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PREZIDENTAS D. EISENHONERIS 
PASAKĖ KALBJJ PRIEŠ 

IŠSKRIDIMĄ PIETŲ AMERIKON
Skrisdamas į Braziliją, prezidentas buvo su
stojęs Puetro Rico ir turėjo pasitarimą su te- 
naitiniu gubernatorium. - Iš ten nuskrido į 
Braziliją, kur buvo iškilmingai sutiktas Brazi
lijos prezidento Kubitschek ir aukštų pareigū
nų. - Anglija ruošiasi mažinti kariuomenėje 
tarnaujančių vyrų skaičių. - Kuboje neleidžia
ma prieškomunistinių susirinkimų.

Praeitos savaitės pradžioje'prezidentas Eisenliovve- 
ris išskridio i Pietų Amerika dviems savaitėms. Prieš 
išskridimą jis pasakė kalbą per televizijos ir radijo 
bangas. Jis paaiškino savo kelionės tikslą į Pietą 
Ameriką, kad jo svarbiausias tikslas kelionės sustiprin
ti draugiškumą tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Pietų Amerikos kaimynais, nors ir dabar tie santykiai 
yra geri ir pagrįsti bendrais principais. Bet kartais su 
kaimyniniais santykiais, kada nieko nedaroma, laikomi 
savaime suprantami ir nesistengiama juos ugdyti, drau
giškumas pradeda atšalti, todėl prezidentas ir leidosi į 
šią kelionę santykiu sustiprinimui tarp šio krašto ir 
Pietą Amerikos.

Toliau kalbėdamas prezidentas Eisenliovveris pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės pasirengu
sios ginti pasaulinę taiką. Jis prisiminė ir Berlyno blo
kadą, pareikšdamas, kad tai yra europiniu draugą silp
numas, pagaliau Korėjos karas kartu su grasinimais 
nukreiptais prieš taikias tautas mums įrodo, kad lais
vos tautos gali tikėtis taikos einant teisingu keliu.* • • •* Baigdamas jis priminė Pietą Amerikos kaimynams, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės apsiginklavimo at
žvilgiu yra stiprus, nes jos turi tokius ginklus, kaip At- 
las ir kt.
Prezidento pirmas sustojimas Puetro Rico

Skrisdamas į Pietų Ame
riką, pirmas sustojimas buvo 
Puetro Rico, kur buvo iškil
mingai sutiktas gubernato
riaus ir kitų aukštų valdžios 
pareigūnų, taipgi gausiai su
sirinkusių Puetro Rico gyven
tojų Tarptautiniam Lėktuvų 
aerodrome. Vėliau turėjo pri
vatų pasitarimą su gubernto- 
rium Mufioz Martin. Tarp ki
tų reikalų, kaip pranešama, 
jiedu prisiminė ir Fidel Cas
tro, kaipo stiprų asmenį Ku
boje.

Iš Puetro Rico preziden
tas nuskrido į Braziliją, kur 
irgi iškilmingai sutiktas Bra
zilijos prezidento Juscelino 
Kubitschek, kitų aukštų val
džios pareigūnų ir gausiai su
sirinkusios minios žmonų mu
sų krašto prezidentą pasitik
ti, jam drauge su prezidentu 
Juscelino Kubitschek važiuo
jant gatvėmis į apsistojimo 
vietą, buvo keliamos didelės 
ovacijos ir iš aukštų pastatų 
metami popiergaliai Eisenho- 
werio garbei. Iš Brazilijos 
jis nuvyko į Argentiną, Čilę, 
Urugvajų ir kt. Ilgą kelionę 
atlieka lėktuvu, helihopteriu, 
laisvais ir automobiliu. Kelio
nėje padarys apie 16,000 my
lių.

Brazilijos prezidentas Ku
bitschek surengė banketą pa
gerbimui Eisenhowerio, ku
riame dalyvavo aukštieji val
džios pareigūnai ir nemažas 
skaičius ten gyvenančių įžy
mių asmenų. Brazilijos kon
grese Eisenhoweris pasakė 
turiningą kalbą ir susilaukė 

didelių ovacijų. Jo kalba, kaip 
pranešama, kongreso nariai 
patenkinti.

Kada musų krašto prezi
dentas nuskrido į Braziliją, 
tą dieną valdiškų įstaigų, 
bankų ir mokyklų darbininkai 
buvo paleisti iš darbo, kad 
jie galėtų dalyvauti reto svo
rio, prezidentos Eisenhowerio, 
pasitikime ir demonstracijo
se, suruoštose jo pagerbimui.

