdininkystei parengimas, 
yra neatidėtinai labai skubus Ir svarbus darbas. Musų 
visuomenė turi pasinaudoti šia SLA dovana, kol paskirto 
Atsargos Fondo atsakomybė bus pilnai pasiekta.

Naujų apdraudų sąlygos tokios lengvos ir prieinamos, 
kad darbas tikrai bus sėkmingas, nes neabejoju, kad 
Veikėjai panaudos deimantinę energiją tą pasisekimą 
užtikrinti.

PASTABA: Vykdant SLA Deimantinio Jubiliejaus 
apdraudos palengvinimus prie progos aplikantams ir na
riams nurodykit, kad visos apdraudos, kurios anksčiau 
veikė, pasilieka ir toliau pilnoje galioje ir todėl kiekvie
nai naujas narys mielai priimamas į visus apdraudos 
skyrius lygiai taip, kaip iki šiol buvo.

SLA pastoviai veikiančios ir toliau teikiamos yra 
šios apdraudos:

(1) Gyvybės apdrauda viso gyveninio mokesčiais vaikams
ir suaugusiems.

(2) Gyvybės apdrauda, kuri išmokama per 20 metų, taip
pat valkams ir suaugusiems.

(3) 10 metų taupomoji apdrauda (Endowment) vaikams
ir suaugusiems.

(4) 20 metų taupomoji apdrauda (Endowment) vaikams
ir suaugusiems.

Už naujų narių prirašymą prie šių naujų apdraudų 
kiekvienas narys gaus SLA organizatoriams nustatytom 
normom atlyginimą, o prirašius 75 ar daugiau narių 
gaus pridėtinį piniginį prizą, kaip skelbiama TfiVYNftJE. 
Platesnius šio reikalo paaiškinimus nuolatos skelbiame 
TĖVYNINE.

DR. M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius
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MUSŲ REIKALAI

Žieminės šventės ir 
deimantinis vajus

Susivienijimui ruoši a n 
prie deimantinio seimo, kuris 
įvyks Pittsburghe 1960 metais 
liepos mėnesio pradžioje, ta 
proga paskelbtas deimantinis 
vajus naujų narių, ypač vaikų 
ir jaunuolių lengvomis sąlygo
mis tapti nariais. Sekretorius 
dr. M. J. Vinikas savo laiške, 
kuris pasiųstas visiems na
riams kartu su įsirašymo ap
likacijomis, tarp kitko rašo:

“Musų nuomonė yra, kad 
geriausias ir naudingiausias 
prisidėjimas prie deimantinės 
sukakcies minėjimo, tai prira
šymas naujų narių. Tuo tiks
lu įvedėm naujas, deimantines 
apdraudas, taip negirdėtai nu
pigintomis duoklėmis, ir taip 
palengvinom išpildymą blankų 
naujų narių prirašymui, kad 
kiekvienas narys gali be jo
kios pašalinės pagalbos prira
šyti naujus narius, ypatingai 
vaikučius”.

Toliau sekretorius prašo 
veikėjus ir visus narius prisi
dėti savo darbu prie šio dei
mantinio vajaus ir jo metu 
įrašyti į musų brolišką orga
nizaciją kodaugiausia naujų 
narių, o ypač vaikų ir jaunuo
lių. Patenkinkite centrinio se
kretoriaus prašymą ir pada
rykite šį deimantinį vajų tik
rai sėkmingu.

----------- :x:-----------

Kalėdinis Tėvynės 
numeris

Kaip pirmesniais keliais me
tais, taip ir šiemet išleisime 
padidintą kalėdinį Tėvynės 
numerį. Todėl sekamos savai
tės Tėvynės laida bus kalėdi- j 
nė, tad biznieriai ir profesio
nalai, norintieji per Susivieni- 
mo organą pasveikirtti savo 
metinius pirkėjus bei pacijan- 
lus, pasiskubinkite sveikini
mus prisiųsti, nes laiko mažai 
beliko.
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---------:x:---------
Dar kandidatų 
nominavimo reikalu

Dar kartą primename, kad 
kandidatų nominavimas SLA 
Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms baigsis šių metų 
gruodžio mėnesio paskutinę 
dieną, todėl tos kuopos, ku
rios dar nenominavo kandida
tų, atlikite tai iki gruodio mė
nesio paskutinei dienai. Kan
didatų nominavimas Pildomo
sios Tarybos narių pareigoms 
įvyksta tik vieną kartą į du 
metus, tai visų kuopų priva
lumas sukviesti narius į susi- 
rjnkimus ir atlikti nominaci
jas. Jeigu patys nariai nesi
rūpins savo organizacijos vir
šininkų nomnavimu, o vėliau 
išrinkimu, tai kas kitas gali 
rūpintis? Kiekvienas narys Į 
privalo atlikti konstitucijos I 
jam pavestas pareigas. J

1. Apskrities pirmininkas A. 
Staniškis, su gražia kalba su
važiavimą atidarė 1:30 valan- 

I dą po pietų. Savo kalboje pa- 
| lietė įvairius organizacijos 

reikalus, taipgi prisiminė, kad 
šiemet sukanka SLA sekreto
riui dr. M. J. Vinikui 75 me
tai amžiaus ir ragino pasiųs
ti jam pasveikinimą.

2. Pirmininkas paskyrė man
datų komisiją susidedančią iš 
P. Alex, A. Ramanausko irI I
V. Kapo. Čia pat ragino dele
gatus priduoti savo manda
tus jo paskirtai komisijai.

3. Laike tikrinimo mandatų 
pirmininkas pakvietė buvusį 
SLA prezidentą S. Gegužį pa
sakyti kalbą. S. Gegužis, kaip 
ir visuomet, pasakė gražią ir 
turiningą kalbą, kuri buvo pa
lydėta gausiais aplodismen
tais.

Prisegioti . delegatams ženk
lelius pirmininkas paskyrė M. 
Burgess ir B. Alanskienę, abi 
iš Mahanoy City.

5. Eina apskrities valdybos 
ir delegatų vardošaukis, kas 
parodo, kad suvažiavimą su
daro šie dalyviai: Apskrities 
valdybos nariai: pirmininkas 
A. Staniškis, vice pirmininkas 
S. Kuržinskas, sekretorė J. 
Gegužytė-žalonienė, iždininkas 
S. Kubilius, iždo globėjai A. 
Ramanauskas ir I. Petrušaus
kienė. Nuo kuopų delegatai 
yra sekanti:

23 kp., Shenandoah: D.Vai
šnoras, F. Šilalis, P. J. Alex, 
V. Visockis, J. Staniškis, O. 
Staniškienė, M. Šliakienė, J. 
Driža, J. Subačius.

187 kp., New Philadelphia: 
P. Raudonaitis.

199 kp., William Penn: A. 
Kalėda.

211 kp., Mahanoy City: S. 
Gegužis, A. Gegužienč, M. čič- 
kienė, V. Kapo, I. Kuzmickie- 
nė, M. Abramavičius, M. Bur
gess, B. Alanskienė, P. Urbo
nienė.

6. Skaitymas protokolo iš 
praeito apskrities suvažiavi
mo. Protokolą perskaitė sek
retorė Gegužytė-žalonienė, ku
ris buvo priimtas kaip užra
šytas ir skaitytas.

7„ Valdybos narių raportai. 
Raportus išdavė pirmininkas 
Staniškis, vice pirmininkas 
Kuržinskas, sekretorė Gegu
žytė-žalonienė, iždininkas Ku
bilius, iždo globėjai Ramanau
skas ir Petrušauskienė. Visų 
raportai buvo išklausyti ir 
priimti. Sekretorė išduodama 
savo raportą perskaitė kopijas 
laiškų jos rašytų prezidentui 
Eisenhower, valstybės sekre
toriui Herter ir senatoriui 
Douglas, taipgi perskaitė jos 
gautus atsakymus. Šitie laiš
kai buvo rašyti sąryšy su pas
kelbimu pavergtų tautų savai
tės.

8. Į suvažiavimą pribuvo 
veikli SLA 7-tos kuopos narė 
N. Bajoras ir kartu su ja A. 
Grisconis,. A. Tunkevičienė ir 
M. Savage. N. Bajorienė pa
sveikino suvažiavimą ir pasa
kė gražią kalbą, paliesdama 
įvairius organizacijos reikalus, 
bei problemas.

9. Iš kuopų veiklos padarė 
pranešimus P. J. Alex, A. Ra
manauskas ir S. Kubilius. Šitų 
pranešimų delegatai domingai 
klausėsi.

10. Suvažiavimas nutarė pa
siųsti pasveikinimą SLA sek
retoriui dr. M!. J. Vinikui, jo 
75 metų amžiaus sukaktuvių 
proga. Visi suvažiavimo daly
viai džiaugėsi, kad dr. Vinikas, 
atidavęs 
trečdalį 
dar yra 
gijos ir 
jos ir kartu Lietuvos laisvini
mo darbus.

