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PRANCŪZIJOS FINANSŲ MINISTERIS 

ANTOINE PINEY PAŠALINTAS
New Yorko Meras Kalbėjosi su Tautybių Gru 

pems Besivystančio Antisemitizmo Reikalu

Jo Vietę Užimti Pakviestas Wilfrid 
Baumgartner, Banko Valdytojas

Nikita Chruščevas giriasi ginklais

Praeitą savaitę Praaicuzijos vyriausybėje įvyko pa
sikeitimas, prezidentas Charles de Gaulle, pašalino iš 
pareigu finansų ministerį Antoine Piney, konservato
rių politikierių, kuris būdamas finansų ministerių sut
varkė Prancūzijos ekonominius reikalus. 'Tarpe finan
sų ministerio Antoine Piney ir premjero Michel Dabre 
buvo nesutikimas dėl projekto nacionalizavimui pramo
nės, taip pat Piney nepritarė prezidento de Gaulle NA
TO atžvilgiu. Dėl tos priežasties prezidentas de Gaulle 
pašalino iš finansų ministerio pareigų Piney, savo poli
tiška priešų, žinoma konservatorių. Bet, kaip spauda 
rašo, tai pats prezidentas de Gaulle prisibijo visiško pa
sitraukimo iš kabinėto, jam siūloma mažesnės vertės pa
reigos, kurias jis vargiai priims.

Paryžiaus laikraščiai rašo, kad prezidentas Charles 
de Gaulle, vieton pašalinto Antoine Piney, pakvietė 
Wilfrid Baumgartner, Prancūzijos banko valdytojų fi
nansų ministerio pareigoms. Teigiama, kad nekurie 
prezidento de Gaulle šalininkai norėtų, kad Piney visai 
išeitų iŠ kabineto.

Reiškia, prezidentas Charles de Gaulle pašalino iš 
ministerių kabineto tų asmenį, kuris pagalbėjo jam grįž
ti į valdžių ir sutvarkė Prancūzijos finansinius reika
lus.

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas, kuris važinėdamas po į- 
vairius kraštus kalba apie nu
siginklavimą, praeitą savaitę 
kalbėdamas Sovietų Aukščiau
siame parlamente, pasigyrė, 
kad Sovietų Sąjunga turinti 
didUausią atominę raketų jė
gą pasaulyje. Jeigu kalbama 
apie nusiginklavimą ir taikos 
palaikymą visam pasaulyje, 
tai kokiems galams Chrušče
vas giriasi turėjimu baisaus 
ginklo? Jis kalbėdamas toliau 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos kariuomenė bus sumažin
ta 1,200,000 vyrų. Iki šiol, pa- 
pareiškė Nikita Chruščevas, 
Sovietų Sąjunga laikė didelį 
skaičių kariuomenės dėl vaka
riečių gąsdinimo atominėmis 
bombomis, 'bet dabar, kada 
sovietai pralenkė Vakarus, ba
listinių šovinių gamyboje, tai 
kariuomenės skaičius galima 
mažinti, tačiau ginklai ir to
liau bus gaminami.

Anglams nepatinka 
Adenauerio pamokslai

Vokietijos kancleris Ade- 
naueris, 84 metų senis, myli 
daug kalbėti ir kitus mokyti, 
kaip vienos ar kitos valstybės 
vadai turi laikytis konferenci
jose vienu ar kitu klausimu. 
Tokie jo pamokslai nepatinka 
Didžiosios Britanijos gyven
tojams ir jie nedraugiškai nu
statę prieš Adenauerį, priver
tė ir vyriausybę nusistatyti 
prieš Adenauerį ir Vokietiją. 
Po tokio publikos nusiteikito, 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisteris drąsiai kritikuoja se
nį Adenauerį už jo nuolati
nius pamokslus sąjunginin
kams kaip jie privalo laikytis 
viršūnių konferencijoje Vokie
tijos ir Berlyno klausimus 
svarstant drauge su Sovietų

Sąjungos ministpriu pirminin
ku Chruščevu.

Vokietijos valdžia ir Ade- 
naueris primeta didžiajai Bri
tanijai ir kitokių kaltinimų, 
kas užsienio reikalų ministerį 
išvedė iš kantrybės ir jis pra
dėjo kritikuoti senį Adenauerį 
už jo nuolatinius ir dažnai ne
apgalvotus pamokslus.

Johnsonas ir toliau 
vadovaus demokratams

Susirinkus 86-tam kongre
sui, kai kurie liberališkai nu
siteikę demokratai senatoriai 
norėjo pašalinti iš vadovybės 
konservatorių senatorių Lyn- 
don Johnson ir jo vieton iš
rinkti liberališkai nusiteikusį 
žmogų. Johnsonui buvo daro
ma visokių užmetimų, kad buk 
jis perdaug sauvališkai elgia
si senate ir nesiskaito su ki
tais liberališkai nusiteikusiais 
senatoriais ir vienas nustati
nėja demokratų partijos poli
tiką senate ir leidžiasi į viso
kius kompromisus su republi- 
konų vyriausybe, ir dėl tos 
priežasties žmonėms sunku at
skirti vieną partiją nuo kitos. 
Tačiau balsuojant už pasitikė
jimo klausimą, 51 senatorius 
pareiškė pasitikėjimą Johnso
nui, o tik 12 balsavo piieš. 
Tokiu budu senatorius John
sonas pasilieka demokratų va
du senate.

Taip atsitikus balsavimo 
metu, kai kurie liberalai sene- 
toriai pareiškė, kad dar ne vi
si senatoriai yra pribrendę 
savivaldai ir kad jie yra linkę 
daugiau į politinį kolonizmą, 
negu savivaldai.

Gubernatorius prieš 
mišrias mokyklas

Geo-rgia valstijos guberna-

New York (LAIC) — Sau
sio 12 dieną New Yorko mies
to meras Robert F. Wagner 
priėmė įvairių tautybių orga
nizacijos atstovus ir svetimų 
kalbų laikraščių atstovus. Pa
sikalbėjime dalyvavo ir lietu
vių atstovai, jų tarpe Ameri
kos Lietuvių Infor m a c i j o s 
Centro direktorė M. Kižytė.

Pasikalbėjimą pradėjo če- 
koslovakų laikraščių leidėjas 
ir redaktorius Andrew Calu- 
chek. Jis pakvietė Dimytro 
Halychyn kalbėti Centro ir 
Rytų kilmės Amerikiečių Kon
ferencijos vardu. Halychyn, 
kuris yra tos Konferencijos 
Valdybos pirmininkas pareiš
kė, kad jis kalba 15 milijonų 
amerikiečių vardu. Jis pas
merkė besiplečiančius antise
mitinius išsišokimus ir provo
kacijas, kartu nurodė, kad 
Konferencijos įsitikinimu tas 
provokacijas organizuoja So
vietai.

Sovietų spauda puola pabė
gėlius Vokietijoje, juos derina 
su neo naciąis, tuo nori kom
promituoti tuos pabėgėlius, 
kad jie negalėtų įsijungti į 
demokratinį Vakarų pasaulio 
gyvenimą.

Organizuodami antisemitines 
provokacijas Sovietai nori 
kompromituoti Adenauerio vy
riausybę Vakarų pasaulio aky
se, silpninti Vokietijos pozici

Pagerbtas Generalinis Konsulas Jonas Budrys

Praeitą šeštadienį, sausio 
16 dienos vakare į Carne- 
gie Endovvment International 
Center didžiulias patalpas su
sirinko apie du šimtai rinkti
nės publikos pagerbti Lietuvos 
Generalinį Konsulą New Yor
ke ir Klaipėdos krašto sukilė
lių vadą Joną Budrį. Tarp 
gausaus būrio vietinių ir apy
linkėse gyvenančių, buvo at
vykusių ir iš toliau, kaip Lie
tuvos Garbės Konsulas Šalna 
drauge su žmona iš Bostono, 
iš Waterburio ir kitų vietų.

Tam vakarui skirtoj erdvioj 
salėj publikai susėdus, į salę 
atlydėtas vakaro garbės sve
čias Jonas Budrys drauge su 
ponia Budriene, susirinkusieji 

torius Ernest Vandiver, kalbė
damas valstijos seimo atidari- 
mc, pareiškė, kad Georgia 
valstijos konstitucija duoda 
jam teisę kovoti prieš valsti
jos lėšų eikvojimą mišrioms 
mokykloms. Naujoms mokyk
loms statyti gubernatorius pa
prašė 600 milijonų dolerių ir 
tuo pat kartu priminė, kad 
mokyklos, kurios maišys bal
tuosius ir juodaodžius moki
nius, negaus nei vieno dolerio. 
Jis priminė juodveidžiams, kad 
jie atsisakytų savo ambicijų, 
kurios sukelia konfliktą tarp 
federalinės ir valstijos valdžių. 
Baigdamas gubernatorius pa
grasino, kad juodaodžių orga
nizacija neprivers uždaryti nė 
vienos mokyklos, o jei tai pa
darys, tai bus kovojama ir 
panaudojamos visos teisinės 
priemonės.

ją NATO organizacijoj ir 
stelbti gerą vardą įsigajančią 
Vakarų Vokietiją.

H a 1 y c h yn pareiškė, kad 
Konferencija kooperuos kovo
je prieš tas antisemitines pro
vokacijas su miesto, valstybės 
ir federaline valdžiomis. Dar 
kalbėjo teisėjas Bayer, lenkų 
atstovas. Lietuvių Informaci
jos Centro direktorė pakviesta 
kalbėti tarė kelius žodžius lie
tuvių vardu.

Meras Wagner dėkojo už 
apsilankymą ir reiškė pasiten
kinimą, kad Centro ir Rytų 
Europos kilmės žmonės dėl tų 
įvykių parodo didelį susirūpi
nimą. Prašė visus bendradar
biauti kovoje prieš tas provo
kacijas.

Apie tą pasimatymą plačiai 
rašė New Yorko spauda.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Paskelbimo 42 Metų Minė

jimas New Yorke
New York (LAIC) — Va

sario 14 d. Webster salėje, 
New Yorke bus minima Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo 42 metų sukaktis. Minė
jimą ruošia ALTo New Yorko 
skyrius. Kalbės žymus asme
nys.

New Yorko lietuviai ruo
šiasi minėjime gausiai daly
vauti ir iškilmingai paminėti 

didelę lietuvių tautai šventę.

jiems sukėlė gausės ovacijas. 
Jiems užėmus skirtą vietą prie 
garbės stalo, pobūvio ruošimo 
pirmininkas ir vakaro progra
mos vedėjas Jonas Šlepetys 
pradėjo programą. Jis trum
pai paaiškinęs pobuvo tikslą, 
pakvietė ministerį Vaclovą Si
dzikauską, artimą bičiulį Jono 
Budrio, pakalbėti. P-as Sidzi
kauskas pasakė ilgesnę kalbą, 
kurioj nušvietė vakaro garbės 
svečio Jono Budrio ilgų metų 
darbus, atliktus (Lietuvos val
stybei, o ypač pabrėžė jo di
delius nuopelnus vadovau
jant Klaipėdos sukilėliams, 
kurių dėka Klaipėda prijung
ta prie didžiosiaos Lietuvos.