Anglija ruošiasi 
mažinti kariuomenę

Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos vyriausybė ruošiasi 
šiais metais sumažinti kariuo
menėje tarnaujančių vyrų 
skaičių 56,000, nežiūrint šal
tojo karo įtampos, ji vykdins 
nustatytą programą kari
niams daliniams. Sumažinus 
aukščiau paminėtą skaičių 
vyrų, pabaigoje šių metų ka
rinėje tarnyboje, kaip prane
šama, pasiliks 216,000 vyrų. 
Tas daroma dėl to, kad Ang
lijos kariuomenė apginkluota 
moderniškais ginklais, tai ka
riuomenė turės nepaprastą 
jėgą su mažiau vyrų. Sakoma, 
kad neužilgio Anglija iš Aus
tralijos gaus prie š t a n k i n į 
sviedinį, vėliausiai išvystytą.

Kuboje neleidžiama 
laisvę susirinkimų

Iš Havanos pranešama, kad 
dabartinė Kubos Fidel Castro 
vyriausybė neleidžia prieško
munistinių susirinkimų nei 
demonstracijų gatvėse. Pra
eitos savaitės pradžioje buvo

SLA Pildomosios Tarybos Nariai Posėdžiavo 
Trumpai, Bet Aptarė Daug Svarbių Reikalų

Praeitos savaitės pabaigoje 
Susivienijimo centrinėse pa
talpose posėdžiavo SLA Pil
domosios Tarybos nariai. Da
lyvavo: prezidentas Povilas P. 
Dargis, vice prezidentas Juo
zas Maceina, sekretorius dr. 
Matas J. Vinikas, iždininkė 
Nora Gugienė, iždo globėjai 
Eufrozina Mikužiutė ir adv. 
Steponas Briedis, daktaras 
kvotėjas dr. Stepotas Biežis. 
Posėdžiai tęsėsi tik tris die
nas, bet tą trumpą trijų die
nų laiką apsvarstyta, išspręs
ta ir padaryta daug svarbių 
nutarimų organizacijos reika
lais.

Pirmiausia buvo patiekti ir 
išklausyti Pildomosios Tary
bos narių raportai. Visi Tary
bos nariai jiems pavestus dar
bus atliko skubiai pagal savo 

■ geriausį supratimą su nauda 
organizacijai.

Ilgiausias ir įdomia u s i a s 
raportas buvo sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko. Jis savo ra
porte pranešė organizacijos 
finansinį stovį, jo padidėjimą 
praeitais 1959 metais, narių 
skaičių, kiek narių mirė, kiek 
pasišalino, kiek atsiėmė re
zervus ir kiek naujų narių 
prisirašė praeitais metais. Iš 
jo raporto paaiškėjo, kad Su
sivienijimas finansiniai stovi 
labai gerai, geriau už dauge
lį šaltojo biznio komercinių 
kompanijų pagal narių skai
čių.

Sekretoriaus išsamus rapor
tas priimtas ir visi jo atlikti 
darbai ratifikuoti.
Džiuginantis Vajaus 
Komisijos raportas

Trumpai ėjusio specialaus 
Deimantinio Vajaus raportą 
pateikė sekretorius dr. Vi
nikas. ydis pranešė, kad pas
kelbtas specialus Deimantinis 
Vajus] ėjęs trumpą laiką, bu- 
bo laiai sėkmingas, prisirašė 
daugiau tūkstančio naujų na
rių, jų\arpe virš septyni šim- 
mai jaunuolių į vaikų skyrių. 
Tokio didelio skaičiaus jau
nuolių vilnų sykiu gavimas į 
organizaciją, nudžiugino Pil
domosios Tarybos narius, kad 
Susivienijimo šeima didėja ne 
tik suaugusiais nariais, bet 
ir jaunamečiais, kurie greitoj 
ateity bus ne tik organizaci
jos vadais, bet ir jos ugdyto
jais.

Apkalbėta Deimantinio Va
jaus, neseniai pasibaigusio, 
pratęsimas. Išsamiai šį svar
bų klausimą apkalbėjus, nu
tarta šiuo metu, kada ruošia
masi prie Susivienijimo Dei
mantinio Seimo, vajų nepra- 
tęsti, bet ateityje, esant pato
gioms sąlygoms, vajų atnau- 

ruošiamas prieškomunisti n i s | 
susirinkimas ir iš anksto skel
biamas, bet vyriausybė neda
vė leidimo, pasiteisindama, 
kad tas daroma iš priežasties 
tą dieną esančios šventės. 
Tokis valdžios elgęsis paro
do, kad Kuboje varžoma žmo
nių laisvė, jiems neleidžiama 
pareikšti savo nuomonę ir 
s u r u o š ti prieškomunistines 
demonstracijas, kas leidžiama 
daryti demokratinėse valsty
bėse.

jinti. Tas reikalas palikta Va
jaus Komisijai.