11. Suvažiavimas nutarė pa
verti apskrities valdybai nus
kirti laiką ir vietą sekančiam 
apskrities suvažiavimui.

12. Rinkimai apskrities val
dybos. Nesirandant norinčių 
kandidatuoti, vienbalsiai buvo 
perinkta dabartinė valdyba, 
kurią sudaro sekanti asme
nys: A. Staniškis pirmininkas, 
S. Kuržinskas vice pirminin
kas, J. Gegužytė-žalonienė se
kretorė, S. Kubilius iždinin
kas, A. Ramanauskas ir I. 
Petrušauskienė iždo globėjai, 
J. Pangonis organizatorius.

13. Prisegiojimo ženklelių 
komisija pranešė, kad už gė
les, tai yra už ženklelius buvo 
surinkta $6.76.

14. Buvo nutarta apmokėti 
$5.00 Shenandoah Lith’s Klu
bui už išvalymą svetainės.

15. Visus reikalus atlikus, 
pirmininkas Staniškis gražiais 
žodžiais padėkojęs susirinki
mo dalyviams, oficialiai suva
žiavimą baigė 5:15 valandą po 
pietų.

16. Finansinė atskaita. Ap
skrities ižde buvo nuo seniaus 
$173.00. Už gėles surinkta 
$6.76. Susidarė viso $180.66. 
Išmokėta: Už išvalymą svetai
nės $5.00. Ižde ant toliaus lie
ka $175.66.

17. Oficialiai suvažiavimą 
užbaigus, prasidėjo taip sa
kant socijalė suvažiavimo da
lis. Mat SLA 23 kp. darbščios 
moterys ir darbštus vyrai bu
vo surengę tikrai gražų pobū
vį. Visi apskrities suvažiavimo 
dalyviai ir pulkelis pašalinių 
viešnių bei svečių per porą va
landų linksminosi besisotinda
mi skaniai prirengtu maistu 
ir protarpiais nuplaudami gra
žiai putojančiu skys’timėliu. 
Didelis ačiū SLA 23-čiai kuo
pai už taip malonų priėmimą 
ir vaišinimą.

Antanas Staniškis,
Apskrities pirmininkas 

Jean Gegužytė-žalonienė, 
Apskrities sekretorė.
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SLA 208-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Aukojo $25.00 Dariaus-Girėno 
Veteranų Kalėdoms

Susivienijimui visą 
savo gyvenimo vis 
sveikas, pilnas ener- 
tebedirba organizaci-

Buvo labai malonu matyti 
tokį gražų skaičių narių SLA 
208Jtos pirmosios moterų kuo
pos gruodžio mėnesio susirin
kime, kuriame buvo atlikta 
svarbus reikalai.

Pasirodo, kad narės labai 
įdomauja Pildomosios Tary
bos naujai paskelbtu planu, 
duoti jaunuoliams nuo 1 iki 
18 metų $1,000.00 terminuotos 
gyvybės apdraudos mokant 
tiktai 25 centus į mėnesį duo
klių.

Šiame susirinkime buvo pri
statyta rodos 15 jaunuolių ir 
net pritruko aplikacijų blan
kų, taip kad teko ant ryto
jaus kitas išsiuntinėti narėms. 
Kuopai taip pat buvo prista
tyta nauja narė, talentinga ir 
populiari dainininkė Genovaitė 
Peškienė ir jos sūnelis Linas. 
Kadangi dainininkas Antanas 
Peškys jau yra SLA narys, 
tai dabar Peškių šeima bus 
100% SLA šeima.

Atliktos nominacijos kandi
datų į Pildomąją Tarybą.

Kaip pernai, taip ir šiemet 
kuopa aukojo $25.00 Dariaus- 
Girėno Veteranų Kalėdiniam 
Fondui.

Pabaigus visus reikalus, 
prasidėjo Kalėdinė pramogė
lė, kurios šeimininkės buvo 
Ann Yonaitis, Anna Doches 
(nauja narė) ir Helen Pace- 
viče. Buvo ir Kalėdų Diedu
kas, kuris visas apdovanojo, 
giedojom Kalėdų giesmes.

Šilta Kalėdų nuotaika buvo 
jaučiama per visą vakarą. Ne- 
pajutom kaip atėjo vėlus lai
kas ir skirstėmės, linkėdamos 
Linksmų Kalėdų, geros svei
katos ir Laimingų Naujų Me
tų. _ Narė.

St. Petersburg, Fla.

Iš SLA 373 Kuopos Veiklos

Naujų Metų sulaukimui, šių 
metų gruodžio 31 dieną ruo
šiama puiki pramoga Laiška
nešių Svetainėje, 314 — 15 
Avenue Sauth. Pradžia 6 va
landą vakare.

Bus gera vakarienė, muzi- 
kalis programas, šokiai ir į- 
vairus pasilinksminimas iki 
pirmai valandai nakties.

Kviečiame visus kuopos na
rius, draugus ir visus lietu
vius čia gyvenančius ir sve
čius čia atostogaujančius. Ti
kime, kad turėsite smagų lai
ką palydint senuosius ir su
laukus naujuosius metus savo 
draugų būrely.

Kviečia Kuopos Valdyba 
ir Komisija.

SLA 373 Kuopos Veikla
Lapkričio 28 dieną SLA 373 

kuopa turėjo bendrus pietus 
Laiškanešių svetainėje. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė, 
daugiau negu buvo tikėtasi, 
tai pritruko maisto, todėl ren
gėjai atsiprašo tų, kuriems ne
teko.

Šeimininkėmis buvo šios 
darbščiosios bitelės: M. Stau- 
pienė, E. Naginskienė, O. Pet
rauskienė, M. Stonienė, P. 
Gribienė, M. Chepelienė ir M. 
Šlapelienė. Prie bufeto, kaip 
ir visuomet, su šypsena patar
navo D. Worpnikienė. Kitus 
darbus maloniai atliko musų 
darbštieji vyrai: P. Ketvirtis, 
P. Karaliūnas, G. G.ribas ir 
kiti.

Kuopos valdyba 
siems dirbantiems 
atsilankiusiems.

Po pietų kuopos 
kas muzikas K. Staupas su 
savo choru, pianu pritariant 
Bruno Varašiui, sudainavo ke
letą gražių lietuviškų daine
lių.

Vėliau buvo šokiai ir drau
giški pasikalbėjimai. Keletas 
įstojo į šios kuopos draugybos 
narius.

Ši kuopa dar netaip se
niai yra susitvėrusi, bet labai 
sparčiai auga ir turi darbščių 
narių. P. Gribienė.
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dėkoja vi- 
ir visiems

pirminin-

South Boston, Mass.

Susivienijimo 43 Kuopos 
Banketui Praėjus

Š. m. lapkričio mėn. 29 die
ną įvyko iškilmingas SLA 43 
kuopos 55 metų veiklos atžy- 
mėjimo sukaktuvinis banke
tas. Jam buvo pasiruošta ir, 
berods, reklama buvo gera, 
nes Tėvynėje buvo daug rašy
ta. S. ir V. Minkų ir Laisvės 
Varpo radio bei Keleivis gar
sino, gaila, A. Kneižio radio 
neįsileido. Tą pačią dieną ren
gė kariuomenės minėjimą ir 
po bažnyčia bazarą, kas žino
ma į dalyvių skaičių atsiliepė. 
Tenka apgailestauti, kad ir 
kuopos nariai, nors gavo spe
cialius kvietimus, bet buvo 
tingus atsilankyti.

Nežiūrint to, banketas pra
ėjo gražioje1 nuotaikije. Jį 
pradėjo kuopos pirm. P. Jan
kus ir perdavė vadovavimą J. 
Lėkiui.

Kalbėjo: K. Jurgeliunas, 
kuris atvaizdavo SLA ir šios 
kuopos veiklą po 1900 metų 
ir kuopos vystymąsi, bei sun
kumus. Jo kalbą papildė Jonas 
Kasmauskas, kuris šiai kuo
pai pirmininkavo virš 13 metų 
ir buvo SLA 2 apskr. steigė
jas ir pirmininkas. Jis iškėlė 
K. Mockapetrio, J. Gendrolio

I

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

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

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

''ssssss^

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Aštru sąnariu reumanizjna rpikia 

skirti .nuo eiles kitų ligų: pavyzdžiui 
gonokopinio sąnarių uždegimo, sukelia
mo venerinės ligos — gonorėjos, 1 moto
rinio širdies vidurinės plėvės uždegimo, 
seru minės ligos, kuri gali atsirasti po 
gydomii serumų įšvirkštimo į žmogaus 
puodo arba Į raumenis, medžiagų apy
kaitos ligos, vadinamos podagra, tuber
kuliozės, int'lue.nzos ir net baci lavinos di- 
senterijos.