Po Sidzikausko kalbos sekė 
raštiški sveikinimai nuo diplo
matų iš Londono, Paryžiaus, 
Romos ir kt. Nuo įvairių or
ganizacijų sveikinimų buvo 
daug, bet kadangi dėl didelio 
skaičiaus sveikinimų nebuvo 
kalbų, o tik rankos paspaudi
mas sukaktuvininkui, tai jie 
praėjo greitai.

Meninės programos dalį iš
pildė jauna dainininkė Aušra 
Vedeckaitė, kuri padainavo 
kelias daineles.

Pabaigoje kalbėjo pats va
karo garbės svečias Jonas 
Budrys. Jis trumpai prisimi
nęs savo pergyvenimus jauno
se dienose ir dirbamus darbus, 
padėkojo dalyviams už atsi
lankymą ir pobūvio rengėjams 
už pobūvio suruošimą.

Po programos prasidėjo vai
šės ir taip sakant draugiškas 
tarpusavis pasikalbėjimas su 
užkandžiais ir gėrimais, ku

riuos iš anksto pagamino po
būvio rengėjai ir rengėjos. Į- 
vairių užkandžių ir gėrimų vi
siems buvo užtektinai. Svečiai 
ir viešnios linksmai laiką laido 
besikalbėdami ir užkandžiau
dami iki 12 valandai nakties.

Pobūvio ruošėjai atliko di
delį ir gerą darbą, kad nepra
leido tylomis Generalinio Kon
sulo Jono (Budrio 70 metų am
žiaus sukaktį, nes jis tokios 
pagarbos savo darbais pilnai 
užsitarnavęs. Dalyvis.

Mirė Dr. Jonas 
V a i u k a s

SAUSIO 1S dienos ryte sa- 
vo namuose Long Island 
mirė dr. Jonas Valukas, ilga
metis Brooklynoa gyventojas. 
Jis per ilgus metus praktikavo 
mediciną Brooklyne ir t irėjo 
gerą pasisekimą, tačiau jo 
sveikatai pašlijus, savo nuo
savybę ir kartu kabinetą par
davė ir persikėlė gyventi į 
Long Island, kur turėjo įsigi
jęs gražią rezidenciją su dide
liu plotu žemės, ir ten gyveno 
iki mirties. Pašarvotas buvo 
Garšvos laidojimo koplyčioje. 
Palaidotas ketvirtadienį sausio 
21 dieną.

Reiškiame gilią užuojautą 
likusiai žmonai, dukrai ir žen
tui.

Examinierių Raportas

Raporte Pripažįstamas SLA 
Geras Reikalų tvarkymas ir 

Sėkmingomis

Šiomis dienomis gautas 
Pennsylvania valstijos leidi
mas viešai vartoti oficialius 
raporto duomenis. Nelabai se
niai valstijų Apdraudos De
partamentų examinieriai at
liko eilinį SLA turto ir apy- 
skaitų patikrinimą ir surašė 
oficialų raportą. .Šio raporto 
priimti praeito gruodžio 28 d. 
į centrą atvyko SLA preziden
tas P. Dargis, vice prez. J. 
Maceina. Jie kartu su SLA 
sekretorium dr. M. J. Viniku 
šį raportą priėmė. Tokie pa
tikrinimai daromi periodiškai. 
Bet šio paskutinio exaniinierių 
patikrinimo raportas tuo yra 
pažymėtinas, kad musų orga
nizacijos. turtas ir jo tvarky
mas apyskaitos rastos pavyz
dingoje tvarkoje. Examinie- 
riai pirmiausia peržiurėjo visą 
SLA turtą, vertybės popierius 
ir kapitalus, o paskui sutikri
no juos su SLA knygomis ir 
rado, kad esamas turtas ir 
SLA knygos sutinka centas į 
centą ir viskas tvarkoma pa
gal valstijų reikalavimus ir 
nustatytas taisykles.

Examinierių raportas suda
ro stambios apimties knygą, 
kur kruopščiai surašytos visos 
atliktos operacijos, o taip pat 
sutraukti visi piniginiai skai
čiai. Tarp kitko galima čia pa
minėti šiame raporte tokius 
teigiamus skaičius.

Ratio of Assets to Liabi- 
lities — 145%

•Einančiai condition c f the 
Lithuanian Alliance of Ameri- 
ca:

Totai Aasets $3,376,310.46

Naujas Planas Draugybos narystės pagrindu 
leidžia visuomenei gauti SLA naudas 

Susivienijimas suteikia progą asmenims ir draugijoms 
įstoti į SLA nepaprastai lengvomis sąlygomis ir gauti 

apdraudą Ir pašalpą
Neužmirškime senesnių lietuvių, kurie iki šiol 

negalėjo tapti SLA nariais

Iš patyrimo žinome, kad daugelis lietuvių, kurie dėl kurių 
nors priežasčių negalėjo paimti SLA apdraudą^ pasilikdavo nuo
šaliai nuo musų organizacijos, dabar jie gali pasidaryti SLA 
draugybos nariais labai lengvomis sąlygomis. Tie asmenys pa
tys jaučia reikalą įstoti į SLA. Štai vienas korespondentas šio
mis dienomis į SLA Centrą rašo: “Man vėlu jieškoti apdrau
dos, bet mane traukia į Susivienijimą, kuriam prieš daugelį me
tų dirbau jaunas būdamas, bet dėl įvairių priežasčių buvau pri
verstas pasitraukti, o dabar iš naujo trokštu grįžti į SLA na- 
rių tarpą”.

Panašių asmenų yra tūkstančiai ir jiems visiems reikalin
gas Susivienijimas, mat jie jaučia pareigą būti naudingi lietu
vių visuomeninių darbų dalyviai.

SLA Draugybos nario labai naudingos teisės

Draugybos narys turi pilną teisę dalyvauti kuopos darbuo
se, jos susirinkimuose ir užimti kuopos valdybos nario pareigas.

Draugybos narys į metus moka tik $2.04 duoklių, o gauna 
nemokamai Tėvynę, kurios metams prenumerata $4.00.

Draugybos narys turi teisę gauti akcidentalę apdraudą, 
mokėdamas į metus tiktai $2.00 už $1,000.00 akcidenalės ap
draudos.

Draugybos narys turi teisės gauti ligoje pašalpą. Dabai’ 
jau yra valstijų, kurios leidžia mokėti ligoje pašalpą be 
amžiaus aprubežiavimo. Todėl susidaro platus galimumas Drau
gybos nariams pasinaudoti ligoje pašalpa.

Draugybos narys atsidūręs vargingoje būklėje gauna pa
šalpą iš N. ir N. Fondo.

Draugybos narys turi teisę apdrausti savo vaikus, giminai
čius ir jo globoje esančius vaikus Susivienijime. Šia teise jau 
daugelis draugybos narių pasinaudojo ir neabejotinai pasinau
dos ateityje.

Klubai ir Draugijos gali sustiprinti savo veiklą 
anksčiau išdėstytais draugybos narių dėsniais

f : -9

Musų žmonės įdėjo daug energijos ir sielos kurdami Klubus 
ir draugijas. Laikui bėgant kai kurios organizacijos jau su
silpnėjo ir jų nariai apčiuopiamos naudos nematydami netenka 
nuotaikos toliau veikti. Jau daugelis klubų ir draugijų pačios 
jieško išeities ir kreipiasi į SLA prašydami patarimų.

Klubai ir draugijos SLA Draugybos narių pagrindu 
turi tokias labai sau naudingas progas:

a) Klubas ar draugija pasilikdamas veikti toliau savaran
kiai, suteikia savo atskiriems nariams Susivienijimo duodamas 
apdraudas ir pašalpas. Kaip vienu, taip lygiai ir kitu atveju 
klubas ar draugija gauna papildomas pajamas nuo kiekvieno 
Susivienijimą įrašyto nario.

b) Klubas ar draugija, jeigu turi kokį nuosavą turtą, gali 
jį panaudoti tam, kad savo nariams suteikti apmokėtą apdrau
dą. Tai labai naudingas klubų ir draugijų nariams planas, ku
riuo turėtų susirūpinti visi, kas trokšta tinkamai sunaudoti 
esamas organizacijos santaupas savo narių didesnei gerovei.

Musų visų SLA veikėjų pareiga, ne tiktai organizatorių, 
pareiga draugybos narių planu pasiremiant gražiai patarnauti 
lietuviškai visuomenei, sustiprinant jos organizautas pajėgas 
ir tautiniu požiūriu atliekant didelį uždavinį.

c) Klubas ar draugija, pasilikdami kaip iki šio laiko sa
varankiai veikti, iš savo narių, draugybos narių pagrindu, su
daro atskirą SLA kuopą ir visiems savo nariams duoda, pagal 
pageidavimą, akcidentalę apdraudą ir ligoje pašalpą. Kartu vi
siems nariams suteikiama privilegija apdrausti savo vaikus, 
giminaičius ir globojamus vaikus Susivienijime.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Muzikologas Juozas Gaudri

mas apgynė disertaciją Lenin
grado valstybinėje Rimskio-

Tie skaičiai parodo ne tik 
SLA pažymėtiną finansinį 
stiprumą, bet ir nuolatinę pa
žangą visoje jo veikloje.

Darbas komisijos labai gerai 
įvertintas. Gaudrimas yra pir
mas meno mokslo kandidatas 
Lietuvos muzikologų tarpe, 
pranešė Vilniaus radijas.

------o------
Trečiasis “Pabaltijo turistų 

sąskrydis” šiemet įvyko Auk
štadvario apylinkėse. Atidary
mo parade išsirikiavę daugiau 
kaip 300 turistų. Turistus 
sveikinęs seniausias Pjubalti- 
jo turistas, klaipėdiety Liu
das Alseika.
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pra
būti prisiųsti ne ve- 
laiko prieš laikraščio

Susivienljimo kuopų skubus 
nešimai turi 
liau savaite 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

sukakties ir

Laikas ruoštis Vasario 
Šešioliktosios minėjimui

Vasario 16 dieną sukaks 42 
metai kai Lietuva pasiskelbė 
n e p r i klausoma valstybe ir 
pradėjo savarankiškai tvarky
tis, tad jau dabar laikas pradėt 
ruoštis prie tos lietuvių tau- 
ai reikšmingos
ją tinkamai atžymėti. Jau įpu
sėjo sausio mėnesis ir visai 
nepajusime kai ateis vasario 
16 diena, nes laikas bėga grei
tai. Kad ta mums svarbi su
kaktis butų iškilmingai pami
nėta, jau dabar laikas pradėt 
prie jos ruoštis.

Visos didesnės ir gausiau 
lietuviais apgyvento kolonijos 
neprivalo praleisti tylomis sa
vo senosios Tėvynės Lietuvos 
nepriklausomybės 42 metų su
kaktį. Vienokiu ar kitokiu bu
du ji privalo
kiekvienoje didesnėje vietovė
je.

būti paminėta

Atžymės penkių mėty 
gyvavimo sukaktį

Amerikos parubežy Kana
doj, St. Catharines mieste, 
ten gyvenanti patrio tingieji 
lietuviai suorganizavo Susi
vienijimo Lietuvių Ameriko
je 278 kuopą, kuri pavyzdin
gai tvarkoma, daugėja nariais 
ir pamini kiekvieną žymesnį 
įvykį, susijusį su lietuvių ir 
Lietuvos reikalais. Ji nepra
leido tylomis ir savo gyvavi
mo penkių metų sukaktį. Kar
tu su kuopos sukakties minė
jimu paminėta ir Klaipėdos at
vadavimo 36 metų sukaktis.