Aptartas Susivienijimo Dei
mantinio Seimo ruošimas, kad 
jis, kaip isterinis, butų gerai 
suruoštas ir! organizacijos su
kaktis iškilmingai atžymėta.

Aptarta ir išspręsta daug 
kitų reikalų ir padaryta nau- 
dintų nutarimų nariams Dei
mantinio Seimo proga, bet 
apie tuos nutarimus bus pa
rašyta vėliau.

Posėdžiai, ėję gražioje nuo
taikoje, pasibaigė šeštadienio 
vakare, vasario 27 dieną. Ke
turi Pildomosios Tarybos na
riai tą pat vakarą išvyko į 
namus, o iždo globėja Eufro
zina Mikužiutė, pasiliko kele- 
tai dienų Nevv Yorke, kuri 
drauge su iždo globėju adv. 
S. Briedžiu, patikrint sekreto
riaus knygas, kad galėtų pa
ruošti seimui raportą.

Trys Pildomosios Tarybos 
nariai, prezidentas Povilas P. 
Dargis, sekretorius dr. Matas 
Vinikas ir iždininkė Nora Gu
gienė, pasirašė sekretoriaus 
paruoštus metinius raportus 
tų Valstijų Apdraudų Depar
tamentams, kuriose Susivieni
jimas įregistruotas.

LIETUVOJE MIRĖ 
ANTANAS LALIS

Iš Lietuvos pranešama, kad 
šių metų vasario mėn. 17 die
ną mirė Antanas Lalis, ame
rikiečiams plačiai žinomas 
laikraštininkas, Lietuv i š k a i 
Angliško ir Angliškai Lietu
viško žodyno autorius.

Amerikoje gyvendamas An
tanas Lalis dirbo įvairius dar
bus, bet ilgiausia jam teko 
dirbti lietuviškose redakcijo
se. Pirmiausia dirbo “Lietu
vos” redakcijoje, o prieš iš-' 
vykimą į Lietuvą keliolika 
metų dirbo dienraščio “Nau
jienų” redakcijoje, redagavo 
pirmą puslapį. Į Lietuvą iš
vyko 1931 metais, buvo val
džios pakviestas perredaguo
ti, papildyti ir pagerinti jo 
Amerikoje išleistą Lietuviš
kai Anglišką ir Angliškai Lie
tuvišką žodyną. Jis prie to 
darbo dirbo keletą metų, bet 
iškilęs antrasis pasaulinis ka
ras darbą nutraukė ir žody
nas liko nebaigtas.

Paskutiniu laiku jis gyveno 
Panevėžyje, kur po ilgos li
gos mirė sulaukęs 86 metus 
amžiaus.

Amerikiečių Laikraš
čio Korespondentas 
Apie Lietuvos Sostinę

Baltimorės dienraštis “The 
Sun” gruodžio mėnesį įsidėjo 
savo korespondento P. J. 
Kumpa pranešimą apie Vil
nių. Pastebėjęs, kad lietuviai 
tame mieste dabar sudarą 
daugumą, nors esą ir daug 
rusų korespondentas pažy
mi, kad žydų skaičius suma
žėjęs iki 15,000. Vilnius iš
saugojęs savo viduramžišką 
išvaizdą, primindamas Pra
gos, Vienos ir Krokuvos mie
stus. Miestas nuo karo <kug 
nukentėjęs. Atstatymas vy