Pagal naujuosius mokslo duomenis 
aštrus sąnarių reumatizmas ir rauma- 
taidinis artritas gali būti pas tų patį as
menį.

Ligonio sergančio aštriu sąnarių 
reumatu ateitis*-priklauso nuo daugelio 
aplinkybių —r amžiaus, skaičiaus anksty- 
besnių ta liga apsirgimų, buvimo ar ne
buvimo širdies vožtuvėlių pakilimu ir 
bendrai nuo ligonio gyvenamos aplin
kos.

Jeigu aštraus sąnarių reumato liga 
pasikartoja keletu kartų ir anksti ligonio 
amžiuje prasideda, tuomet širdies vožtu
vėlių sugedimas dažnai pasitaiko ir lieka 
visam amžiui.

Aštrus sąnarių reumanizmas daž
niau pasikartoja pas asmenis, kurie gy
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ir kt. veiklą, 1902 m. vykusio 
seimo ir prez. F. Žyvatkausko 
areštą Bostone, kada Čapli
kas ir Pratapas jį išliuosavo 
iš kalėjimo.

A. Čaplikas sveikino Piliečių 
Dr-jos ir 365 jaunuolių kuo
pos vardu.

J. Arlauskas sveikino SLA 
2-sios apskrities vardu.

J. Tuinyla iškėlė J. Tuma- 
vičienės ir Keslerienės veiklą, 
kurios slaptai ir aktyviai dir
bo prieškomunistinei veiklai 
SLA sulaikyti, aukodamos lai
ką ir pinigą. P. Michelsonas 
kėlė SLA lietuvybės darbą be 
draudimo reikalų.

Adv. S. Šalnienė plačiau 
apibudino SLA reikšmę ir 
veiklą.

Kuopos sekretorius J. Vai
čaitis perskaitė sveikinimus: 
P. Dargio, M. J. Viniko ir N. 
Gugienės. Plačiau savo kalbo
je palietė naujas SLA drau- 
das, ypač jaunuolių iki 18 me
tų draudimą ragindamas pa
sinaudoti ta lengvata iki Nau
jų Metų. Vakaro vedėjas J. 
Lekys pristatė garbės svečius 
ir kitus veikėjus dalyvaujan
čius šiame bankete.

Apgailestauta, kad S. L. A. 
Pildomosios Tarybos nei vie
nas narys nebuvo atvykęs.

Apgailėtina ir tas, kad pas 
mus su parengimais susidaro 
sunkumai, kada organizacijų 
ibei įstaigų vadovybės nesis
kaito ir lygiagrečiai rengia 
įvairius parengimus, bei nėra 
kas sudaro ir vadovauja pa
rengimų kalendoriui.

Koresp.

Aliquippa, Pa

SLA 247 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 27 die
ną, 1 valandą po pietų, 
Green Streeft, Aliųuippa,

Šiame susirinkime bus 
karna kuopos valdyba 
metams ir nominuojami
didatai Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms. Todėl visi 
kuopos nariai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

1501 
Pa. 
ren-

1960 
kan-

vena blogose gyvenimo sąlygose — susi
grūdę, ankštuose butuose, drėgnose pa
talpose, jeigu žmonės yra. blogai maiti
nami.

Apsaugos priemones nuo aštraus 
reumato pasikartojimo asmeniui kuris 
jau vieną kartą persirgo aštriu sąnarių 
reumatu sudaro labai svarbia ir rimta € C

aplinkybę.
Aštrus sąnariuc

dažniausiai ištinka 
bakterijų rūšimi,

reumat izmas žmogų 
jeigu jis a ps i krečia 
kuri yra vadinama

streptokokais, kurie tirpina raudonuo
sius kraujo kūnelius — tai yra liemolv- 
tiniais streptokokais. Aštraus sąnarių 
reumato ligos išvengimui yra labai svar
bu tinkamas gydymas visu ligoniu ir as- 
menų, kurie yra apkrėsti tais bemoly.ti
niais streptokokais.

Labai svarbu asmenims linkusioms 
į pasikartojančius aštriu sąnarių reuma
tu susirgimus rūpestingai vengti kūno 
arba pavienių kūno dalių atšalimo — 
kojų, rankų, galvos ir tt.

.Net ir šiltam orui esant — pavasa
rį, vasarą ir rudeniop — pirmomis rug
sėjo mėnesio dienomis linkę j susirgimus 
aštriu sąnarių reumatu, turi ypatingai 
būti atsargus atvėstančio vakaro arba 
nakties metu — vartoti kiek šiltesni ap- 
va Įkala.

(Bus daugiau)

CIeveland, Ohio

Mirė Petronei© Urbanienė, 
Ilgametė SLA Narė

I ...... ,, u

Lapkričio 30 dieną Kalvari
jos kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis palaidota Petronėlė 
Urbanienė, kuri priklausė prie 
SLA 45 metus. Mirė lapkričio 
26 dieną 7:30 valandą ryto li
goninėje, sulaukus 74 metus 
amžiaus. Velionė sirgo apie 8 
mėnesius, bet gydėsi namie. 

| Ją užpuldavo širdies smūgis 
kelis kartus per dieną, bet ji 
stipriai laikėsi ir nepasidavė 
smūgiams. Prieš porą mėne
sių ji susingo plaučių uždegi
mu, bet nugalėjo tą ligą ir at
sigriebė šiek-tiek sveikatoje. 
Kol nesustiprėjo, širdies prie
puoliai jos nekankino. Kai su
stiprėjo, tie priepuoliai vėl 
pradėjo kankinti. Lapkričio 24 
dieną ryte gavo taip vadina
mą “stroke”, ir kairio šono 
nebevaldė, bet atsigriebė, bet 
vakare ją antros “stroke” už
puolė ir nuo jo ji jau nebeat- 
sigriebė ir išsiskyrė iš guvųjų 
tarpo.

Velionė į Ameriką atvyko 
lapkričio mėn. 29 dieną 1906 
metais. Tais laikais rusai lie
tuviams neleido vykti į Ame
riką. Velionė bandė tris kar
tus pereiti rubežių, vis žanda
rai sulaikė ir grąžino atgal. 
Bet tretį kartą jai pasisekė 
pereiti į Vokietiją ir vykti į 
Ameriką, kur jau buvo įsikū
rę jos broliai ir seserys. Bet 
plaukiant per Atlantiko ju
ras, laivas įplaukė į baisią 
audrą ir tas laivas ką tik ne
nuskendo, buvo labai sužalo
tas ir vos pasiekė New Yor- 
ką. Žmonės laive buvo van
deny iki pusiau ir visi klykė, 
rėkė, meldėsi kad laivas ne
skęstų.

Velionė atvyko į Kingston, 
Pa. pas seserį Latonienę. Vė
liau vyko pas brolį į Johns- 
town, Pa., kur vėliau apsive
dė su Jonu Urban ir užaugino 
vieną sūnų ir tris dukras. Vie
nu kartu gyveno Dakytown ir 
Coal Center, Pa. ir prigulėjo 
prie SLA 95 kuopos.

Pagal tėvus buvo Rakickai- 
tė. Jos motina buvo kilus iš 
garsios Norvaišų šeimos. Jos

— “Die- 
negu ką

sūnūs

dėdė kun. Vincas Norvaišas 
platino lietuviškas knygas ir 
spaudą ir buvo suimtas su 
kitais šešiais kunigais ir nu
teistas Kaune pirmoje byloje 
dėl lietuviškos spaudos, ir bu
vo ištremtas į Tomsko gub. 
Velionė vis sakydavo 
vas daugiau atsiima, 
jis duoda...”

Paliko nuliudime:
Petras, žinomas vertėjas-ben- 
dradanbis prie Liet. Dienų 
žurnalo, dvi dukros Elsie Se- 
pic ir žentas Veldemer »r anū
kas Richard, kurie gyvena 
Pasadena, Calif., ir kita duk
ra Antanina Urban aite, kuri 
motiną užlaikė, gydė ir prižiū
rėjo. Velionė Clevelarde iš
gyveno 33 metus.

Šiuo reiškiame gilią padėką 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse. Ačiū kunigams, gra'b- 
nešiams, SLA 14 kuopai už 
gėlių vainiką. Ačiū visiems. 
Lai jai buvo lengva ilsėtis 
Amerikos žemelėje, kurią ji 
taip ryžosi pasiekti anais lai
kais. P. W. Urban.

Gary Indiana

Mirė Andrius Strazdas,
SLA 284 Kuopos Narys

Mirė Andrius Strazdas, su
laukęs 74 meilus amžiaus, Ga
ry išgyveno 35 metus, buvo 
išėjęs į pensiją iš Youngstown 
Sheet and Tuibe Co. Priklausė 
prie kelių draugysčių: P. N. 
N., Joseph Pilsudskį kuopos 
2431, Lietuvių Politikierių 
Klubo ir SLA 284 kuopos.