Gerai, kad Susivienijimo 278 
kuopos energingieji veikėjai 
nepraleidžia tylomis nei vieno 
reikšmingesnio įvykio lietuvių 
tarpe. Geriausios sėkmės jūsų 
užsibrėžtuose darbuose.

Senesnioji lietuvių 
karta retėja

Musų organizacijos 
niosios kartos veikėjai 
po kitam skiriasi iš 
tarpo ir keliauja ten,
nė vienas nagrįžta. Vos pra
sidėjus 1960 metams, sausio 
1 dieną iš gyvųjų tarpo pasi- 
trauko ilgametis Susivieniji
mo narys ir veikėjas Kazys 
Vileišis, išgyvenęs Bostone 
apie 50 metų. Jis buvo tykaus 
budo žmogus, mažai kalban
tis, bet plačiai mąstantis pat- 
riotingas lietuvis, priklausė 
keliose organizacijose ir pini- 
giškai remdavo tas organiza
cijas, kurios dirba lietuviškus 
darbus. Nebuvo jam svetima 
Amerikos 
Tėvynės

senes- 
vienas 

gyvųjų 
iš kur
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SLA Reikalai ir Veikla
SLA 208-tos Pirmosios Moterų Kuopos Veiklą

Po švenčiųChicago, III.
rodos turėjo būti skaitlinges- 
nis SLA 208-tos pirmosios mo
terų kuopos sausio mėnesio 
susirinkimas. Tačiaus, neatsi
žvelgiant į tai kad dalyvavo 
apie 20 narių, susirinkimas at
liko daug darbo.

Kuopos pirmininkei poniai 
Pauline Drangelienei nebūnant 
Chicagoje, SLA iždininkė No
ra Gugienė pirmininkavo. Pa
sveikinus susirinkusias su 
Naujais Metais ir palinkėjus 
joms ir jų šeimoms sveikų ir 
laimingų 1960 metų, buvo pri
eita prie darbuotės.

Malonu buvo pastebėti, kad 
gruodžio mėnesy tiesiog į kuo
pą buvo įrašyta 15 jaunuolių 
ir keturi į pavienių kuopą. 
Pirmoji vieta tenka kuopos 
darbščiai finansų sekretorei 
Anna Jagiella, kuri prirašė 
net 6 savo anukus ir anūkes. 
Kuopos daktarė kvotėja dr. 
Lydia Zaleska prirašė 4 savo 
giminaičius, užmokėdama net 
už du metus duokles. SLA iž
dininkė Nora Gugienė prirašė 
4 savo giminaičius (tuom tar
pu į pavienų kuopą), Aldona 
Barčus Daukus prirašė savo 
2 sūnelius. Narė Harriette 
Apke savo du sūnelius abu po 
$2,000 apdraudos, ir Florence 
Kraus savo sūnų. Buvo dau
giau aplikacijų, bet jos nepa
teko į gruodžio mėnesio są
skaitą.

Šiame susirinkime Florence 
Kraus pristatė naują narę, 
ponią Stellą Simokaitienę, ku
rią narės vienbalsiai priėmė.

Už Revizijos Komisiją Flo
rence Kraus išdavė ranortą, 
kuriame pasirodė, kad kuopa 
per 1959 metus surinko $1,- 
623.72 mokesčių. Kuopos ru
deninis parengimas Aldonai 
Daukus pirmininkaujant davė 
$406.25 pelno. Nuo vaišių po 
susirinkimų liko $60.40 pelno. 
Išsiuntus Centran mokesčius 
$1,544.18 ir apmokėjus visas 
išlaidas, aukas, etc., kuopa tu
rėjo $204.43 pelno. Pridėjus 
prie 1958 balanso $269.99, 
kuopos ižde yra $461.42 
“cash” ir $100.00 USA 
Nutarta pirkti 
$100.00 boną.

Šiame 
paskyrė $25.00 auką Balfui ir 
$25.00 auką Lietuvių Pagalbi
nio Komiteto prie Immigrants 
Protective League rengiamam 
koncertui, sausio 17 dieną 
Jaunimo Centre, kuriame da
lyvaus jaunieji muzikos, dai
nos ir ritmo talentai.

Kuopa nutarė turėti vasario 
16-tos dienos minėjimą savo 
susirinkime, kuris įvyks vasa
rio 3 dieną, ir pakviesti 
gerbiamąją narę ponią 
Daužvardienę patiekti 
visuomet įdomią kalbą.

Pirmininkės pareigas einan
ti N. Gugienė atliko tam tik
ras ceremonijas įvesdindama 
1960 metų valdybą, be mažos 
išimties nuoširdžiai eidama 
savo pareigas per ilgus metus. 

| Sekamos sudaro tokią valdy
bą: Pauline Draugelis 
mininkė; Bernice Ambrose — 
vice pirmininkė, Anna Jagiel- 
la 
Shimkus 
zabeth Šatkauskas — 
kė; dr. Lydia Zaleska 
tarė kvotėja ir Ona Yonaites 
— maršalka. Ligonių lankyto
jų komisiją sudaro IreneBren- 
ner ir Helen Pace. 

' Buvo nemalonu išgirsti, kad 
šiuo tarpu turime net tris 
sergančias nares, populiarę 
radio valandų leidėja ir vedėją 
Sophie Barčus, Bernice Briju- 
nas ir Bernice Ambrose. Na
rės siunčia visoms nuošir
džius linkėjimus greitai pas
veikti, sustiprėti ir grįžti prie

• v •

dar
bonas.
vieną

susirinkime kuopa

savo
Juzę
savo

pir-

finansų sekr.; Virginia 
užrašų sekr.; Eli- 

iždinin- 
— dak-
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yra Kazimieras Jonuta, jo ad
resas 2818 Avenel Street, Los 
Angeles 39, Calif., Telefonas 
NO 1-6795.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

savo šeimų ir svarbių dirbu.
Po susirinkimo sekė vaišės 

ir įvairus lošimai. Šeimininkės 
buvo kuopos ilgametė iždinin
kė Elizabeth Šatkauskas ir 
darbščioji kuopos narė Flo- 
rence Kraus. N. G.

Brooklyn, N. Y.

SLA 38 Kuopos Valdyba 
šiems Metams

JONAS AYMANAS

tymus, tai mes turime tvar
kytis prisilaikant konstiucijos. 
Susivienijimas yra pirmoji 
pagalbos ranka visiems na
riams ir visiems pagalbos ver
tiems lietuvių tautos vaikams.

Kam reikia mokėti apdrau
dos mokesčius, galėsite sumo
kėti vietoje kuopos finansų 
sekretoriui. Šiais 1960 metais 
narių mokesčiai bus renkami 
kitokia tvarka, apie ką bus 
pranešta susirinkime, prisitai
kant prie narių patogumo, 
kad neapsunkinus valdybos ir 
nariai nebūtų suspenduoti. Vi
sų kuopos narių dalyvavimas 
būtinas.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

Toronto, Canada

Bus Gražių Parengimų

St. Petersburg, 
Florida

didesnę dalį savo amžiaus,’ o 
nuliudime likusiai žmonai Ma
rijonai ir giminėms bei drau
gams reiškiu gilią užuojautą.

SLA Narys. .
----- o------

Šeimos Nuoširdi Padėka

J
draugais.

Palaidotas praeitais me
tais gruodžio mėnesio 31 die
ną Benton, Illinois.

Martha šaltis,
SLA 156 kuopos sekr.

1

I

Lietuvių Taryba, 
Mylėtojų Draugija, 

Gabijos” choras ir kitos te- 
naitinės įvairios organizacijos 
bei klubai.

Asmenyje Kazio VLeišio, 
Susivienijimas neteko ilgame
čio nario ir nuoširdaus veikė
jo, o patriotinės organizacijos tingo jų ugdytojo.

neteko gero rėmėjo ir rupes-

Jonas Aymanas, 23 metus 
išbuvęs Susivienijimo 38 kuo
pos pirmininku, šių metų sau
sio 7 dieną pasitraukė iš pir
mininko pareigų užleisdamas 
jas naujam pirmininkui adv. 
Steponui Briedžiui. Nors bro
lis Aymanas pasitraukė iš pir
mininko pareigų, bet pasiliko 
organizatorium naujų narių 
verbavimui į Susivienijmą. Jis 
yra darbštus žmogus, beveik 
kiekviename kuopos susirinki
me pristatydavo ir dabar dar 
vis pristato po keliolika naujų 
narių. Tai neišsemiamos ener
gijos ir darbui atsidavęs žmo
gus.

Praeitame Susivienijimo 38 
kuopos sausio mėnesio 7 die
nos susirinkime gruodžio mė
nesį išrinktoji valdyba pradė
jo eiti pareigas. Ją 
žinomi veikėjai:

Pirmininkas adv.
dis,

Vice pirmininkas 
kis,

Iždininkas F. Bručas, 
Protokolų sekretorius J. Paro
jus,

Finansų sekr. Mrs. Mrozins- 
kas.

Susirinkimas buvo gausus 
dalyviais. Naujas pirmininkas 
pravedė susirinkimą labai ge
rai, gi visi valdybos nariai at
liko jiems pavestas pareigas 
kopuikiausiai. Iždininkas ir fi
nansų 
vargę 
imant 
darbo 
stalas 
gėrimai 
valdyba ir SLA veikėjai šlak
stė ir kėlė taures už nuopel
nus seno pirmininko J. Ayma- 
no ir linkėjo naujam pirmi
ninkui adv. Briedžiui sėkmės.

J. P.

sudaro šie

st.

St.

B rio-

Vols-

sekretorė buvo net pa- 
nuo didelio darbo pri- 
pinigus iš narių. Po 
jiems nerūpėjo gražus 
ir minkšti bei stipresni 

atsigaivinimui, kur
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South Boston, Mass

ŠIA 
narių metinis 
vyks 1960 metais sausio mėn. 
30 dieną, 6:30 valandą vaka
re, Sandaros Name, 124 F 
Street, *So. Bostone.

Visų kuopos narių būtina 
pareiga susirinkime1 dalyvauti, 
nes bus renkama kuopos val
dyba 1960 metams ir kiti 
svarbus kuopos reikalai apta
riami, tad visų narių pareiga 
būti šiame susirinkime.

Be valdybos rinkimo, bus 
renkama ligonių lankymo ko
misija, kuri aplankys ligonius 
ir praneš susirinkime apie sir
gimą.

Susivienijimas duoda progą 
kuopų valdyboms ir nariams 
naudotis parama pagal

308 KUOPOS
susirinkimas į-

įsta-

ŠIA 373 KUOPOS 
susirinkimas įvyks antradienį, 
sausio 26 dieną, Laiškanešių 
svetainėje, 314 — 15 Avenue 
So., St. Petersburge. Pradžia 
11:30 valandą ryte.

Visi šios kuopos nariai esate 
maloniai kviečiami atsilanky
ti, nes turime labai svarbių 
reikalų aptarti. Taip pat pa
sikvieskite ir savo draugus, 
nes po susirinkimui bus duo
damos vaišės visiems.

P. Gribienė,
, Kuopos sekretorė.

——o-----
Jau Ruošiamės Prie Vasario 

šešioliktosios Minėjimo

SLA 373 kuopa ir St. Pe- 
tersburgo lietuvių choras jau 
ruošiasi prie Vasario šešiolik
tosios — Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sukakties 
minėjimo. Minėjimas įvyks 
vasario 15 dieną Laiškanešių 
Svetainėje, 314 — 15 Avenue 
So., St. Petersburge.