kęs lėtai, tik pastarais me
tais Vilnius atsistatęs iki 
prieškarinio lygio. Be to, sta
tosi ir naujos miesto dalys. 
Katedroje — geriausiam kla
sikinės statybos stiliaus pas
tate — yra įrengtas muzie
jus. Stalino prospektą gyven
tojai po senovei vadiną Ge
dimino gatve. Toji gatve 
esanti pagrindinė prekybos 
gatvė. Pirkėjai mažai kuo 
skiriasi nuo pirkėjų Gerkio 
gatvėje Maskvoje. Šaltomis 
lietingomis gruodžio mėnesio 
dienomis Vilnius neteikiąs 
linksmo miesto vaizdo. Už tai 
liūdesiui išblaškyti galima nu
eiti, sako korespondentas, į 
naująją “Neringos“ kavinę 
Tai esąs modernus ir pat- 
raukius restoranas-kavinė, 
greičiau panaši į Vakarų Eu
ropos ar Amerikos svetainę, 
negu į sovietinę kavinę. Pa
sirodo, kad Maskvos “Izvesti- 
ja” kritikavo tos Vilniaus ka
vinės “ekstravagantiškumą“. 
Bet lietuviai ir kiti vilniečiai 
nuolat pripildo kavinę ir yra 
patenkinti jos įrengimu. Ir 
miesto architektas Mikučio- 
nis su pasididžiavimu sakąs, 
kad įrengimas gerai atliktas. 
“Neringos“ patiekalų kortelė, 
kaip ir visa mieste, esą dviem 
kalbom — lietuvių ir rusų. 
Gatvių pavadinimai, skelbi
mai, plakatai, net prekių api
budinimai esą dviem kalbom. 
Prekių pasirinkimas Vilniuje 
gal kiek mažesnis, negu Mas
kvoje, bet skirtumas neatro- 
dąs didelis. Prekių kainos, 
lyginant su Vakarų Europos 
kainomis, aukštos. Gatvėse 
girdimos taip pat dvi kalbos. 
Vaikai mokyklose jau nuo 
mažens mokomi be tėvų kal
bos dar ir rusų. Mieste dabar 
esą 235,000 gyventojų, iš ku
rių apie 30,000 ne nuolatiniai 
čia gyvena. E.

Lenkę Samprotavimai Dėl 
Amerikiečiu Politikos 

Ryty Europoje
“KULTŪRA”, Paryžiuje lei- 

džiamas lenkų intelektualų or
ganas, rugsėjo mėn. laidoje 
kritikuoja JAV politiką Rytų 
Europos klausimais ir ameri
kiečių (ypač “Amerikos Bal
so“) propagandos metodus. 
Amerikos radijas perdaug kal
bąs apie grynai amerikietiš
kus reikalus, per mažai apie 
problemas, kurios rupi euro
piečiams. Kritikuojama ir a- 
merikiečių įstaigų bei pareigū
nų, bendradarbiaujančių su 
emigrantais, jų atžvilgiu elg
sena. Toji elgsena kartais 
esanti grubi. Kai dėl ameri
kiečių nusistatymo satelitinių 
tautų laisvės reikalu, tai 
“Kultūroje“ rašoma:

“Amerikiečiai be abejo pa
geidauja, kad satelitai atgau
tų nepriklausomybę, 'bent jau 
Suomijos pavyzdžiu. Bet Ame
rika nežino, kaip tai įvykdy
ti. Priemonių pasirinkimas 
politikoje yra svarbiau negu 
pačių siekių nustatymas. Kol 
tos priemonės pasireiškia mi
glotai, neaiškiai, tol JAV už
sienio reikalų ministerijos po
litika satelitų atžvilgiu sudaro 
įspūdį, kad toji politika yra 
neryžtinga ir svyruojanti. O 
jeigu šitaip atrodo politika, 
kaip turi atrodyti propagan
da, kuri juk yra politikos at- 
spindis?” E.

SLA JAUNIMĄ LAUKIA GILIAI 
PRASMINGAS DARBAS

Pildomosios Tarybos nutarimas paskelbti literatūrinį kon- 
testą lietuvybės temomis padarytas kaip tik laiku. Nes šiuo 
metu Susivienijimas praturtėjo daugiau, kaip 700 jaunuolių, ku
rių veiklioji dalis be abejo pasiryš šiame konteste dalyvauti.

Iš šio kontesto turi būti dviguba nauda. Skelbdama šį 
Kontestą Pildomoji Taryba daro svarbų žygį rūpindamasi, kad 
Ijaunuomenė tyrinėtų ir studijuotų lietuvių tautą, Lietuvos is
toriją ir aplamai lietuvybę liečiančias problemas. Tai yra 
taiklus būdas jaunuomenei šiame darbe pagalbėti, tuo pačiu 
laiku ugdant jos jėgas ir rengiant jaunosios kartos busimus 
veikėjus bei kovotojus dėl lietuvybės ir dėl lietuvių tautos lais
vės gimtajam krašte.

Antras lygiai svarbus žygis, tai sutelkimas jaunuomenės 
Susivienijimo apimtyje, kur be srovių ir pažiūrų skirtumo jau
noji karta turi progos visapusiškai pasireikšti, visuomeninėje 
srityje.