Paliko dideliame nuliudime1 
žmoną Antananą, tris sūnūs— 
Juozą, Stanley ir Edwardą, 
taipgi dukterį Mrs. Jack Ben- 
nett, gyvenančią Gary, dvi 
seseris — Mrs. Anna Wierbis- 
ki, gyvenančią Rosemeade, 
Calif., ir Mrs. Michael Polok, 
gyvenančią Chicagoje, ir 10 
anūkų. Palaidotas lapkričio 
12 dieną Kalvarijos kapinėse, 
Garyton, Indiana.

SLA 284 kuopa Užprašė mi
šias už jo vėlę. Kuopa liūdi 
netekus savo nario ir reiškia 
užuojautą liūdesio valandose 
žmonai, vaikams ir giminėms.

Ilsėkis ramybėje. M. K.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų

Išmokėjimai Gegužės Mėn.

Pomirtinių

Birželio 6, 1959 _ _________  $2,907.00
Birželio 13, 1959 .......  1,300.00
Birželio 20, 1959 ...............   2,900.00
Birželio 27, 1959 _________ 3,349.51

Viso . ________ $10,456.51

$668.62
505.50
486.50
612.00

6,
13,
20,
27,

Vi g oje Pašalima

Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

1959
1959

1959
1959

Viso __ $2,272.62

Atšauktoji Apdrauda

. K. Jakas, Brooklyn, N. Y. 
Ch. A. A. Aloiz, Erie, Pa.
A. Ketvirtis, Wilkes

Barre, Pa.!---------------------
A. Doroney, Shenandoah,

Pa. ..........._........... . .................
J. Kriekas, E. Chicago, Ind.
K. Jakas, Brooklyn, N. Y. 
A. Jasinskas, Chicago, III.

$150.50
90.09

129.70

248.66
73.74
43.48
37.79

Viso $773.96

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

J. Janusis, Brooklyn, N.
J. Janusis, Brooklyn, N.
J. Janusis, Brooklyn, N.

Y.
Y.
Y.

$39.89
38.86
39.63

Viso $116.38

20

A.
A.

Metų Taupomoji Apdrauda

M. Phillips, Chicago, III. $500.00
B. Roman, Upper

Darby, Pa. ............................. 500.00
E. Paskevic, Brooklyn, N. Y. 500.00

Viso $1,500.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittston, Pa.
B. Šležienė, Westville, III.
R. Bartasiunienė, Brooklyn,

N. Y. . ....................... ...............
V. Klimavičienė, Grand

Rapids, Mich. ____________
A. Kreivis, EI. Monte, Calif. 
A. Papeikienė, Bridgeville,

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

Pa. ____________________
P. Keslerienė, Springfield,

III....................................................
M.
A.
A.
A.

$5.00
22.03

10.00

10.00
5.00

10.00
10.00

įd.oo

10.00 
Rauktienė, Springfield, III. 5.00 

Zegley, Mahanoy City, Pa. 10.00 
Slazas, Springfield, III. 
Sutkus, McKees Rocks

10.00
10.00

Viso $127.03

ŠIA Nuosavybės

307 W. 30-th Street,
Nevv York, N. Y. ............. $273.76

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J. ___ 285.43

Viso $559.19

Pavergtųjų Seimas Paminėjo 
Vengrijos Revoliuciją

H. Chvedukas, Toronto,
Canada _________________

A. Kaziunas, Easton, Pa. 
M. L. Balčiūnas, Detroit,

Mich. ____________________
D. Blazas, Brooklyn, N. Y.

5.70
11.16

10.60
3.91

Viso $754.10

Atlyginimas Daktarams

J. P. Mikelonis, Dorchester,
Mass. _____________________

V. Urbaitis, Cleveland, Ohio 
J. Gedmintas, Dorchester,

Mass. ___ _________________
A. Valadka, Toronto,

Canada ____________________
A. Pacevičius, Toronto,

Canada ____________________
O. Indrelienė, Toronto, 

Canada ___________________ _
Visockis, Shenandoah, Pa. 
Arent, Worcester, Mass.

V.
A.
V. Paprockas, Brooklyn, N. Y.
A. M. Praškevičius,

Cleveland, Ohio __________

Viso

Atlyginimas Sekretoriams

A. Peters, 27 kp.,
Auburn, III. ------ .----------

V. A. Stanny, 73 kp., 
Pittsburgh, Pa. ------------

V. Dovydaitis, 75 kp.,
EI. Monte, Calif. ---------

A. ,P. Mikelonis, 110 kp., 
Wilkes Barre, Pa. --------

F. Kondratas, 171 kp., 
Bentleyville, Pa. -----------

J. Gudišauskas, 204 kp.,
Tamaųua, Pa. --------------

K. J. Mačiukas, 260 kp.,
Chicago, III. ------------------

R. Savitch, 274 kp.,
Springfield, III. -------------

J. Stankus, 277 kp.,
I>eechburg, Pa. ------------------
V. Aperonas, 304 kp., 

Buffalo, N. Y. ....... ...........
P. P. Simanauskas, 310 kp.,

Rhinelander, Wis. _— -

Viso

$5.00
8.00

6.00

25.00

15.00

30.00
5.00
3.00
3.00

15.00

$115.00

$2.16

6.45

33.60

4.57

7.25

6.88

. 32.86

49.95

2.66

8.87

4.61

$159.86

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų K reikalai

P. P. Dargis, Pittsburgh, 
Pa. ....... -..........  $322.75

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

J. Maceina, .Pittston, Pa.
S. Biežis, Chicago, III.
J. Petrėnas, Broooklyn, N. Y. 8.00

__ 223.26
138.00
276.48

Viso $968.49

$2,588.00

Algos
SLA raštinės

tarnautojams
SLA spaustuvės

tarnautojams -------------------- 622.00
N. Gugis, Chicago, III. 180.00
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. .............................................. 120.00

Viso $3,510.00

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
Nevv York, N. Y. .............

A. Kochendosfer, Nevv 
York, N. Y.............................

Intertype Corp., Brooklyn,
N. Y. _________________ ____

R. Rice, Nevv York, N. Y. 
Postmaster
Abend

Nevv
Cuts

$450.64

7.00

77.42 
110.00
36.80

Typograph Co., Ine., 
York, N. Y. ______  _ 5.75

33.84

Viso $721.45

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas _______  $292.35
Ligoje Pašalpos Fondas ____ 41.40
Mišrus Fondas _________ 3.42
Lėšų Fondas _________________ 32.20

Viso 1369.37

Atlyginimas Organizatoriams

A. Ramanauskas, Mahanoy
City, Pa. ...............   $116.40

J. Gedmintas, Dorchester,
Mass. ......................................... 12.70

J. Petkevičius, Brooklyn,
N. Y. ..................................

E. Kesler, Revere, Mass.
K. Katkevičienė, Chicago,

III. ..........................................
J. M. Tumavičienė, Jamaica

Plain, Mass. _____________
M. Klimas, Linden, N. J. 
A. Kirtiklis, Barterton,

Ohio ...................... —............... .
K.
H.
K.
J.

10.65
__ 16.75

83.49

47.87
49.05

Trečiokas, Nevvark, N. J. 
J. Maceina, Pittston, Pa. 
Gaižutis, Cleveland, Ohio 
Plačas, Chicago, III.

W. Plein, Dracut, Mass.
S. Jokūbaitis, Toronto, 

Canada ---------------------------
M. Juodviršis, Montreal, 

Canada ___________________
Z. Jankauskas, Philadeiphia, 

Pa. ...................................................
K. Lembertas, Toronto, 

Canada ___________________
O. Indrelienė, Toronto, 

Canada _________________

8.45
35.10
18.85
36.31
26.35
30.86

150.55

16.05

15.80

11.05

36.45

$27.50

25.00

20.00

Įvairus Išmokėjimai

Philanthropy
Statė of Ohio Div. of

Insurance _________________
Statė Treasurer Mich.

Department of Ins. ----------
L. E. Goodfarb, Philadelph.’a,

Pa. ___________ ,............................. 172.50
Schalit Printing and

Stationary Co., NYC. ___
Sočiai Security
Nevv Jersey Telephone Co.
Nevv York Telephone Co. 
Paštas
The Bavvrence, Erie,
P. Bukšnaitis, Nevv 

York, N. Y. ...........
Raštines išlaidos
Excellsior Stationary, NYC
Edonomy Photo Engr. Co.,

New York, N. Y. ...........
Atlas Bindery, NYC

Viso

Pa.

73.17
174.25

12.84
52.52
99.87
27.66

2.10
25.49
39.94

12.65
10.00

$775.49

Birželio mėn. viso ____ $23,181.45
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

South Boston, Mass.