Bus duodami geri pietus 12 
valandą. Bus gražus muzika- 
lis programas, kurį paruoš St. 
Petersburg lietuvių choras, po 
vadovyste muziko K. Staupo. 
Bus šokiai, trumpa bet įdomi 
kalba. Taipgi tam vakarui 
yra pakviestas plačiai žino
mas, geras lietuvis, kuris yra 
apkeliavęs daugelį kraštų D. 
Kuraitis, kuris parodys juda
mus paveikslus iš savo kelio
nės.

aVisi geros valios lietuviai 
esate maloniai kviečiami atsi
lankyti, tuomi parodysim, kad 
mes mylime ir gerbiame lais
vę ir savo gimtinį kraštą.

Rengėjai.

Š. m. vasario 27 dieną 
L. A. 236 kuopa ir Sporto Klu
bas “Vytis” ruošia bendrą, 
tradicinį kaukių balių. Ruoški
mės!

Š. m. sausio 30 dieną SLA 
jaunimo kuopa ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga ruo
šia bendrą pasilinksminimą, 
kuris įvyks šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje. Šiam parengi
mui Toronto biznieriai pasky
rė apie 30 dovanų. Dalį dova
nų paaukojo ir nelietuviai, bet 
turėdami savo pirkėjų tarpe 
lietuvių, paremia lietuviškas 
organizacijas. Atsilankykim!

SLA Narys — Meisteris

SLA jaunimo kuopos narys 
Pranas Gvildys šį mėnesį iš
sikovojo Toronto miesto stalo 
teniso meisterio vardą. Nepa
mirškime, kad kita SLA narė 
Sofija Kasparavičiūtė yra vi- 

Kanados čempijonė.
j. b.

sos

Akron, Ohio

Mirė Juozas Ramoška,
SLA 354 Kuopos Ilga

metis Sekretorius

S.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
Juozapo Ramoškos šeimyna, 
nuoširdžiai dėkojame Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
354 kuopai už gėles prie ve
lionio karsto, maldų korteles 
ir visiems tiems, kurie atsi
lankėte į šermenis ir paskuti
nį kartą atsisveikinote su mu
sų brangiu vyru ir tėvu. Dar 
kartą visiems širdingai ačiū.

Dideliame nuliudime liekam,
Marijona Ramoškiene 

ir Šeimyna.

Bulpitt, Illinois

Mirė Ona Drazdziuliene,
SLA 224 Kuopos Narė

Bellwood, III.

Mirė Jurgis Bukleris, 
SLA 125 Kuopos Narys

AIiquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 31 
dieną, 1 valandą po pietų, pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliųuippa, Pa.

Šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų aptarimui, tad 
maloniai kviečiami visi kuopos 
nariai ir narės dalyvauti ir ap- 
svarstyti organizacijos reika
lus, nes tai būtinas visų narių 
reikalas.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Los Angeles, Calif.
___________________-J

SLA 75 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks va
sario mėn. 13 dieną, šeštadie
nį, 7 valandą vakare, šv. Ka
zimiero parapijos patalpose, 
2716 iSt. George Street, Los 
Angeles.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes bus išduota at
skaita iš suruoštų šeimyniškų 
pietų sausio 24 dieną ir kitų 
svarbesnių reikalų aptarimas.

Nariai prašomi pasistengti 
iš anksto sutvarkyti narystės 
mokesčius ir kooperuoti su 
naujai išrinktu finansų sekre
torium. Dabartinis sekretorius

Praeitais 1959 metais gruo
džio 7 dieną mirė Juozas Ra
moška, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 354 kuopos ilgame
tis sekretorius ir iždininkas, 
sulaukęs 68 metus amžiaus. 
J Susivienijimą velionis Juo
zas įsirašė 1931 metais gegu
žės mėnesio 1 dieną ir išbuvo 
nariu regam stovy iki mirties.

Velionis Juozas Ramoška 
buvo ne eilinis organizacijos 
narys, jis per ilgus mietus sa
vo kuopoje, kurioje priklau
sė, ėjo sekretoriaus ir iždinin
ko pareigas, taipgi jis dažnai 
rašinėdavo organui Tėvynei 
apie Susivienijimo kuopos 
veiklą bei kitus parengimus 
aprašinėdavo. Jis nuoširdžiai 
dirbo savo broliškai organiza
cijai per ilgus metus, nes jam 
rūpėdavo savoji organizacija, 
ir stengėsi kiek galėdama^ į 
ją įrašyti kodaugiausia lietu
vių ir lietuvaičių, kad jų ryto
jus butų aprūpintas nuo neti
kėtų nelaimių. Todėl velionio 
Juozo Ramoškos atliktieji dar
bai Susivienijimo 354 kuopoj 
ir visai organizacijai negreit 
bus pamiršti. Tai buvo žmo
gus, kuriam daugiau rūpėjo 
organizacijos reikalai, negu jo 
paties šeima. Taipgi jis daly- 
vo keliuose Susivienijimo sei
muose, ypač tais taikais kada 
seimuose eidavo didelės kovos 
už vadovybę, velionis nesigai
lėdamas laiko nei lėšų, vykda
vo į seimus.

Nebuvo jam svetimi ir lie
tuviškieji reikalai. Jis sieloda
vosi dėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos 
veiklos. Kada ateidavo Vasa
rio šešioliktosios minėjimas, 
velionis Ramiška rūpestingai 
dirbdavo, rašinėdavo spaudoj 
ir ragindavo vietinius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
savo senosios Tėvynės Lietu
vos atstatymo sukakties minė
jimuose, kad jie butų sėkmin
gi ir kad juose kiek galint bu
tų surinkta daugiau aukų. Tai 
buvo geros širdies 
kurį mes negraitai 
me.

Jam išsiskyrus iš 
tarpo, vietinių lietuvių tarpe 
pasiliko didelė spraga, kurią 
ne greitai bus galima užpildy
ti.

Su atitinkamomis iškilmė
mis palaidotas Hbly Cross ka
pinėse.

Lai Tau, Juozai, bunie leng
va ilsėtis Dėdės Šamo laisvo
je žemėje, kurioj tu išgyvenai

v •

vietinio skyriaus

žmogus, 
pamirši-

• v gyvųjų
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svei- 
kuo- 
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Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 125 kuopa neteko vieno 
savo ilgamečio nario ir veikė
jo Jurgio Buklerio. Jis mirė 
1959 metais gruodžio mėn. 30 
dieną. Dideliame nuliudime 
paliko 5 sūnūs, 3 dukteris, 5 
marčias, 2 žentus, daug gimi
nių ir anūkų bei proanūkių.

Velionis Jurgis, kaip buvo 
jaunesnis, mietai apsiimdavo 
SLA 125 kuopoj pasidarbuoti 
ar kokiam parengime padirbė
ti ir valdyboje būti vienose ar 
kitose pareigose, niekad neat
sisakydavo* pagelbėti savo or
ganizacijai.

Per pastaruosius keliolika 
metų velionis sirguliavo, ne
sijautė gerai, bet į kuopos su
sirinkimus dažnai ateidavo, 
jis turėjo 13 kartų striok, bet 
paskutinis atėmė gyvybę.

Velionis Jurgis Bukleris pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis Mt. Carmel kapinėse. 
Daug žmonių dalyvavo laido
tuvėse ir daug gražių gėlių bu
vo prie jo karsto nuo artimų
jų ir nuo SLA 125 kuopos. 
Taipgi kuopos nariai buvo 
karsto nešėjais ir atidavė pa
skutinę pagarbą.

Lai Tau, mietas Jurgi, bunie 
lengva ilsėtis Amerikos lais
voje žemelėje.

M. šeštokas.

Praeitais 1959 metais lap
kričio mėnesio 16 dieną mirė 
Ona Drazdziulienė, ilgametė 
Susivienijimo narė ir kuopos 
sekretoriaus J. Drazdziulio 
žmona. Velionė būdama 
ka nuoširdžiai dirbo dėl 
pos ir SLA gerovės, ji 
pirmutinė darbe rengiant 
pos piknikus, šokius ar 
kius pobūvius, ne tik
dirbdavo, bet ir kitus paragin
davo dirbti. Ji su savo vyru 
J. Drazdziuliu dirbo ne tik Su
sivienijimui, bet ir visiems lie
tuviams naudą nešančius dar
bus ir visiems vėlindavo bro
liškos meilės ir gero sugyve
nimo, nes ji buvo geros šir
dies. SLA kuopos nariai ir ki
ti vietiniai lietuviai velionę il
gai nepamirš.

Ji buvo gimus 1892 metais 
rugsėjo 
Mjockių 
gyveno 
mo 224 
tus.

mėnesio 13 dieną, 
kaime. Amerikoje iš- 
47 metus, Susivieniji- 
kuopoj išbuvo 34 me-

Jurgį Kavalaicą Lietu- 
ir penkis anukus. Palai- 
su bažnytinėmis apeigo- 
Maldos už velionės vėlę 

atlaikytos St. Rita Cato-

Dideliame nuliudime paliko 
savo mylimą vyrą ir vieną sū
nų Bulpit; tris dukteris Ste
lą Lafever ir Albiną Long 
Springfield, III.; Adelę Dras- 
gulis Chicagoje, vieną seserį 
M. Avižienę Langelyville, III., 
brolį 
voje 
dota 
mis. 
buvo
lik Church, o iš bažnyčios nu
lydėta į Oak Hill kapines ir 
palaidota amžinam poilsiui.

Lai jai bunie lengva ilsėtis 
laisvoj Dėdės Šamo žemelėje^ 
o nuliudime likusiems vyrui, 
dukterims, žentams ir kitiems 
giminėms reiškiu gilią užuo
jautą. Kuopos Draugas.

Pittston, Pa

h *

\

t

4

Benton, Illinois

Mirė Andrius Zutelis, 
SLA 156 Kuopos Narys

Praeitais 1959 metais gruo
džio mėnesio 28 dieną mirė 
Andrius Zutelis, ilgametis Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 156 kuopos narys, sulaukęs 
apie 73 metus amžiaus. Iš 
amato buvo angliakasys ir il
gą laiką dirbo anglių kasyk
lose, bet per pastaruosius ke
lis metus nedirbo, turėjo ne
blogą ūkį. Jis priklausė prie 
daugelio organizacijų, kaip 
Bonker lokalo 14, Susivieniji
mo 156 kuopos ir kitų.

Jis 'buvo gimęs Lietuvoje 
1'886 metais gruodžio mėnesio 
25 dieną. Į Jungtines Ameri
kos Valstybes atvyko jaunu 
būdamas laimės jiešokoti ir, 
kaip tais taikais daugelis at
vykusių lietuvių apsigyvenda
vo anglių kasyklų apylinkėse, 
taip ir velionis Andrius Zute
lis padarė ir beveik visą gy- 
venimą išdirbo kasyklose.

Į Susivienijimą įsirašė 1924 
metais vasario mėnesio 3 die
ną ir iki pat mirties nariu iš
buvo geram stovyje, todėl jam 
mirus SLA 156 kuopa nupirko 
gražų gėlių vainiką prie jo 
karsto.

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną, vieną sūnų, dvi poduk
ras ir daugelį kitų giminių. 
Palaidotas gražiai su atitinka
momis iškilmėmis.