SLA lituanistinio literatūrinio kontesto programa.
Pagal Pild. Tarybos nusistatymą šiame literatūriniame 

konteste turi dalyvauti jaunimas ir studentija. Raštus galima 
rašyti lietuvių ir anglų kalba, kaip kam lengviau ir parankiau. 
Visi kontesto dalyviai padalinami ir tokias tris grupes:

A. PREMIJA.
Jos dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 12 iki 16 metų. Šio 

skyriaus rašiniai “scriptai“ gali būti nuo 200 iki 600 žodžių.
Pirmos vietos rašiniui paskirta dovana — $25.00.
Antros vietos dovana — $15.00.
Trečios vietos dovana — $10.00.

B. PREMIJA.
Šio skyriaus kontesto dalyviai numatomi nuo 16 metų iki 

18 metų amžiaus, šiam skyriui rašinys turi būti nuo 400 iki 
1000 žodžių.

Pirmos vietos šio skyriaus dovana yra paskirta — $50.00.
Antros vietos dovana — $35.00.
Trečios vietos dovana — $10.00.

C. PREMIJA.
Šiame skyriuje galės dalyvauti autoriai nuo 18 iki 25 me

tų amžiaus. Patiekti šio skyriaus kontestui rašiniai turi susi
dėti nuo 800 iki 1500 žodžių.

Šio skyriaus numatomos tokios dovanos:
Pirmos vietos dovana — $100.00.
Antros vietos dovana — $50.00. 
Trečios vietos dovana — $20.00.

Pridėtinės dovanos.
Kiekvienam šio literatūrinio kontesto dalyviui SLA įteiks 

po dovanėlę. O tokie kontesto dalyviai, kurie jau yra Susivie
nijimo nariais dar gaus pridėtinę dovaną, nes kiekvienam lai
mėtojui — SLA nariui bus įteikta papildomas čekis po $10.00.

Pagal numatytas kontesto sąlygas, SLA pasilieka teisę 
tinkamus raštus spausdinti savo organe Tėvynėje. Duodami 
ir grynai techniniai nurodymai, būtent: rašinys turi būti pa
rašytas aiškiai ir išskaitomas, o rašant mašinėlė, turi būti 
vartojamas “double specing“. Kiekvienas rašinys turi butf 
įdėtas į atskirą voką su slapivardžiu, o kitame uždarytame vo
ke turi būti nurodytas tikras autoriaus vardas ir adreaas, o 
taip pat jo amžius, mokslo laipsnis, nurodant, jeigu jis yra S. 
L. A. narys, jo kuopos numerį. Kadangi raštai nebus grąži
nami, tai patartina pasilikti jų kopijas.

Visų trijų rūšių Kontestui rašiniai turi būti siunčiami ši
tokiu adresu:

ESSAY CONTEST COMMITTEE 
c/o Lithuanian Alliance of America 

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

Šio kontesto laimėtojų vardai, kartu su jų gaunamomis 
premijomis bus paskelbti 1960 metų liepos 15 dieną SLA Sei
me, Pittsburgh, Pa.

Suinteresuotiems įsidėmėtina, kad šiam Kontestui rašinius 
reikia patiekti:

Iki šių 1960 metų Birželio-June mėnesio 1 dienos.
Vėliau patiekti rašiniai nebus svarstomi. Todėl šią datą 

visiems suinteresuotiems reikia tvirtai atsiminti.
Jeigu Pildomoji Taryba padarė šį sprendimą ir pasiryžo 

gražiam žygiui, tai musų visų SLA veikėjų rimta pareiga dėti 
pastangas, kad šis sumanymas pilnai pavyktų ir patarnautų 
Susivienijimo populiarumui, taip pat praturtintų studijas Lie
tuvos ir musų tautos svarbiausiomis problemomis tyrinėti, o 
kas yra ne nemažiau svarbu, prisidėtų prie musų jaunuome
nės auklėjimo lietuvybės dvasioje.

Šio Kontesto reikšmę privalo musų veikėjai aiškinti jauni
mui, kad jis prisidėtų savo darbais prie to įsidėmėtino žygio, 
Jaunuoliai neturėtų varžytis savo rašinius kontestui rengda
mi, nes jų pastangos bus palankiausioje dvasioje svarstomos 
ir priimamos.