SLA 328 Kuopos Veikla

Lapkričio 21 dieną įvyko S. 
L. A. 328 kuopos kortų vaka
ras. Dalyvių susirinko gražus 
būrys, ir visi laimėjo dovanas 
kokios kam patiko. Taipgi 
rengėjai atsilankiusius sve
čius gražiai priėmė ir pavai
šino skania šilta ir šalta ar
batėle ir kitokiais skanėsiais.

Reikia tarti nuoširdų ačiū 
svečiams ne tik už atsilanky
mą, bet ir už atnešimą dova
nėlių, kurios praturtino musų 
dovanų stalą, todėl ir musų 
parengimas buvo sėkmingas.

Ačiū visiems.
Rengėjos.

Spalio 22 Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas savo nepa
prastajame posėdyje paminė
jo Vengrijos antisovietinės re
voliucijos trečiąsias metines. 
Kaip atsimename, 1956 spalio 
gale-lapkričio pradžioje Ven
grijos patriotai sukilo prieš 
sovietinį okupantą ir trum
pam laikui Vengriją išlaisvi
no, bet, negavę laisvojo pa
saulio paramos, sovietinės ar
mijos vėliau buvo žiauriai lik
viduoti.

Savo maldoje prel. J. Bal- 
kunas prašė Dievą, kad gel
bėtų Vengrijos žmones nuo 
sovietinio teroro ir prievartos 
ir kad suteiktų “jiems drąsos 
tikėti demokratija ir savo iš
silaisvinimu”.

dr. F.
savo

Seimo pirmininkas 
Ženki (Cekosilovakija) 
žodyje pabrėžė, kad laisvės 
troškimo negali sunaikinti jo
kios pavergėjo žiaurybės ir 
kad Vengrijos revoliucijos pa
sėta sėkla anksčiau ar vėliau 
duos laisvės derlių sovietų pa
vergtoms tautoms. Pavergėjo 
tankai gali sutriuškinti laisvės 
kovotojų gyvybę ir brutali jė
ga gali laikinai imti viršų, bet 
jokie tankai nesunaikins lais
vės ilgesio žmoguje ir tų žmo
gaus dvasinių vertybių, ku
rioms atstovauja Vengrijos ir 
kitų kraštų laisvės kovotojai.

D. Britanijos delegacijos na
rys Jungtinėse Tautose lor
das Kirkwood savo diploma
tiškai subtiliame žodyje at
kreipė pavergtųjų. Seimo dė
mesį, kad savo veikloje Sei
mas turėtų prieš akis ne 
Centro ir Rytų Europą ir 
pavergėją, bet ir laisvojo 
šaulio žmonių nuotaikas.

Pavergtųjų bičiulių ameri
kiečių vardu tarė žodį J. Ri- 
chardsonas. Pats iš arti stebė
jęs Vengrijos revoliuciją, pas
merkė laisvojo pasaulio tuo
metinį abejingumą Vengrijos 
įvykiams, taip patriotiškai ap
žvelgė JV dabartinę užsienių 
politiką, kuri Kremlių įgalinu
si visai eilei tautinių laimėji
mų. Richardsono nuomone di
džiausias sovietinei sistemai 
pavojus eina iš jaunosios kar
tos, pirmiausiai iš sovietų pa
vergtųjų valstybių jaunimo.

Centro ir Rytų Europos kil
mės amerikiečių vardu kalbė
jo buvęs vienas Pavergtųjų 
Seimo steigėjų, dr. T. Eck- 
hardt (Vengrija), dabar pro
fesorius viename JV universi
tete. Jis išryškino, kad nusi
ginklavimas ir talka nėra sa- 
v i t arpinėje priklausomybėje. 
Nusiginklavimas nereiškia tai
kos. Taika pirmiausia privalo 
pagarbos pagrindinėms as
mens teisėms. Kol to nėra— 
taika neįmanoma.

Vengrijos revoliucijos metu 
buvęs sostinės (Budapešto) 
burmistras J. Kovago pateikė 
Seimui Vengrijos laisvės kovų 
heroizmo sodrų vaizdą, pa
brėždamas laisvės veikloje vi
sų pavergtųjų solidarumo bū
tinumą. Dabartinės padėties 
Centro ir Rytų Europoje for
malus pripažinimas pagal Ko
vago galėtų sukelti pavergto
siose tautose desperatiškų 
bandymų prieš pavergėją ir 
tai galėtų baigtis visuotine 
katastrofa.

tik 
jos 
pa-

I

Seimas 
kurioje 

Dievo

įrašyti Vengrijos
(2) išklausyti tuo 

referento praneši-

Minėjimo išvadoje 
priėmė deklaraciją, 
konstatuoja, kad tą 
duotą progą Vakarų demokra
tijoms kovoje su sovietinio 
totalizmo imperializmu laisva
sis pasaulis apsileidėliškai ne
išnaudojo. Deklaracija reika
lauja Jungtines Tautas: (1) į 
savo pilnaties 14 sesijos dar
botvarkę 
klausimą, 
klausimu
mą, (3) atmesti Vengrijos ko
munistinės delegacijos kre
dencialus, (4) imtis priemonių 
ankstesnėms JT rezoliucijoms 
įvykdyti, (5) pareikalauti So
vietų S-gą ir Vengrijos mario
netes paleisti politinius kali
nius, sustabdyti Vengrijos 
patriotų persekiojimą, atsta
tyti asmens teises.

rikos geriausių slidininkų, 
ypač moterų, savo pirmas sli
dinėjimo pamokas gavo New 
England kalnuose.

Nežiūrint, ar slidininkai va
žiuoja slidinėti į rytus ar va
karus, jie visur gali susirasti 
vietoves, atitinkančias ’;ų ki
šenes ir skonius. Jie gali ten 
rasti nuo luksusinių viešbučių 
su privačiais kambariais ir 
voniomis ligi miegamųjų pa
talpų patogiose bet nebran
giose patalpose. Dauguma sli
dinėjimo vietovių gali pasiū
lyti pigias atostogavimui są
lygas už nedidelę pinigų su
mą, už kurią galima gauti 
patalpas, maistą, slidinėjimo 
pamokas ir pasikėlimui į vir
šų išlaidas. Į kai kurias vie
toves už tuos pačius pinigus 
galima net apmokėti transpor
to išlaidas. AC.

jimui parūpina ginkluotas jė
gas ir rūpinasi žmonių svei
kata 'bei gerbūviu. Ir tai yra 
tik maža jos veiklos dalis iš 
plataus organizacijos kom
plekso. Be to, savaime aišku, 
federalinė valdžia sau išlaiky
ti nusitato mokesčius.

Kiekviena iš 50 valstijų 
suvereni, atsižvelgiant į 
ką, kas pilnumoj vyksta 
ribose. Kiekviena valstija
laiko viešas mokyklas, pritai
ko jurisdikciją vietinėms ir 
municipalinėms valdžioms, pa
laiko įstatymus per policijos 
departamentus ir teismus ir 
nustato mokesčius nepriklau
somai nuo federalinės val
džios.

yra 
vis- 

jų 
pa-

Amerika Ant Slidžių

Federalinės ir Valsty
binės Teisės

Lenkijos delegacijos pirmi
ninkas S. Korbonski atkreipė 
Seimo dėmesį, kad trečiąsias 
Vengrijos revoliucijos metines 
minime akivaizdoje kintančios 
JV tarptautinės politikos ir 
kad tatai diktuoja seimui per
žiūrėti ir savo politikos takti
ką. Lietuvos delegacijos narys 
V. Rastenis, palyginęs kelerių 
metų Lietuvos partizanų kovų 
bei aukų tragizmą su Vengri
jos revoliucijos tragiką, pa
brėžė abiejų tautų kovos ir 
aukų dėl laisvės nenykstamą 
vertę galutinei laisvės perga
lei prieš sovietinę tironiją.

Tukstančiai amerikiečių sle
piasi nuo šalčio ir sniego Flo
ridos ir Kalifornijos saulėje, 
bet milijonai kitų amerikiečių 
veržiasi į sniegą. Šie metai 
laimingai pasiekė rekordą su 
savo 300 slidinėjimui vietovių, 
kuriomis gali pasidžiaugti ne 
tik slidininkai, bet ir jų išlai
kytojai bei operatoriai.

Kur gi amerikiečiai slidinė
ja? O gi visur, kur tik jie 
randa kalnų ir sniego. Tačiau 
dauguma slidininkų mėgsta 
nuvykti kur nors toliau, jei 
tik suranda tam laiko ir pini
gų, į specialiai įtaisytas slidi
nėjimui vietoves, kur jie gali 
slidinėti nuo ryto ligi vakaro 
su visokiausių įtaisymų pasi
kėlimui į viršų pagalba.