Andriau, ilsėkis ramiai Dė
dei Šamo laisvoje žemėje po 
sunkių darbų ir po parali- 
žiaus sunkios ligos, kuri ta
ve kankino ir dėl kurios tu 
negalėjai pasikalbėti su savo

Mirė Aldona C. Daukšiutė,
SLA 7 Kuopos Narė

Praeitais metais gruodžio 
30 dieną Pittstono ligoninėje 
mirė Aldona Daukšiutė, sulau
kus tik 42 metus amžiaus. Ve
lionė Aldona buvo gimus Pitt- 
stone, baigus Pittstono High 
School, pradėjo dirbti Pitts
tono ligoninėje, kur dirbo iki 
susirgimo.

Aldona buvo linksmo budo, 
ant jos veido visuomet matėsi 
šypsena. Į SLA 7 kuopą įsi
rašė 1940 metais liepos 14 
dieną.

Palaidota 1960 metais sau
sio 2 dieną. Iš graboriaus K. 
Kižio koplyčios buvo nuvežta 
į šv. Kazimiero bažnyčią, kur 
buvo atlaikytos maldos už ve
lionės vėlę, o iš bažnyčios nu
lydėta į parapijos kapines ir 
palaidota amžinam poilsiui.

Grąbnešiai buvo SLA nariai 
ir draugai: Antanas Waitke- 
vičius, Algedis Tunkevičius, 
Petras Petrukonis, Jurgis Ki- 
žis, Juozas Daley, Juozas Mil- 
ler, Sam Ambramovich, ir Ca- 
simier Marcavage.

Dideliam nuliudime paliko 
tėvą Antaną ir du brolius, 
Alphonse, Exeter, Pa., ir Ge
diminą, Norwood, 
daug draugų.

Aldonos tėvui ir 
liams SLA 7 kuopos 
valdyba reiškia gilią 
tą.

Mass., ir

jos bro- 
nariai ir 
užuojau-

Nellie T. Bayoras, 
Sekretorė.

SLA Veikėjo dabartinis už
davinys : Artimiausią Klubą 
ar draugiją supažindinti su 
ŠIA nauju planu.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)
9. Svarstomas SLA daktaro kvotėjo dr. S. Bie- 

žio žodžiu patiektas raportas. Jis pranešė, kad savo 
pareigas, kaip daktaras kvotėjas atliko greit ir rūpes
tingai. Visas gautas naujų narių aplikacijas tuojaus 
pat peržiurėjo, patikrino ir grąžino Centrui. Atsira
dus sunkesnėms problemoms dėl aplikacijų ar ligų, 
pasitardavo su SLA sekretorium dr. M. J. Viniku ir 
taip pat reikalus išspręsdavo tuojaus. Jis pranešė, kad 
išegzaminavo narius dviejų naujų kuopų, manyda
mas, kad aplikacijos greit pasieks SLA Centrą. Da
lyvavo SLA Vajaus Komisijos suvažiavime, bei atsto
vavo SLA L. Tautinės Sąjungos suvažiavime.

Apsvarsčius SLA daktaro kvotėjo raportą, N. 
Gugienei įnešus, J. Maseinai parėmus daktaro kvotėjo 
raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo atlikti 
darbai ratifikuoti.

10. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė žo
džiu prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vini- 
kas ir iždo globėja E. Mikužnutė.

Komisija pranešė, kad ji daug prisidėjo prie Lie
tuvos nelaimių garsinimo. Konstatavo, kad komisijos 
atliktos pastangos buvo naudingos. Paskelbus Pa
vergtų Tautų Savaitę, SLA išsiuntinėjo visoms kuo
poms aplinkraštį, kuriuo paragino siųsti padėkos laiš
kus JAV prezidentui, Statė Departcento sekretoriui ir 
senatoriui P. Douglas, kartu pridedant protesto rezo
liucijas prieš Lietuvos pavergimą. Komisija pasi
džiaugė, kad SLA kuopose įsigyveno paprotys minėti 
Vasario 16 ir baisojo Birželio įvykius. Tautos Rei
kalų Komisija, visi Pildomosios Tarybos nariai ir daug 
SLA veikėjų aktyviai dalyvauja ALT darbuose ir nuo
širdžiai remia ALT veiklą. SLA gavo pakvietimą da
lyvauti National Conference on Citizenship su balsavi
mo teise. SLA santykiai su įvairiomis grupėmis ir 
lietuvių visuomene yra kuogeriausi. Tautos Reikalų 
Komisija atliko didelį ir sunkų, bet labai naudingą mu
sų tautai darbą.

Apsvarsčius Tautos Reikalų Komisijos raportą, 
dr. S. Biežiui įnešus, J. Maceinai parėmus, raportas 
buvo vienbalsiai priimtas ir visi komisijos atlikti dar
bai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 2 valandą po pietų 
paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 4 valandą 
po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA
Antrą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesi

ją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiučio 
17 dieną 4 valandą po pietų SLA name, 128 S. Maine 
Avenue, Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,

E. Mikūžiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. iBiežis, daktaras kvotėjas.

Taip pat šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesijoje dalyvauja šie SLA Kontrolės Komisijos na
riai: S. Gegužis ir S. Michelsonas.

Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas ir 
iždo globėjas adv. S. Bredes.

Komisija pranešė, kad sekė JAV imigraciją lie
čiančius įstatymus, rūpinosi, kad butų padidinta Lie
tuvos kvota, ką vyriausybė jau padarė, ir su dideliu 
dėmesiu sekė Mažosios Lietuvos gyventojų imigraci
jos reikalą į Vokietiją ir yra susirupinusi šių naujų 
imigrantų padėtimi.

Įnešus, parėmus Emigrantų Komisijos raportas 
buvo vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ratifikuoti.

12. Investmentų Komisijos raportą patiekė žodžiu
SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas ir iždininkė N. Gu
gienė. ' .

Komisija pranešė, kad visi iki šiol padaryti in- 
vestmentai yra gerame stovyje1 ir nuošimčius už juos 
gauna reguliariai ir laiku. Naujų investmentų nuo 
praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki dabar 
nepadarė, nes manė, kad reikės patenkinti prašymus 
narių, kurie nori gauti morgičius.

Apsvarsčius Investmentų Komisijos raportą, J. 
Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parėmus, komisijos ra
portas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jos atlikti dar
bai ratifikuoti. f

13. Morgičių Komisijos raportą patiekė žodžiu 
prezidentas P. Dargis ir sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
pranešdami, kad dėl stokos investavimui pinigų Morgi
čių Fonde, morgičiai nuo praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo iki dabar nebuvo duoti.

Apsvarsčius Morgičių Komisijos raportą, adv. S. 
Bredes įnešus, E. Mikužiutei parėmus, raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ratįfikuoti.

14. Rytų nuosavybių komisijos raportą patiekė 
SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas raštu.

Rytų Komisijos Raportas

Rūtų Komisijos žinioje dabar randasi tiktai dvi 
nuosavybės: Centro namas su namu ant kiemo ir At
lantic City namas. Juridiniai sunkumai su Centro 
namu, kaip jau buvo raportuota anksčiau Pildomosios 
Tarybos nariams, yra išrištas. Prišakinis namas yra 
išimtas iš Multiple Dvelling Building restrikcijų, o pa
verstas į two family and office Building. Tam tikslui 
esame gavę Certificate of Occupancy. Užpakalinis na
mas palieka Multiple Dvelling namas.

Abudu namai jau yra gana seni ir jų atnaujini
mui dėjome mažai pastangų, nes išrodė, kad 30-tąja 
gatve bus vedamas, taip vadinamas, Express Highway 
ir trisdešimtoji gatvė bus ant tiek paplatinta, kad mu
sų namas kartu su kitais namais toje gatvėje bus nu
versti. Tačiau dabar paaiškėjo, kad toks Highway 
bus vedamas ne 30-tąja gatve, bet 29-ta gatve ir to
dėl musų namas pasilieka permenentiniame stovyje ir 
jo aptaisymas jau dabar galės būti daromi kiek di
desni.

Tuo tarpu iš paviršutiniojo aptaisymo kaip prie
šakinis, taip ir užpakalinis namas jau reikalauja visiš
ko išdažymo ir kaikuriose vietose ištinkavimo. Matot, 
per daugelį metų tarpe musų namo ir namo greta mus

buvo atdaras plyšys per kurį prieidavo tiek daug 
vandenio, kad tas vanduo po didelio trijų aukštų spau
dimo, pradėjo veržtis per sieną ir visa musų siena 
nuolatos buvo šlapia ir joks tinkas ant jos nesilaikė. 
Dabar, kada priežastis yra surasta, padėtis pataisyta 
ir siena šiek tiek apdžiuvo, tai ir tinkas turės būti iš 
naujo uždėtas. Užpakaliniame name praeitą žiemą 
du kartus vandens paipos užšalo, sprogo ir aptvindino 
isą namą, sudarydamas nemažai žalos apatiniams 

aukštams, sugadindamas lubas ir sienas. Tos lubos ir 
sienos reikės pirmiau ištinkuoti, o vėliau išdažyti. 
Kaip užpakaliniame name, taip ir prišakiniame name, 
stogai yra seni, vanduo jau pradėjo veržtis-tekėti. 
Priešakiniame name vanduo pradėjo veržtis gana 
stambiai ir gali sudaryti nemažai nuostolių, jeigu ne
bus stogas iš naujo pataisytas. Užpakalinio namo gy
ventoja ponia Shortsleeve sako, kad paslydo maudy
nėje, susižeidė ir užvedė bylą prieš Susivienijimą už 
tokį susižeidimą. Byla dabar yra eigoje, perduota 
Apdraudos Kompanijai ir Apdraudos Kompanija, ro
dos, yra suteikusi patenkinantį atsakymą teismui. Ar 
šita byla pasieks teismą — nežinia. Jeigu pasieks, 
tai Susivienijimui nieko nekainuos, nes Susivienijimas 
turi virš $100,000 apdraudos už nelaimingus atsitiki
mus šitame ir užpakaliniame name.

Priešakiniame name pastaruoju laiku įvyko visa 
eilė apiplėšimų. Vieno apiplėšimo metu buvo durys 
išlaužtos, redaktoriaus raštinė išdraskyta, rašomo 
stalo užraktas sulaužytas ir jo raštinės durys aplau
žytos. SLA tipewriteriai yra su lietuviškais ženklais 
ir tai žino policija ir manė, kad galės tokius tipewri- 
terius greitai surasti, jeigu jie paklius į rinką, tačiau 
iki šiol nei vieno tipewriterio policija dar nesugebėjo 
surasti. Vėliausias toks įsiveržimas buvo nakties 
metu įsilaužimas per langą namų prižiūrėtojos apar
tamente, kur gyvena dvi moterys. Vagis įsilaužė 3-4 
valandą naktį, išnešė piniginę ir darbo portfelį. Šu
niui pradėjus loti vagis buvo išgąsdintas ir per išmuš
tą langą išbėgo. Tuo tarpu buvo pašaukta policija, 
apsupo namą ir visą kvartalą nežiūrint, kad kokie 6 
policininkai visą kvartalą kratė, ibet vagišių nepagavo. 
Toksai stovis sudaro gana rimtą ir pavojingą padėtį, 
todėl prisiėjo dar kartą sustiprinti kaip langus taip ir 
duris pridėtomis spynomis. Kada ši vagystė įvyko, 
tai namų prižiūrėtojos apartmente langai neturėjo tų 
spynų, kurias turėjo kiti langai ir per kuriuos vagis 
matyti bandė įeiti, bet negalėjo. Todėl įsiveržė pro 
tuos langus, kur nebuvo spynų. Dabar tas spynas esu 
jau įdėjęs ir langus įstiklinęs. Ar tolimesnis apsau
gojimas namų pavydale Burglar alarmo bus reikalin
gas apsisvarstysime. Nuomonė tuo reikalu yra pasi- 
dolinusi. Vieni siūlo, kad reikia Burglar alarmą įves
ti, kiti sako, kad Burglar alarmas absoliučiai nieko 
neapsaugoja, o kainuoja 15-16 dolerių į mėnesį, tokio 
burglar alarm išlaikymas.