Susivienijimas kviečia jaunąją kartą giliai prasmingam darbui.
Visiems tiems, kurie prisidės prie šio Lietuvybės Kontesto 

gero pravedimo, nuoširdžiai linkime geriausius sėkmės!
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liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

pra- 
ne ve-

MUSŲ REIKALAI

Dar kartą primenam apie 
Pild. Tarybos rinkimus

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomosios Tarybos 
narių rinkimai prasidėjo ko
vo mėnesio 1 dieną ir baigsis 
kovo paskutinę dieną. Rinki
mai, pagal praeito SLA sei
mo nutarimą, įvyks tik vieną 
kovo-march mėnesį. Todėl šį 
mėnesį visos kuopos privalo 
narius į susirinkimus sukvies
ti atvirutėmis ar kitokiais 
specialiais pakvietimais ir pa
daryti juos skaitlingais. Or
ganizacijos konstitucija pat
varko, kad svarbiuose kuopų 
susirinkimuose, kokie bus šį 
mėnesį renkant Pildomosios 
Tarybos narius, privalo daly
vauti
konstitucijos nurodytas jiems 
pareigas.

Reikia ne 
aomoji Tarybas 
dviems metams, 
zacijai vadovaus 
du metus, todėl 
pareiga dalyvauti kuopų su
sirinkimuose ir atiduoti savo 
balsus už tuos asmenis, kurie, 
jų supratimu, tinkami būti 
musų broliškos organizacijos 
vadais.

visi nariai ir atlikti

pamiršti, kad Pil- 
renkama 

ir ji organi- 
per sekamus 
narių būtina

Serga Antanas Kriaučialis, 
įžymus SLA veikėjas

Mes gavome pranešimą iš 
Worcester, Mass., kad ten gy
venantis ilgametis Susivieniji
mo ir visuomenės veikėjas, 
Antanas Kriaučialis, sunkiai 
serga. Jam padaryta vidurių 
operacija ir jis ilgoką laiką 
gulėjo ligoninėje, dabar jau 
esąs namie gydytojų priežiū
roje.

Mes linkime broliui Kriau- 
č i a 1 i u i greitai pasveikti ir 
grįžti prie Susivienijimo ir vi
suomeninių lietuviškų darbų, 
kuriems jis labai reikalingas.

Kuopoms laikas ruošti 
žieminius parengimus

Jau pasibaigė vasario mė
nesis, visai nepajusime kai 
pasibaigs žiemos sezonas ir 
prasidės pavasaris. Kad žie
mos sezonas nepraeitų be nau
dos, kuopos privalo imtis dar
bo ir, kol patokus oras pa
rengimams svetainėje, suruo
šti kokį nors parengimą kuo
pų naudai. Žiemos ir pavasa
rio sezonuose ruošiant paren
gimus, jie gali būti sėkmingi, 
tik reikia juos gerai išgarsin
ti, nes daugelyje 
šiam ore atėjus 
ar sekmadieniui, 
turi kur eiti, jie 
viškų parengimų,
su savo tautiečiais galėtų lai
ką praleisti. Nesant lietuviš
kų parengimų, jie eina į men
kos vertės kiną ir kitokias 
užeigas, kuriose praleidžia sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus

vietovių vė- 
šeštadieniui 
žmonės ne

laukia lietu- 
kad drauge

SLA Reikalai ir Veikla
*

S.L.A. KUOPŲ VEIKLA
Chicago, Illinois

ŠIA 134-tos Kuopos Veikla

SLA 134-tos moterų kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko 1960 metais vasario 
mėn. 4 dieną. Savo darbot
varkėje narės apsvarstė visą 
eilę svarbių reikalų, būtent: 
ligonių lankytojų ir vakaro 
rengimo komisijos praneši
mus, naujų narių priėmimo 
pareiškimus, Vasario 16-tos 
proga $35.00 aukos įteikimą 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
tt.

Užbaigus susirinkimą, kuo
pos pirmininkė p. H. Čižaus- 
kas pravedė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 42-os 
sukakties paminėjimą. Ji pa
kvietė p. C. Austįn ir kuopos 
viešnią p. J. Miller sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnus.

Atsilankęs SLA Pildomo
sios Tarybos narys dr. S. 
Biežis savo turiningoje kal
boje patiekė visą eilę pavyz
džių iš veiklos Lietuvos lais
vės atgavimui. Prieš kiek me
tų, daugeliui žymių JAV pa
reigūnų, tiek Lietuva, tiek 
jos padėtis buvo visai sveti
ma. Dėka Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir kitiems musų vei
kėjams Lietuvos vardas ir lie
tuvių siekimai yra žinomi 
Amerikos miestų burmistrų, 
valstijų gubernatorių įstaigo
se, kongrese ir senate.

M. Krauchunas padeklama
vo B. Brazdžionio “Tėvynės 
gėlės” ir “Aš čia—gyva”. Ji 
taip pat paskaitė ištraukas iš 
Lietuvos gautų laiškų, ku
riuose atsispindi musų brolių 
gilus liūdesys ir viltis Sulauk
ti laisvo rytojaus.