Šio krašto geriausios slidi
nėjimui vietovės yra tolimuo
se vakaruose, saulėtose pašlai
tėse1, Sawtooth‘ kalnuose, Ida- 
ho valstijoje, ir Sierras, šiau
rės Kalifornijoje, Wasatch, 
Utah valstijoje, ir Oregono, 
Vašingtono ibei Colorado kal
nuose bei pakalnėse. Rocky 
kalnų ir Sierras, Nevada, sli
dinėjimo vietovės yra tarp 
3000 ir 10,000 pėdų aukštumo 
virš juros lygio. Šiose vieto
vėse slidininkai gali slidinėti 
per gilų minkštą sniegą nuo 
lapkričio ligi birželio mėnesio.

Yra daug gerų slidinėjimo 
vietovių tolimuose vakaruose, 
bet iš jų geriausiai žinomas 
yra Sun Valley, Idaho valsti
joje, Altą, Utah, Squaw Val
ley, Kalifornijoje netoli Neva- 
dos rubežiaus (ši vietovė yra 
parinkta 1960 metų žiemos 
olimpiniams žaidimams) 
Aspen, Colorado 
Alaska, Amerikos 
valstija, su savo 
20,000 pėdų virš 
viršūnėmis taip pat jau 
deda vilioti vis didesnį 
pertų slidininkų skaičių.

Daugiau apgyvendinti 
trai rytuose turi gerai įreng
tas puikias slidinėjimo vieto
ves, k. a. Appalachians, New 
England, viršutinėje New 
Yorko valstijos srityje, Penn- 
sylvanijoje ir vakarų Virgini
joje. Slidinėjimo mekos ry
tuose yra Stowe, Vermont, 
Šiaurės Conway, New Hamp- 
shire ir Lake Placid, New 
Yorko valstijoje, kur 1932 m. 
buvo žiemos olimpiniai žaidi
mai.

Slidinėjimas rytuose skiria
si nuo slidinėjimo tolimuose 
vakaruose. Aukštumos yra 
daug žemesnės ir 'kalnų viršū
nės retai siekia aukščiau kaip 
4,000 pėdų virš juros lygio. 
Sezonas yra trumpesnis, slidi
nėjimo (bėgiai taip pat trum
pesni ir sniego sąlygos ne to
kios pastovios ir patikimos, 
kaip Rocky kalnuose. Nežiū
rint to, slidinėjimas pytuose 
gali būti puikus ir lenktyniau
jantis su savo stačiais ir daž
nai siaurais zigzaguotais bė
giais žemyn į medžiais apau
gusias vietas. Dauguma Ame-

v •

ir 
valstijoje, 

naujoji 49 
galingomis 

juros lygio 
pra- 
eks-

cen-

JAV-ės yra federalinė unija 
iš 50 valstijų, šios unijos vie
nodumas parodomas tuo, kad 
mes instinktyviai anglų kalbo
je JAV-es vartojame vien- 
skaitoj, o ne daugskaitoj.

Bendrai kalbant, federalinė 
valdžia atlieka visas funkci
jas, kurios liečia tautą, kaip 
vienetą. Ji gamina pinigus, 
palaiko diplomatinius ir pre
kybinius santykius su sveti
mais kraštais, tautos apsaugo-

JAV-ių konstitucija ypatin
gai saugo valstijų teisės ži
nomu paragrafu: “Konstituci
jos nepavestos ir neuždraus
tos Jungtinėms Valstybėm ga
lios yra rezervuotos kiekvie
nai valstijai ir žmonėms”.

Iš kitos pusės, konstitucija 
aiškiai nurodo, kokių darbų 
valstijos neturi teisės imtis, 
k. a. pinigų gaminimo, sutar
čių sudarymo su svetimais 
kraštais, ar importo ir eks
porto mokesčių nustatymo be 
kongreso leidimo.

Per daugelį metų buvo nuo
monių skirtumas, ar paskiros 
valstijos gali pasitraukti iš 
unijos. Tai galų gale buvo nu
statyta per civilinį karą ir pie
tinių valstijų nugalėjimą, kai

jos mėgino pasitraukti iŠ uni
jos.

Nuo to laiko federalinės 
valdžios apimtis, autoritetas 
ir prestižas palaipsniui didėjo. 
Modemiški transporto Ir su
sisiekimo pagerinimai tai dar 
pagreitino. Kai konstitucija 
buvo nustatyta, komercija 
daugiausia buvo lokalinė. 
Šiandien ji yra tarpvalstybinė 
ir tuo budu įvairiu požiūriu 
atitekusi federalinės valdžios 
reguliavimams.

Tačiau, nors ir JAV-ių val
džios darbai daro daugiau į- 
spudžio vidutiniam piliečiui, 
valstybės valdžios autoritetas 
tačiau jam ir jo šeimai yra 
artimesnis. Ir daugelis iš mu
sų, nors ir dažnai važinėjam 
iš vienos vietos į kitą, laikom 
save greičiau tam tikros val
stijos gyventojais, o ne “ame
rikiečiais platumoje”.

lietuviškų dviračių 
per 8 mėnesius iš 

dviračių fabriko į

21,000 
išsiųsta 
Šiaulių 
Graikiją, Lenkiją, Iraną ir ki
tus kraštus. Tam tikras skai
čius išsiųstas' ir į Kanadą, o 
netolimoje ateityje esą numa
tyta eksportuoti ir į Angliją, 
pranešė Vilniaus radijas rug
sėjo 3 dieną. Daug esą eks
portuojama į Jugoslaviją: šie
met išvežta į tą kraštą apie 
9,000 dviračių. Jau anksčiau 
buvo pranešta, kad lietuviški 
dviračiai išvežami ir į Kiniją 
bei kitus Azijos kraštus.

SKANAUS

KASDIEN

rūšių
k

gali turėti
tikrą šventę savo namuose naudodami įvairių 
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 IMPORTUOTĄ iš 
LENKIJOS KUMPI, kad visada namuose turėtumėt pakankamą 
kiekį pagarsėjusio SKANĖSTO iš LENKIJOS.

♦ Visada reikalaukit KUMPIO iš LENKIJOS

TIKRI mėsos gaminiai iš Lenkijos turi etiketes 

ATALANTA—KRAKUS—TALA—POM 

su pažymėjimu “PRODUCT 0F POLAND”

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine. t
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-814 Market Street Tel. MI 2-2452 ir M1 2-1681

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntlnių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien, šeštadie-

♦Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų Įstaigose. *Prie firmos Įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

882 North 7th St 
PHILADELPIUA 23, Pa.

WAlnut 8-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HTJmboldt 6-2818

Norėdami daugiau informacij , n-ikniaukite

« Ji

3

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

tlHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvtnsend 8-0298

Misų kalnloga A’
■

t

\
'vį''
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Metines šventes Proga

už

Kulibovska

(

SLA Pagalb H J

v.

$600.00

250.00

Mielieji Letuviai
500.00

109.00

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Baltą pavergtieji

dėkojame ir 
nuoširdų pa-

.—$781.38
$24,906.98

South Boston, Mass.

juos linan- 
atsiliepti:

Wilkes Barre, Pa.

J. Arlauskas ir adv. 
Taipgi nominuoti

Pittsburgh, Pa.

K.
K.
M.

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

PHJIjADEIJPHIA 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

kasdien nuo 9-6

„$1,459.00
$139,192.05

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

I

Gražus Buvo SLA 73 Moterų 
Kuopos Lošimo Parengimas

Lietuvių Piliečių Draugijos 
Kandidatai į Valdybą

Kalėdų 
pareikš- 
žodį vi- 
priete- 

mus

Apvogė SLA Narius 
Biznierius

ir jo žmona

as ir
jų sesuo Kulibovska,

ir
prieteliams ir vi-

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue

Emilija, Jono duktė, 
k., Krinčino v., Biržų

visiems ki-

Liudvikas, ir Dravdzi-

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

balsų gavo 
šie veikė- 
pareigoms 

vice pirmi-

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrevv 8-5040

Nors praėjom pusę svieto — 
Nėr geriau, kaip gimta vieta,

Mylima tėvynė.
Sofija Ambrazevičienė.

galinčių 
lietuvių 

neatsilie- 
ir ne-

savo aukas Balfui 
St., Brooklyn 11,

TĖVYNĖ

IŠfiJO NAUJA KNYGA

f

Amerikos Lietuviu Veikla
C*

New York, New York

Susivienijimo Prezidentas 
Lankėsi Centre

šeštadienį, gruodžio 12 die
ną Susivienijimo Centre ir Re
dakcijoje lankėsi organizaci
jos prezidentas Povilas P. 
Dargis iš Pittsburgh, Pa. Jis 
atvyko New Yorkan dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių metiniuose posėdžiuose 
kurie įvyko gruodžio 12 ir 13 
dienomis Henry Hudson vieš
butyje, tai ta proga aplankė 
centą ir pasirašė prezidento 
parašo reikalingus apdraudos 
paliudymus naujiems nariams 
ir kitus dokumentus. Su sek
retorium jis aptarė ir kitus 
organizacijos reikalus, susiju
sius su abiejų viršininkų pa
reigomis.