Dar turiu pridėti, kad gazo šiluma užpakaliniame 
name yra apleista ir reikalauja pataisymų.

Atlantic City vasarviete. Susivienijimas valdo tą 
vasarvietę jau apie 9-tus metus. Kaip praeityje taip 
ir dabar kaip aš taip ir Vinikienė pašvenčiame savo 
laiką nemokamai, kad ši vasarvietė suteiktų nariams 
apčiuopiamą naudą. Skaičius norinčių apsistoti tame 
name ir praleisti vasarą yra geriausias įrodymas to 
namo populiarumo, nes ypatingai šią vasarą laike lie
pos mėnesio ir dabar laike rugpiučio mėnesio, namas

visą laiką yra perpildytas. Su dideliu nemalonumu 
prisieina nemažam skaičiui Susivienijimo narių pra
nešti, kad jie vietos SLA poilsio name negali gauti, 
nes visas namas yra perpildytas.

Praeitas Pildomosios Tarybos suvažiavimas auto
rizavo mane dapirkti reikalingus baltinius, atlikti to
kius aptaisymus namui, kokie po 9 metų pasirodo yra 
butini ir reikalinti. Namui stovint prie pat shore, kur 
bangos nuolatos daužo namo pamatų užtvarą, supran
tama ir namo tvarkymas yra sunkesnis, negu namų 
kurie yra toliau nuo shore. Šiemet naujo stogo dar 
nedėjome, bet stogą padengėme karšta smaia, kad 
sulaikyti jau pasirodžiusius vandens prasiveržimus. 
Visą namą iš lauko reikėjo nudažyti. Iš vidaus reikė
jo atlikti taipgi nemažą dažymo, o ypatingai tepetavi- 
mo, nes neatsižvelgiant į tai, kad namas jau du kart 
yra t. v. waterprooft, bet visviena užėjus audroms 
vanduo sunkiasi per sienas, sušlapina popierius ir tin
ką iš vidaus, kurį reikia laiks nuo laiko atnaujinti. Šie
met idėjau užpakaly namo 20—30 pėdų pločio naują 
cementą. Idėjom karšto ir šalto vandens šauerį. Per- 
taisėm duris rūsyje, kad jas galima butų atidaryti į 
vidurį, todėl rūsyje pasidarė daug daugiau vietos ir 
vietoje buvusių stalų ir suolų iš lentų, pastatėme atski
rus staliukus ir atskiras kėdės, kas užtikrino svečiams 
daugiau privatiškumo ir patogumo naudojantis vir
tuve.

Taipgi įrengėme vyrams ir moterims atskirus 
nusirengimo kambarius, kuriais jie naudojasi po išsi
maudymo.

Iš lauko keliais atvejais turėjau pripildyti išplau
tą smėlį iš namo prišakio ir žymiai sustiprinti, t. y. 
bulkhead, pro kurio spačią vanduo išplaudavo smėlį. 
Kad sulaikyti smėlio išplovimą, turėjau, su pagalba 
kitų, sukrauti krūvas akmenų prie bulkhead, kad van
duo nemuštų tiesiog per spačią ir kad bulkhead šiek 
tiek sulaikytų ilgesniam laikui smėlį. Bandžiau susie- 
siekti su miestu, kad gauti miesto pažadą suteikti pro
tekciją prie bulkhead, bet miestas atsakė, kad tai yra 
privati nuosavybė ir todėl miestas negali prie priva
tinės nuosavybės išlaikymo prisidėti. Šio klausimo 
dar nešiu baigęs ir apsvarstęs reikalą jieškosiu iš drau
dimo mieste, kad ne musų privati nuosavybė reika
lauja apsaugos, bet jų gatvė Maine Avė. yra apačioje 
bulkheado ir tokioje padėtyje, kad ji žaloja musų nuo
savybę ir taipgi žaloja miestui patį boardwalką. Kaip 
pasiseks — ateitis parodys. Nežiūrint šių nenuma
tytų išlaidų, o taipgi išlaidų padarytų pakeičiant susi
dėvėjusius baltinius, indus bei tvarkant ir atnaujinant 
rakandus, šis namas kaip dabar taip ir praeityje pa
sibaigė Susivienijimui su gražiu pelnu. Susivienijimui 
prie to namo jokių pinigų kaip nereikėjo, taip ir dabar 
nereikės pridėti. Kiek šierųet pelno liks, pamatysime 
kai senozas pasibaigs. Kaip dabar dalykai stovi jau 
išrodo, kad namas, nežiūrint didelių išlaidų aptaisy- 
mams ,turės visvien pelno. Šio namo priežiūroje nie
kados neturėčiau tokio pasisekimo, jei ne mano žmo
nos Onos Vinikienės pasišventęs darbavimasis vedant 
namo reikalus, kuri už savo darbą, kaip praeityje, taip 
ir dabar jokio atlyginimo neima ir savo darbą aukoja 
Susivienijimo gerovei.

Apsvarsčius Rytų Nuosavybių Komisijos raportą, 
E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus raportas 
buvo vienbalsiai priimtas ir visi komisijos atlikti dar
bai ratifikuoti.

(Bus daugiau)

iii

Vidutinio Uždarbio Žmonių Skaičius 
Didėja Amerikoje

Šiandien Amerikos ekono
mijoje yra žymus padidėji
mas vidutinių algų uždarbiuo
se. Didelę dalį šio padidėjimo 
sudaro amerikiečių šeimos, ku
rios pagal savo uždarbius 
priskiriamos prie taip vadina
mos “vidutinio uždarbio” žmo
nių grupės. Šių šeimų uždar
biai yra tarp 4,000 ir 8,000 do
lerių į metus.

Šeimų uždarbiai nuo 1947 
metų vis didėjo ligi pasiekė 
20%, nežiūrint kainų pakili
mo ir nuskaitomų mokesčių. 
Tikrumoje, dabartinė daugu
mos amerikiečių pirkimo ga
lia yra daugiau negu penkiais 
kartais didesnė.

Šis uždarbių padidėjimas 
yra tik dalis Amerikos Ko
mercijos Departamento studi
jų rezultatu apie amerikiečių 
uždarbius. Dar didesnės reik
šmės turi uždarbių padalini
mas tarp įvairių gyventojų 
grupių.

Tyrinėjimai parodė, kad 
prieš dešimtmetį 37% ameri
kiečių šeimų buvo vidutinio 
uždarbio žmonių kategorijoje. 
1957 metais, tačiau, ši pro
porcija pasiekė 43%. Kitos 
uždarbių kategorijos taip pat 
parodė pasikeitimų.

Šeimos ar paskiri individai 
su uždarbiu mažiau kaip 2,000

dolerių į metus sumažėjo skai
čiumi nuo 18% 1947 metais 
ligi 14% praeitais metais. Tuo 
pačiu laiku tie, kurie uždirbo 
daugiau kaip 8,000 dolerių į 
metus, padidino savo įnašus 
panašių dolerių skaičiumi. Ir 
šie įnašai plaukė nežiūrint ne
žymių recesijų 1949 ir 1953 
metais. ■

Dabar atrodo, kad ateina 
laikai, kai PUSE visų Ameri
kos šeimų savo uždarbiais 
pateks į taip vadinamą “pato
gią” vidutinę ir viršvidutinę 
klasą, kaip dalis ilgo Ameri
kos kelio šia linkme.

Šiandien, pavyzdžiui, didelė 
dauguma prityrusių darbinin
kų jau patenka į šią vidutinio 
uždarbio grupę. Staliai, me
chanikai, kasyklų ir plieno 
darbininkai, spausdintojai, ju
rininkai ir automobilių įmonių 
darbininkai daugumoje atvejų 
uždirba 4,000 dolerių ar dau
giau į metus. Į šią grupę taip 
pat įeina kolegijų instrukto
riai, gimnazijų mokytojai ir į- 
staigų tarnautojai.

Kai kurių specialybių darbi
ninkai ir profesiniai žmonės 
dabar uždirba daugiau kaip 
8,000 dolerių į metus. Pavyz- 
džiui, įrankių ir dažų darbi
ninkai, graviruotojai, prityrę 
automobilių taisytojai ir kai

kurie sunkvežimių vairuoto
jai uždirba ligi 10,000 dolerių 
) metus. Skyrių viršininkai, 
radijaus pranešėjai, draudimo 
agentai ir privatus darbinin
kai taip pat priklauso šiai ka
tegorijai.

Šis Amerikos masinės kla
sės augimas gali pasidaryti 
viena iš didžiųjų socialinių 
revoliucijų istorijoje. Nuola
tinis algų ir uždarbių kilimas 
ne tik pakėlė žemus uždar
bius, bet didelių algų sunkus 
mokesčių apdėjimas numušė 
aukštus uždarbius. Tokiu bu- 
du vidutinė klasė padidėjo iš 
a biejų pusių: žemesnių algų 
kilimu ir aukštu algų apdėji- 
mu dideliais mokesčiais.

Ši socialinė revoliucija” yra 
atsakymas dažniems kaltini
mams, ypač ateinantiems iš 
užsienio, kad Amerikoje tur
tingesni vis turtingėja, o 
vargšai dar vargšesniais pasi
daro. — CC.

Pittsburgh, Pa.

Jaunas Lietuvis — Garsėjanti 
Futbolo žvaigždė

Richardas Ližauskas (Lee- 
son), sūnūs Mortos ir Albino 
Ližauskų, 17 metų amžiaus, 
Scott Township gimnazijos 
senjoras jau kelintą kartą iš 
eilės laimėjo aukštus garbės 
požymius futbolo žaidynėse. 
Richardas visur su pasididžia
vimu pasisako esąs lietuvis,

tuomi suteikdamas ne vien 
sau ir savo giminėms, bet ir 
visiems lietuviams didelę gar
bę. Pittsburgho didieji dien
raščiai pakartotinai aprašė jo 
nuopelnus, jo nepaprastai di
delį talantą futbolo žaidimuo
se ir bendrai sporte. Jam bu
vo įteiktas aukštas WPIAL 
pažymėjimas, taip pat jis bu
vo apdovanotas Pennsylvani- 
jos valstybės garbės ženklu ir 
jis laimėjo ALL—American 
aukščiausį garbės medalį. Jam 
jau keletas universitetų pasiu- i 
lė stipendijas studijoms, bet 
Richardas dar neapsisprendęs 
dėl savo ateities.