Dainininkės C. Austin ir J. 
Miller, užbaigimui šio trumpo 
bet įspūdingo paminėjimo, 
sudainavo tris lietuviškas dai
nas.

Vakaro šeimininkės p. E. 
Mockus ir p. H. Buchinskas 
pakvietė visus svečius ir vieš
nias prie puikaus vaišių sta
lo. M. K.

17 proanukų ir daug giminių 
ir draugų.

SLA 275 kuopa reiškia gi
lią užuojautą visai likusiai 
šeimai.

Antra narė Agnės Casper, 
susirgo sausio 26 dieną, mirė 
sausio 30 dieną. Ji dar jauna 
būdama turėjo apleisti visus 
ir keliauti iš šio pasaulio.

Dideliame nuliudime liko 
vyras Albertas Casper, sūnūs 
Dan ir du akunai, taipgi liko 
motinėlė Anna Yanarauskie- 
nė, kurios vyras Stanys Ya- 
narauskas yra musų kuopos 
pirmininkas, 1959 metais ba
landžio 6 dieną mirusios Ag
nės tėvas, taipgi liko 2 sesu
tės ir vienas brolis.

Agnės Casper buvo visada 
linksma, gražiai apsieidavo.

•J

Laidotuves įvyko vasario 2 
dieną šv. Vincento De Paul 
bažnyčioje kleb. S. O. Yun- 
ker atlaikė pamaldas, o var- 
ginininkė Anna Foster grojo 
vargonais ir savo gražiu bal
su giedojo giesmes. Bažny
čioje esančių žmonių daugu
ma verkė. Palaidota Kalvari
jos kapinėse.

SLA 275 kuopos valdyba ir 
nariai reiškia gilią užuojautą 
likusiai nuliudime šeimai. Lin
kime jums 
valandoje.

Po visų 
me įnešta 
tarta turėti į “ 
metai. Vieta jau paimta Si
mono Lapinsko, prie ežero, 
labai gražioj vietoj. Piknikas 
įvyks šiais metais birželio 26 
dieną. Komisija prašo iš ank
sto ruoštis ir piknike daly
vauti.

kantrybės liūdesio

liūdesių susirinki- 
ir vienbalsiai nu- 
pikniką, kaip kas

Veronika Šhimkus,
Korespondentė.

Melrose Park, III

ŠIA 125 Kuopos Narių 
Susirinkimas

I

■I

Kovo 27 dieną, sekmadienį, 
valandą po pietų, Probish

Springfield, III

SLA 275 Kuopos Veikla

Šių metų vasario 7 dieną 
SLA 275 kuopa turėjo susi
rinkimą J. Stočkuno namuo
se. Pirmiausia buvo įvezdinta 
nauja valdyba 1960 metams, 
kurią sudaro šie asmenys:

Pirmininkas Antanas Lato- 
nas, vice pirmininkė Anna 
Stočkunas, finansų sekreto
rius, iždininkas ir organizato
rius Jonas Stočkunas, užrašų 
sekretore ir korespondentė 
Veronika Shimkus.

Valdyba Išrinkta labai darb
šti ir pasižadėjo dirbti iš tik
ros širdies. Abu Stočkunai 
yra valdyboje, turi dvi duk
teris Barborą ir w Bornedet, 
abi prirač prie Susivienijimo 
(Barbora Stočkunas jau se
niai priklauso 275 kuopoje, o 
dabar prirašė paskutinę duk- 
rį Bornadet). Mes tai laikome 
už didelę garbę.

Užuojauta
1960 metų pradžią mes 

skaitome nelinksma, nes mirė 
dvi narės, sausio 24 dieną 
Kotrina Maleskienė. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Klebonas S. O. Yunker' atlai
kė mišias už velionės vėlę, o 
iš bažnyčios dulydėta į Kal
varijos kapines ir palaidota 
amžinam poilsiui. Dideliame 
nuliudime liko trys dukterys, 
du sūnus, vienuolika anūkų,

I ir brangų laiką be jokios nau- 
1 dos.

sūnus, dukteris ir kitus gimi
nes. Tebūna jam lengva Ame
rikos žemelė. Jo darbai pali
ko mums gražų atminimą.

Lzs.