Tą pat gruodžio 12 dieną 
lankėsi žymus Susivienijimo 
ir visuomenės veikėjas Jokū
bas Trečiokas iš Waterbury, 
Conn. Jis irgi atvyko i Ame
rikos Lietuvių Tarybos posė
džius, tai užėjo į SLA Centrą 
pasikalbėti naujo vajaus rei
kalais, pasiėmė informacinės 
literatūros ir įvairių blankų 
naujų narių prirašymui. Jis 
pasirįžęs daug vaikų ir jau
nuolių prirašyti.

žodžius, pakvietė kuopos pir
mininką J. Aymaną vesti pro
gramą. Jis pirmiausia pasvei
kino šusirinkusius svečius ir 
viešnias, padėkojo už skait
lingą dalyvavimą vakarienėje, 
dar neprigulinčius Susivieniji
me paragino prisirašyti ir bū
ti šios garbingos organizaci
jos nariais.

Po to pakvietė visą eilę į- 
vairių organizacijų atstovus 
tarti po keletą žodžių. Buvo 
pakviesti ir kalbėjo: Lietuvių 
siuvėjų 54 skyriaus vardu B. 
Spudienė, Lietuvių Piliečių 
Klubo Karvelis, Lietuvių At
letų Klubo pirmininkas. Dar 
kalbėjo Juozas Andriušis, ne- 
judomų nuosavybių pardavė
jas, ir jaunas vyrukas, kurio 
vardo neteko sužinoti.

Visi kalbėjusieji pasakė gra
žias ir vakarui atitinkamas \
kalbas. Bilietus vakarienei 
platino J. Aymanas, St. Vols
kis, Macys ir kiti. Daugiau
sia bilietų pardavė, kiek man 
teko sužinoti, pirmininkas J. 
Aymanas. Koresp.

Artėjant metinei 
šventei, mes norime 
ti nuoširdų padėkos 
siems geradariams ir
liams, kurie prisimena 
nelaimės valandose. Aš ir ma
no žmona esame patekę į di
delę nelaimę, žmona jau 13 
metai suparaližiuota, o aš 4 
metai esu sergantis, be dak
tarų ir vaistų negaliu gyventi. 
Gerai dar, kad musų geros 
draugės Marijona Kuprienė, 
Viktorija Lumbienė ir Jieva 
Naujalienė, mus nepamiršta ir 
pagal išgales teikia pagalbą. 
Todėl aš ir žmona reiškiame 
padėką paminėtoms ponioms. 
Tuo pat kartu 
dr. Valybui 
tarnavimą.

Dėkojame 
tiems musų
siems geriems draugams ir 
kartu linkime1 Linksmų Kalė
dų ir Laimingų Naujų Metų,

M. Kupris,
SLA 115 kuopos narys.

Mano akims nusibodo 
Matyt reginį vienodą,

Tokį svetimą, nesavą... 
Mirga šviesos ir reklamos, 
Skuba žmonės, juodos damos,

Mašinos vingiuoja...
Niekur miško, žalių pievų, 
Ar ne pabauda nuo Dievo,

Už musų kaltybes?...

Kas gi greitai prisitaiko, 
Prie tų permainų ibe saiko, 

Niekad 'to nematęs?...
Mes gyvenam kaip papuola, 
Vienas kelias kitas puola, 

Ir, vistiek, ant vietos...

Beprasminė kova šita...
Ar ne kaltas čia Nikita

Ir visa jo tvarka
Kam tai kerštu dega siela... 
Dirvoj svetimoj nemiela,

Ir nebus niekuomet!...

“Knygų Lentynoje”, kurią da
bar spausdino “Naujienų” 
dienraštis savo II daly. Sura
šyti leidiniai perduodami Pa
saulio Lietuvių archyvui Či
kagoje. Nepamirškite musų 
1960 m. Palaimintų Kalėdų 
švenčių ir laimingų N. Metų!

Dėkinga Liet. Bibliogr. Tar
nyba (adr. — Lithuanian 
Biibliographical Service, 1132 
N. Walnut Street, Danvillle, 
Ulinois, JAV.).

P. S. Kviečiame talkon ir 
tas leidyklas, iš kurių negau
name leidinių!

riaus duktė, g. Batakiuose, gyveno 
Chicago, UI., So. Statė St.

Šeibokas Jonas, Antano s., gim. 
1924 m., išvežtas iš Kauno 1944 m. 
Šliažas Vladas, Vlado sūnūs.

Stankevičiene Karolina-Elena, bu
vo ištekėjusi už Vaclovo Stankevi
čiaus, išvyko Amerikon iš Rygos 
su sunum ir dukterimi.

Urbonas Jtkubas, Petras, ir Vin
cas, Kazio sūnus, iš Girinskų k., 
Tauragės apskr.
Arlauskaitė Vanda, buvusi Angli
joje.

Barkauskas Juozas, iš Zarasų.
Bartusevičiūtė Elena, Julija ir 

Ona, gyvenusios Kaune, Trakų gat
vėje, kulisios iš Raseinių.

Dodžiulis Kazimieras, Adomo sū
nūs, iš Bermatonių km., Raudon
dvario vals.

Dolijonas Vincas,
Stanislova, gyveno Scranton, Pa.

Dravdzik 
kaitė Felicija.

Francas Jonas, Jono ir Ievos 
sūnūs, g. Kaune 1907 m.

Garmus Romualdas, Kazimiero 
sūnūs, gim. Pravieniškėse.

Gelbutas Pranas, Jono sūnūs, g. 
1919 m.

Jonikas Petras, Baltramiejaus sū
nūs, iš Reistrų km., Šilalės vals.

Jovarauskytė-Rupšienė Ona, Do
mininko duktė, iš Šimkaičių vals.

Judickienė-Baliukynaitė Marijo
na, vyras Judickas Kazimieras.

Kemežys Vincas, Ka io sūnūs, g. 
1899 m. Alvite, Vilkaviškio apskr.

“Kleofutis” (pavardė nežinoma) 
prašomas atsiliepti — jam yra lai
škas iš motinos.

Klimavičius 'Henrikas, Juozas, ir 
Vitoldas, ir jų sesue 
Bronislava.

Iiedkomleji arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL
OF L1THUANI A,

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

ROCKFORD. ELL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

VVOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

Pranešimas Leidėjams
ir Redaktoriams

SLA. 38 Kuopos Finansų Sek
retorės Naujas Adresas

Pirmadienį, gruodžio 14 die
ną Susivienijimo įstaigoj lan
kėsi: Dr. P. Grigaitis, SLA 
Švietimo Komisijos pirminin
kas, dienraščio Naujienų vy
riausias redaktorius ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos genera
linis sekretorius iš Chicagos; 
ilgametė Susivienijimo iždo 
globėja Eufrozina Mikužiutė 
iš Chicagos; Tarnas Matas, 
ilgametis SLA 11 kuopos pir
mininkas ir jo žmona Aldona 
iš Waterburio. Visi jie buvo 
atvykę į Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdžius, įvykusius 
gruodžio 12 ir 13 dienomis, tai 
ta proga aplankė ir savo or
ganizacijos centrą ir redakci-

tBuvo atvykę New Yorkan 
dalyvauti ALT metiniuose po
sėdžiuose du žymus Susivieni
jimo veikėjai Stasys Gegužis, 
SLA Kontrolės Komisijos pir
mininkas ir ilgus metus buvęs 
SLA. prezidentu iš Mahanoy 
City, Pa., ir M. Vaidyla, ALT 
iždininkas, Sandaros redakto
rius ir žymus veikėjas iš Chi
cagos.

Brooklyn, N. Y

Susivienijimo 38 kuopos fi
nansų sekretorė, V. Miozins- 
kienė, persikėlė į kitą butą 
91-22 86 Avenue, Woodhaven 
21, N. Y. Telefonas VI 7-1281.

Tuo pačiu adresu pasiekia
mas ir pianistas Aleksas Mro- 
zinskas.

bet aš dar noriu pridėti 
trigrašį ir papildyti pir- 
aprašymą.
38 kuopos metinė tradi-

Gruodžio 7 dienos ryte SLA 
nariai biznieriai, Kazys Ši- 
manskas ir Kazys Mitchell, 
turinti mėsos ir ir kitų maisto 
produktų sandėlį 483 Grand 
St., Brooklyne, rado sandėlio 
duris išlaužtas ir išneštą spin
tą (Safe), kurioje buvo laiko
mi atsarginiai biznio pinigai, 
klijantams iškeisti algų čekiai 
ir kiti dokumentai.

Per 14 metų savo veiklos 
Liet. Bibl. Tarnyba gavo iš 
leidyklų tūkstančius tomų 
knygų ir dar daugiau periodi
nių leidinių numerių. Vien per 
š. m. 10 mėn. gauta 165 kny
gos ir 705 žurnalų ir laikraš
čių numerių! Jų vertė $572.00.