Jaunas 6 pėdų ūgio, sveriąs 
180 svarų, sveikas lietuvis 
jaunuolis auklėjomas lietuviš
koje dvasioje gali būti dauge
liui geru pavyzdžiu. Richardo 
mamytė yra SLA 3-čios ap
skrities Pittsburghe pirminin
ko p. Stasio Bakano duktė. 
Ji baigusi Pittsburgho Univer
sitetą ir dabar mokytojauja. 
Ponas Albinas Ližauskas, Ric
hardo tėvelis, taip pat baigęs 
mokslus tame pačiame univer
sitete, savo jaunystėje' irgi 
buvo didelis sporto mėgėjas- 
atletas. Tad ir sūnūs eidamas 
savo tėvelių pėdomis žada pa
tapti visokeriopai naudingu 
ne vien tik sau, bet kartu ir 
lietuviškai bei amerikoniškai 
visuomenei. Daug laimės ir 
sėkmės Richardui jo tolimes- 

i niam gyvenimo kely.
| Ryte L. Spingytė.

Nato Parlamentarai 
Nepamiršo Paverg- 

tųjų

W a s h ingtone posėdžiavusi 
NATO narių-valstybių kon
ferencija, pirminink a u j a m a 
Prancūzijos generolo Bethou- 
art, lapkričio 29 priėmė re
zoliuciją sovietų pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos val
stybių reikalu. NATO parla
mentarai pripažįsta, kad “so
vietų komunistinės ekspansi
jos tikslams aukojimas Rytų 
Europos tautų nepriklausomy
bės, žmogaus laisvės, gyveni
mo štandarto ir mokslo laimė
jimų yra laisvojo pasaulio tra
gedija ir pavojus” ir kad lais
vosios valstybės turi “atmes

ti kiekvieną kompromisą, da
romą moralės principų sąskai
ta su bet kurios rūšies tiro
nija”. NATO parlamentarai 
pareiškė viltį, kad pažanga 
nusiginklavimo klausimu, Vo
kietijos problamos sprendi
mas, Rytų-Vakarų tarpusavi
nis pasitikėjimas galėtų ir 
Rytų Europos valstybių prob
lemai rasti kelią, suderinamą 
su jų laisvo apsisprendimo tei
se ir asmens laisvėmis.

Lapkričio 21 New Yorke, 
University Club patalpose, 
Pavergtosios Europos Seimas 
sutaisė NATO parlamenta
rams priėmimą, kuriame daly
vavo beveik visų’ NATO val
stybių delegatai, pavergtųjų 
seimo atstovai ir New York 
Times bei kitos amerikiečių

spaudos atstovai. Seime pir
mininkas dr. P. Ženki ir NA
TO parlamentarų konferenci
jos pirmininkas gen. Bethou- 
art pasikeitė kalbomis.

Atliek amus pinigus nuo 
kasdieninio pragyvenimi ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu
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Amerikos Lietuviu Veikla tainėje. Smulkmeniška progra
mos eiga bus paskelbta vėliau 
per lietuvių radijo programus 
ir per spaudą.

ALT Pittsburgho Skyrius.

bus iškilmongos maldos už 
Lietuvos išlaisvinimą, už iš- 

. vežtuosius, kalinius, koncen
tracijos stovyklose kenčian
čius ir mirusius lietuvius.

New York, N. Y

Iš Susivienijimo 126 Kuopos 
Metinio Susirinkimo

ją. Town Hali patalpose bus 
pirmas Valentinos Kojelienės 
debutas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Programa bus įvairi ir tu
rininga. Be kitataučių kompo
zitorių kurinių, bus ir lietuvių 
kompozitorių Banaičio ir Ka- 
čenausko.

Bilietus iš anksto galima 
gauti pas koncerto ruošėjus, 
111 West 57-th Street, New 
Yorke

Kviečia Rengėjai.

tų Hondūras, kur prof. Pakš
tas propoguoja sukurti Atsar
ginę Lietuvą. Po paskaitos bus 
laisvos diskusijos. Diskusijom 
užsibaigus, bus rodoma spal
vuota filmą apie Britų Hondū
rą ir jos apylinkėse esamus 
puikius vaizdus. Prekybos Rū
mų Valdyba kviečia narius ir 
jų draugus dalyvauti susirin
kime ir paskaitoje.

Miami, Florida

Vargonų Koncertas

vakare Jėzuitų bažny- 
“Gesu Church” N. E.

Avenue and N. E. Se- 
Street, arti centrinio 
mieste.

Maldų metu apie Lietuvą 
pamokslą pasakys vietos kle
bonas. Malonėkite 10 valandą 
ryte kodaugiausiai dalyvauti 
ir pagerbti musų brangioje tė
vynėje kenčiančius.

Kviečia vietos lietuviai.

P. v w • • •aiesko j imai

Atrotiene-žemaityte Konstancija, 
Vinco duktė, iš Kunigiškių kaimo, 
Bartininkų par., Vilkaviškio apskr., 
vyras Atrotas Motiejus, vaikai Ade
lė, Juozas ir Jurgis.

Burneikaitė-Kazlauskienė Barbo
ra, iš Svaronių kaimo.

Eidukaitienė-Butkiutė Teofile, iš 
Jurkšų k., Pilviškių vals., Vilka
viškio apskr.

Kščenavičius Vladas, 
sūnūs, iŠ Pamarkupio 
par., Kelmės vals.

Lenartavičius Stasys, 
Domininko sūnūs.

Neliubavičius Albinas, 
nūs.

Poteliunas Juozas, Juozo sūnūs, 
gyveno Buenos Aires, Argentinoje.

Račkauskas Vytautas Henrikas, 
g. 1925 m. kovo 1 d., gyvenęs Kau
ne.

Ulbinskaitė Genė, Amerikoje 
tekėjusi bene už Bawlon, turėjo 
nų Larry.

Valaitis Jurgis, Antano sūnūs, 
ro metu buvęs Vokietijoje.

Varaneckas (kitaip Varnas) Jus
tinas, Jurgio sūnūs, iš Varnų 
Dūkšto vals., Vilniaus apskr.

žaidys onas, Stepo sūnūs, 
Dargių kaimo, Rokiškio apskr.,
veno Rio de Janeiro, Brazilijoje.

Žilinskas Leonardas ir Vytas. 
Bojažinskas Mykolas, 

rys Janina ir Marija.
Bručaitė Domicėlė, iš 

Paievėžio apskr.
Čirvinskas Jonas ir

Triduonių k., Gražiškių vals., 
kaviškio apskr.

Gudaitis Stasys, Antano s., iš 
Gaigalų k., Vilkijos vals., Kauno 
apskr.

Iiečkomiejl arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATHJ GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Kajetono
k., Lielių

Erazmo-

Kazio su-

sudaro šie

L. Vasil,
O. Vinikie-

dalis 
kam- 
buvo

Užpraeitos savaitės penkta
dienio vakare, sausio 8 dieną 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje centrinėse patalpose įvy
ko 126 kuopos narių metinis 
susirinkimas. Kaipo metinis, 
susirinkimas buvo gausus da
lyviais. Aptarta skubieji kuo
pos reikalai, išklausyti praei
tų metų kuopos valdybos ra
portai ir išrinkta valdyba 1960 
metams. Valdyba 
asmens:

Pirmininkas M.
Vice pirmininkė

nė,
Iždininkas A. Ošlapas,
Užrašų sekretorius P. Buk- 

šnaitis,
Finansų7 sekretorius A. So- 

daitis,
Daktaras kvotėjas dr. V. 

Kanauka,
Iždo globėjai J. Audėnas ir 

J. Stilsonas.
Išklausius sekretoriaus P. 

Bukšnaičio metinį raportą 
apie kuopos finansį stovį, pir
moji šio metinio susirinkimo 
dalis užbaigta.
Antroji dalis susirinkimo

Šis kuopos metinis susirin
kimas susidėjo iš dviejų daJių. 
Pirmoj daly aptarta organi
zacijos reikalai ir atlikti su
sirinkimui skirtieji reikalai. 
Antroji dalis buvo skirta, kaip 
ir per praėjusius kelis meti
niuose susirinkimuose būdavo, 
draugiškam pasikalbėjimui su 
užkandžiais ir gėrimais.

Antroji vakarui skirta 
programos buvo kitam 
bary, kuriame iš anksto
paruoštas stalas ir pagaminta 
užtektinai įvairių užkandžių ir 
gėrimų. Dalyviai susirinkę po
būviui skirtam kambary, jau
tėsi kaip vienos šeimos nariai 
— užkandžiavo, gurkšniojo ir 
tarp savęs kalbėjosi, laikas 
bėgo greitai, visai nepajuto 
kai atėjo pusiaunaktis ir rei
kėjo skirstytis į namus. Kaip 
man iš šalies žiūrint atrodė, 
tai visi dalyviai buvo paten
kinti vaišėmis, nes nei vienam 
netruko užkandžių nei gėrimų, 
visiems visko užteko.

Užkandžius, kaip ir prieitais 
metais, pagamino p. Ona Vini- 
kienė. Ji yra prityrusi tokiems 
pobūviams gaminti užkandžius 
ir gerai žino ko dalyviai pa
geidauja prie gėrimo, tai ir 
šiam pobūviui, nepaisydama 
sunkaus darbo, ji pagamino 
daug ir įvairių užkandžių, kad 
kiekvienas galėjo pasirinkti 
pagal savo skonį. Už tokį di
delį atliktą gerą darbą poniai 
Vinikienei priklauso didelė ir 
nuoširdi padėka nuo visų Su
sivienijimo 126 kuopos narių.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks kovo mėnesį. Tame 
susirinkime bus renkami Pil
domosios Tarybos nariai. Sei
mui artėjant bus ir kitų reika
lų aptarimui. Dalyvis.

Valentinos Kojelienės 
Koncertas

irDidmiestyje New Yorke 
jo apylinkėse gyvenanti lietu
viai šių metų sausio 24 dieną 
turės progą pirmą kartą išgir
sti dainuojant Valentiną Koje
lienę. Koncertas įvyks didžiu- 
lėjo Town Hali salėje, 113 
West 43-rd Street, Nevv Yor
ke sekmadienį, 5:30 valandą 
po pietų, Ponia Valentina Ko
jelienė gimusi Lietuvoje ir ten 
studijavo meną Valstybes 
Konservatorijoje. Vėliau stu
dijas tęsė pas Paul Neumann 
Muniche, ir tuo pat kartu tu
rėjo nemažai koncertų kaipo 
solistė su orkestrą.

Dabar Valentina Kojelienė 
gyvena Chicagoje ir studijuo
ja meną pas Dino Bigalli, ge
rai žinomą dainavimo mokyto-

Brooklyn, N. Y.

Sėkmingas Buvo SLA 152 
Kuopos Susirinkimas

kasmet suruošti visuo-

ROCKFORD, ILiL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WO 5-5890
Taip pat patarna”j«yrne pinigų 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Ėst ate
NOTARY RUBLIO

114 N. Rockton Avė.

Šių metų sausio mėn. 12 
dieną Osipauskienės patalpo
se, 168 Marcy Avenue, įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 152 kuopos narių susirin
kimas. Jis visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas, nes visi na
riai sukruto padirbėti rengia
mam banketėliui kuopos nar
dai, kuris įvyks šių metų sau
sio mėn. 30 dieną, šaštadienį, 
7:30 valandą vakare Petraus
kų erdviuose namuose, Ozone 
Park, N. Y. Petrauskų visa 
šeima su kitataute marčia ir 
mažyčiu anuku Timothy pri
klauso SLA 152 kuopoj ir yra 
šimtaprocentinė šeima.