Knygos ir svarbesnieji pe
riodikos straipsniai paskelbti

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yųrke paieškomi asmenys:

Kemežys Vincas, Kazio sūnūs, 
g. 1899 m. Alvite, Vilkaviškio ap.

Klimavičius Henrikas, Juo 
Vitoldas, ir 
Bronislava.

Kripaitytė 
iš Mėžiunų 
apskr.

Kurauskas Stanislovas.
Latviniene Marijona.
Lingys Antanas, Jonas, ir Juozas,' 

Jono sūnus, iš Skaudvilės vals.
Mažeika Vincas, iki karo gyve

nęs Kaune.
Mundeika Antanas ir jo žmona 

Alena.
Ornastauskien-Langienė Teklė, ir 

dukterys Liuda ir Renė.
Paškauskas Antanas, Anta.io sū

nūs, g. 1905 m., gyvenęs Kaišiado- 
ryje.

Pocius Kazimieras ir Petras, Pra
no sūnus, gyveno Chicago, UI., So. 
Prairie Avenue.

Ramila Pranas, gyvenęs Bosto
ne.

Reketys Vytautas, iš Tauragės.
Sankalaitė-Srikaitis Ona, Izido-

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Foreet Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

Palei sandėlį, prieš išlauž
tas duris, yra plati aikštė. 
Matomai vagystė buvo suda
ryta planingai ir atlikta sku
biai, kad niekas negalėjo ją 
pastebėti. Apvogtieji negali 
prisiminti visus, kuriem čekiai 
buvo iškeisti, tai nėra galima 
čekių iškeitimą sulaikyti. Pa
daryta dideli nuostoliai.

Sudraskyta Safe rasta prie 
Baxter ir Walker gatvių New 
Yorke. Palikti kai kurie po
pieriai. Cash pinigai apie 
$1,000 ir čekiai apie $2,000 iš
imti. Kurie savo algų čekius 
keitėte toje krautuvėje gruo
džio 4 ar 5 dienomis, paprašy
kite darbdavių, kad tie čekiai 
butų sulaikyti. Apie tai pra- 
neškit Šimanskui ir Mitchell.

Lietuvių Piliečių Draugija 
praeitame susirinkime, atlikus 
visus formalumus ir aptarus 
tam susirinkimui skirtus rei
kalus, nominavo kandidatus 
valdybos pareigoms 1960 me
tams. Daugiausia 
ir tapo nominuoti 
jai: pirmininko
adv. J. Grigalius,
ninko — adv. A. Young, užra
šų sekretoriaus — A. Nevie- 
ra, finansų sekretoriaus 
Stelmokas ir J. Roman, iždi
ninko — 
Ivoškus.
kandidatai direktorių parei
goms ir maršalkos. Direkto
rių reikės išrinkti septynis, 
bet kandidatų nominuota dau
giau negu dvigubai, tai rinki
mų metu balsuotojai turės iš 
ko pasirinkti septynis.

Klubos Narys.

Dar Apie SLA 38 Kuopos 
Metinę Vakarienę

Tėvynėje jau buvo rašyta 
apie Susivienijimo 38 kuopos 
įvykusią vakarienę lapkričio 
7 dieną Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klube, 280 Union Ave
nue, 
savo

ši
cine vakarienė, reikia pasaky
ti, visais atžvilgiais buvo sėk
minga, svečių ir viešnių prisi
rinko pilna svetainė. Vakaro 
gaapadine buvo ir skanius val
gius pagamino toj srity prity
rusi ponia Dumblienė. Valgių | lietuviai, 
užteko visiems, taipgi ir gė
rimų netruko, tai svečiai ir 
viešnios linksminosi, valgė, 
gėrė ir dainavo įvairias dai
nas iki vidurnakčio.

Vėliau kuopos vice pirmi
ninkas St. Volskis, taręs kelis

New Yorko Balfo vajus bai
giasi, tačiau tautiečių vargas 
ir skurdas dar ilgai nesibaigs.

Iš vajaus lėšų Balfas turės 
šelpti visus metus, patenkinti 
visus prašymus, o jų prisi
rinks labai daug.

Bent pusė tikrai 
aukoti 'bendriesiems 

I šalpos darbams dar
pė. Aukojusieji nors 
skaitlingi, buvo duosnųs. 300 
asmenų suaukojo per 2,500 
dolerių. Pažymėtina p. Rocke- 
feller ($100), seserys Janke
vičiūtės (po 50.00), B-vė “Nė
ris” (50.00), Apreiškimo pa
rapija (85.00), p. Didžiunai- 
tienė surinko 45.00 dolerius, 
kitų aukų vidurkis vienam au
kotojui arti $7.50.

Vajaus Komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems tiems 
trims šimtams jau aukavusių, 
kurių čia, dėl vietos stokos, 
negalime išvardinti.

Laukiame ir prašome aukos 
ir iš pavėlavusių. Laukiame 
atsiliepiant ir tuos, kurie te
gali dolerį ar du aukoti. Vi
siems kartu susidėjus išeis 
jau ne šimtai dolerių, bet 
šimtai vaistų siuntinių, kurių 
taip prašo

SLA 73 moterų kuopa šių 
metų lapkričio mėn. 15 dieną 
po pietų turėjo gražų kortų 
lošimo parengimą, kuris įvy
ko Mrs. Elenor Lion namuose, 
249 N. Alithridge St., Och- 
land, Pa. Pasitaikė graži die
na, oras buvo šiltas, tai su
sirinko gražus būrelis žmonių. 
Po kortų lošimo turėjo gar
džios kavutės ir skanaus na
mie kepto pyrago. Visi gražiai 
laiką praleido ir buvo paten
kinti, linksmi išsiskirstė į sa
vo namus.

Ačiū Mrs. Elenor Lion už 
gražų kortų lošimo suruoši
mą ir už pavaišinimą valgiais.

Drauge.

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gruodžio 12, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtines
PETRAS BIELINIS, 63 kp., Chicago, III., gimęs ge

gužės 25, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 14, 1915 m. Mirė lapkričio 7, 1959 m. 
Velionio žmonai, Albinai Belinis, pomirtines išmo
kėta ________________________________ ______

VINCAS IVOSKA, 153 kp., Du Bois, Pa., gimęs kovo
16, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 2, 1939 m. Mirė lapkričio 16, 1959 m. 
Velionio žmonai, Kostei Ivoskicnei, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

JONAS VERSIACKAS, 198 kp., Akron, Ohio, gimęs 
birželio 24, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugpiučio 1, 1936 m. Mirė lapkričio 2, 1959 
m. Velionio žmonai, Lottie Versiackienei, pomir
tinės išmokėta _____________________________

JONAS MULKINTAS, 232 kp., Thomas, W. Va., gi
męs birželio 13, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 18, 1920 m. Mirė lapkričio 24, 
1959 m. Velionio dukteriai, Barborai Morenie- 

t nei, pomirtines išmokėta ____________________

Viso.....................—.........—.
Nuo pradžios šių metų bendrai viso
Išmokėtos ligojo pašalpos

M. SIMUTIS, 18 kp., Westville, 111., sirgo 11 savaičių 6 dienas-------- $55.13
A. SPRANAITIENfi, 134 kp., Chicago, Iii., sirgo 12 savaičių -------- 54.00
Al. DEGUTIS,: 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 5 sav. 6 d. -------------- 72.00
T. DEGUTIS^ 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 2 savaites —.........  27.00
P. PAULAUSKAS, 198 kp., Akron, III., sirgo 2 sav. 6 d. ----------------- 27.00
A. MIKELIONIENĖ, 204 kp., Tamaųua, Pa., sirgo 11 sav. 4 d.----- 55.75

KACIUNAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 savaites ----------- 96.00
GALDIKAS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 11 sav. 4 d.— 295.50 
SATKEVIČIUS; 278' kp., St. Catherines, Canada, sirgo 2 sa. 3 d. 99.00

Siųskite
105 Grand
N. Y. Tai bus gražiausia Jūsų 
Kalėdų dovana.

Kun. N. Pakalnis,
Balfo New Yorko

Vajaus Iždininkas.

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

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST llth 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 pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys iSslunčlamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 

kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
------------ -------------- --------- ---------------------------------- -----------------------=MK==MR

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

xk-=xk=: □ sx—-L

VADOVAS l SVEIKATA 
BUKITE SVEIKI 

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

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. 6. BIEŽIS, 

8148 W. 63rd St, Chicago 29, BL
Telefonas Republic 7-7868

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" tur* daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug kinių iš lietuviškosloa 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoso- 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, MontreaJ, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; 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; 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 akių .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
(Ižsisalduslems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias UI 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 adresu:

NAUJIENOS
1739 Sootb Halated Street. Cliicat* K. Illinai*

NAUJIENOS

NAUJIENOS