Al. Peters (Petrauskas) ir 
jo mamytė, su pagalba 
kuopos narių šį banketą 
padaryti sėkmingu, kad 
svečiai butų patenkinti, 
jame butų saldžių ir kitokių 

, gėrimų tik už 4 dolerius ypa- 
tai.

Jau beveik astuoni metai, 
kai mes turėjome parengimą, 
nors kuopoje turime' gražų 
būrį gabių narių, kurie gali 
padirbėti. Organizatorė Pet
rauskienė yra ilgametė veikė
ja, per metų metus veikia vi
sokiose draugijose, o jos sū
nūs Al. Peters (Petrauskas), 
yra jos pagalbininkas, prity
ręs nejudomų nuosavybių par
davėjas, buvęs lietuviu tauti
nių grupių šokėjas laiko pa
saulinės parodos Nevv Yorke.

Kuopos pirmininkas yra 
Frances Stanko (Stankūnas), 
dainininkas ir balso mokyto
jas. Sekretorium yra F. La- 
vinskas, yra parašęs keletą 
knygų apie lietuvių gyvenimą 
Amerikoje. Užrašų 
rius N. Ratilis, 
pareigose, nuo 
daug veikia, čia 
gęs, bet rašo ir 
lietuviškai.

Iždininkė N. Stilsonienė, vi
suomet prižiūri, kad 
ižde butų pinigėlių, 
narys J. Hermanas 
Floridoje, bet kuopą 
šta. P. Kr jaučiukas, nors jau 
nėra nariu, bet vistiek pare
mia, nusipirko bilietą. Taipgi 
Paksčiai, Lamaitienė su sū
num Palyemonu, anuku Pra
nuku ir marčia pasižadėjo bū
ti banketely. Styrienė netik 
pati ateina, bet ir draugų at
siveda : Paškevičius, Augus
tienė, Balčiūnas, buvęs daug 
metų kuopos sekretorius Lu
koševičius ir Burba.

Visi nori, kad SLA 152 kuo
pos parengimas pasisektų ir 
kuopa gyvuotų. Banketo ad
resas : 106-52 — 95-th Street, 
Ozone Park, N. Y. Visus kua- 
pos narius ir svečius kviečia
me dalyvauti ir praleisti laiką 
su mumis ir paremti SLA 152 
kuopą.

kitų 
nori 
visi 
kad

sekreto- 
prityręs tose 
jaunų dienų 
gimęs ir au- 
kalba gražiai

kuopos 
Kuopos 
gyvena 

neužmir-

Kviečia Valdyba.

Prekybos Bumų Susirin
kimas su Paskaita

'Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas kviečiamas 
sausio mėn. 24 dieną, sekma
dienį, 4 valandą po pietų, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Prof. Kazys Pakš
tas skaitys paskaitą apie Bri-

Girdėsime Įžymųjį Smuikinin
ką Izidorių Vąsyliūną

Lietuvių Skautams Remti 
Komitetas New Yorke yra 
pradėjęs tikrai gražią tradi
ciją
menei aukšto lygio koncertą. 
Šį kartą, sausio 23 dieną Ap
reiškimo parapijos salėje, Bro
oklyne, to komiteto pastango
mis, nevvyorkiečiai turės pro
gos išgirsti musų įžymųjį 
smuikininką Izidorių Vasyliu- 
ną. Koncerte bus išpildyta 
Georg Friedrich Handel, Dalio 
Dvariono, Kazio Viktoro Ba
naičio, Edvard Grieg ir kitų 
žymiųjų kompozitorių kuri
niai.

Š. m. vasario 7 dieną, 8 va
landą 
čioje 
First 
cond 
pašto

Žononas Nomeika, vargonų 
specialistas, virtuozas duos 
vargonų koncertą. Vietiniai ir 
svečiai lietuviai ir Jūsų drau
gai esate kviečiami dalyvauti. 
N. Nomeika yra davęs daug 
vargonų koncertų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Rengėjai.

-----o----
. Š. m. vasario 14 dieną, 10 

valandą ryte “Gesu Church”
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Artinasi didžiausias metinis parengimas New Yorke

IAetnvoa Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Ringys Antanas, Kazimiero sū
nūs.

Šimkcvičius Vladislovas, Jono sū
nūs, gim. Zapyškyje, išvežtas dar
bams j Vokietije.

Striupas Charles, gyvenęs Balti- 
moreje.

Valatka Rapolas ir Vacys.
Žiogas Konstantinas, Benedikto 

sūnūs.
žmuidinas Antanas, seniau atvy

kęs Amerikon.

iš-
su-

ka-

k.,

iš
gy-

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Ballar

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedSjaa

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY RUBLIO
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Izidorius Vasyliunas yra 
rinktinis virtuozas,, smuiko 
grojime pasiekęs labai aukšto 
ir reto meisteriškumo. Jo in
terpretacija, kurią išvysto 
grodamas, yra tiek įdomi ir 
aiški, kad ir sunkesnių kom
pozitorių kuriniai visiems yra 
suprantami ir klausytojų įspū
dingai išgyvenami.

Akomponuos gerai žinomas 
pianistas Aleksas Mrozinskas. 
Programos finale Griego kū
rinyje Aleksas Mrozinskas at
liks piano partiją, taigi turė
sime progos išgirsti ir jo 
meistrišką solo grojimą.

Koncerto protarpiuose savo 
ir kitų kurinius skaitys rašy
tojas Vilius Bražėnas, kurio 
kūryba pasižymi lengva ir 
švelnia humoristika.

Kiekvienam pravartu atsi
lankyti į šį koncertą ir iš
klausyti reto įdomumo pro
gramą. Atsilankiusiųjų aukos j 
skiriamos lietuvių skautų 
veiklai palaikyti. Koncerto 
pradžia 7 valandą.

Rengėjai.

Great Neck, N. Y.

Meno Kurinių Paroda

Almaus Galerijoj, 77 Steam- 
boat Road, sausio 10 dieną 
prasidėjo Romo Viesulos me
no kurinių paroda, ir tęsis iki 
sausio mėn. 31 dienai. Paroda 
atdara lankytojams, išskyrus 
pirmadienius, nuo 2 iki 5 va
landai po pietų.

Patartina aplankyti lietuvio 
menininko parodą, o tas pri
duos jam daugiau energijos 
ateities darbuose. Kep.

Pittsburgh, Pa.

Minėsime Vasario šešioliktąją

Pittsburgho lietuviai stro
piai ruošiasi prie Vasario še
šioliktosios minėjimo, kuri yra 
rengiama vasario 21 dieną, 
Lietuvių Piliečių Svetainėje, 
S. S. Pittsburgh, Pa. Princi- 
paliu lietuvių kalbėtųjų jau 
yra pasižadėjęs būti J. Rajec
kas, Lietuvos atstovas iš Wa- 
shington, D. C. Iš amerikonų 
bus Pittsburgho miesto majo
ras ’Joseph Barr ir kongres- 
manas James Fulton. Meninę 
programos dalį išpildys švento 
Pranciškaus Akademijos mo
kinės.

Pittsburgho ir jo apylinkės 
draugijos yra prašomos savų 
parengimų nerengti vasario 
21 dieną ir visiems vieningai 
ruoštis prie Lietuvos neprik
lausomybės iškilmingo minėji
mo.

Lietuvos nepriklausomy bes 
minėjimo programas yra nu
matytas pradėti 3-čią valandą 
po pietų Lietuvių Piliečių Sve-

“VIENYBĖS” KONCERTAS

Po programos—šokiai, kuriems gros 
JOE THOMAS IR JO ORKESTRAS

/

/

Sekmadienį,

1960 m. Vasario 7 d., 4 vai. p. p.
WEBSTEJR HALL, NEW YORK, N. Y.

Programoje—operos, baleto ir dramos artistai:

DANUTĖ STANKAITYTĖ 
ALGIRDAS BRAZIS

SALOMĖJA VALIUKIENĖ
VITALIS ŽUKAUSKAS

SVETLANA VASILIAUSKAITĖ
VYTAUTAS VALIUKAS

Svečių šiame “Vienybės” koncerte bus iš visur—nuo 
Nevv Yorko iki Los Angeles . . .

| U, ii   - ■ ■■ —■ ■ - ■ ■ --—- ■■ ■ ■■ -     -........................—..............................      - ..........................

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir

' Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 16, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ADOMAS JAZUKEVIČIUS, 17 kp., Brockton, Mass., 

gimęs balandžio 25, 1887 m., Lietuvoje.. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1917 m. Mirė lapkričio 7, 1959 
m. Velionio dukteriai, Florence Bereika, pomir
tinės išmokėta----------------------------------------------

BARBORA VINSKUNIENS, 36 kp., Chicago, III., gi
musi gruodžio 4, 1887 m., Šiaulių apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė sausio 1, 1930 m. Mirė 

gruodžio 1, 1959 m. Velionės dukteriai, Paulinai Ka- 
zakauskas, pomirtinės išmokėta-------------------- -

ADOMAS KULKAITTS, 51 kp., Bridgeport, Conn., gi
męs gruodžio 24, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1919 m. Mirė gruodžio 9, 
1959 m. Velionio sūnėnui, William Kelkitės, po
mirtinės išmokėta____________ ____ __________

POVILAS SADAUSKAS, 306 kip., Danbury, Conn., gi
męs gruodžio 10, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 13, 1925 m. Mirė gruodžio IĮ, 
1959 m. Velionio žmonai, Rožei Sadauskienei, po
mirtinės išmokėta____________________ ____ _

JUSTINAS PILKA, 352 kp., Detroit, Mich,, gimęs va
sario 6, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 

kovo 5,1939 m. Mirė lapkričio 24, 1959 m. Velionio 
žmonai, Stephanie Pilka, pomirtinės išmokėta __

JUOZAS RAMOŠKA, 354 kp., Akron, Ohio, gimęs 
liepos 22, 1892 m., Lietuvoje1. Prie SLA prisirašė 
balandžio 2, 1916 m. Mirė gruodžio 7, 1959 m. 
Velionio žmonai, Katrei Ramoskienei, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________

$150.00

300.00

150.00

600.00

150.00

1,000.00

$2,350.00
$4,796.00

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

Išmokėtos Ilgoje pašalpos
V. NORKAJTIS, 12 kp., Nanticokc. Pa., sirgo 11 savaičių 6 dienas_ $115.50
M. EIDINTIENĘ, 18 kp., VVestvillc, Iii., sirgo 3 sav. 1 d. ..................
S. JACKEVIČIUS, 101 kp., Patcrson, N. J., sirgo 12 savaičių _______
A. TUMOSA, 226 kp., Chicago, III., sirgo 10 sav. 4 d. _______________
Ū. KRI2INAUSKIENE, 335 kp., Grcenpoint, N. Y., sirgo 12 savaičių
A. ZENT, 354 kp., Akro n, Ohio, sirgo 1 sav. 3 d.___________________

21.00
114.00

51.50
54.00
13.50

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

$369.50
$819.50

ir jo sese-

Tičkunų k.,

Juozas, iš
Vil-

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė.
(at Foreet Parkway Štatlon) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

VADOVAS I SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dolM visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. fji laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS; “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS MYBES

I
 Paradyta S. MIČHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelione 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 kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostab'is požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

"KELEIVIS” j
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 Įdomiausiai 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemUooa1' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

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
173* Sontli Halsted Street. Chicago 8. lUinoi”

NAUJIENOS

NAUJIENOS

v