Chicago, Illinois
SLA 322 Kuopos Veikla

kviečiami
skaitlingiau dalyvauti, 

rinkimai į

Nuo neatmenamų laikų Chi
cagoje veikia ištisa grandinė 
darbščių SLA kuopų. Jų, ilgų 
metų, veiklos darbus palikda
mi plačiau paminėti kitam 
kartui, šį kartą prisiminkime 
čia tik trumpai vienos iš jų— 
322 kuopos — įbėgamųjų die
nų rūpesčius ir darbus, kuri, 
anais laikais, buvo jaunuolių 
kuopa ir, bebėgdama su žils
tančiais metais kartu dabar 
jau yra “senųjų” ir naujai 
atvykusių kuopa, kurioje, vi
si kartu dirbdami, plečia kuo
pos veiklą ir plačiau verčia 
lietuviško darbo vagą.

Žymi ši kuopa savo dar
bais, o dar daugiau aukomis 
lietuviškiems reikalams. Kuo
pos pirmininkas, dr. S. Bie
žis, ir visi nariai yra dideli 
skautų ir bendrai jaunimo 
veiklos rėmėjai. Vien tik lie
tuviams krepšininkams, pra
ėjusiais metais vykstant į 
Pietų Amerikos kraštus, iš 
kuopos iždo ir narių, su pa
čia didžiausia Biežių šeimos 
auka, kuopa sukėlė 200 dole
rių paramos — jų gražiam 
žygiui paremti, o kita tiek iš
dalino kitiems jaunimo reika
lams. Bendrai, čia veikla ne
siriboja “pomirtinio gyveni
mo” apdrauda... bet, gyvo 
lietuviško gyvenimo darbais 
ir pagalba.

Kuopos nariai veik visi yra 
profesionalai ir lietuviai kul
tūrininkai. Yra ir čia gimusių 
(pp. Player, Miles ir kiti), 
kurie ypatingai jautrus lietu
viškam darbui ir pareigingi.

Šalia kitų darbų, kuopoje 
gražiai puoselėjama lietuviš
ki papročiai ir tradicijos, po- 
susirinkiminiai pobūviai, iš
vykos, švenčių subuvimai ir 
paminėjimai.

Kuopoje vyrauja gražus 
narių sugyvenimas, toleranci
ja ir nuoširdumas narių tar
pe, ko tikrai, gali pavydėti 
daugelis kuopų. Kor.

ėmė nuoširdžiai.
75 kuopos suruoštų pietų 

atskaitą patiekė susirinkimui 
buvęs gaspadorius C. Kiri- 
lauckas. Pasirodo liko pelno 
$56.10, tai labai gerai, nes 
kuopos narių pietuose daly
vavo labai mažas skaičius.

Nutarta suruošti pradžioje 
vasaros pikniką, nes piknikai 
būna skaitlingesni ir pelnin
gesnį.

Sekantis kuopos narių susi
rinkimas laikyti nutarta ko
vo mėn. 13 dieną, 1 valandą 
po pietų, šv. Kazimiero para
pijos patalpose, 2716 St.4 
George St., L. A., kame bus 
vykdomi balsavimai į Pildo
mąją Tarybą. P. Ž.

Cleveland, Ohio

Kuopos Narių Susirinkimas

SLA 136 kuopos narių su
sirinkimas įvyks š. m. kovo 
mėn, 13 dieną, 12 valandą, 
Lietuvių Salėje. Valdyba pra
šo narius šį kartą koskaitlin- 
giau dalyvauti, nes šiame su
sirinkime bus ne vien tik ei
liniai kuopos reikalai svar
stomi, bet ir linksmoji užbai
ga su arbatėle, nuotraukom 
ir tt. Nauja kuopos valdyba:

Pirm. V. Braziulis, 
Vice pirm. V. Sekas, 
Prot. sekr. R. W. Schiller, 
Fin. sekr.
Iždininkas 
Iždo glob. 
Iždo glob. 
Iždo glob.
Maršalka P. Alekna, 
Organiz. K. Gaižutis,
Dr. kvotėjas dr. K. Pautie- 

nius.
ŠIA 136 Kuopos Valdyba.

K. 
A. 
P. 
O. 
V.

Gaižutis,
Semeta,
Mikoliūnas,
Schiller,

Krivickas,

Miami, Florida

ŠIA 44-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas, kaip pa
prastai, įvyks antrą penkta- 

šio mėnesio, t. y. kovo 
11 dieną, 8 valandą va- 
Miamio Lietuvių Klube, 
susirinkimas yra labai

dienį 
mėn.
kare,

šis
svarbus, nes bus rinkimas S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
narių. Taipgi bus išduoti 
komisijų raportai iš kuopos 
metinio parengimo ir apsvar- 
tyti kiti kuopos reikalai.

Visi kuopos nariai malonė
kite skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime.

Ona Skupeikienė,
SLA 44 kuopos sekr.

neseniai

2
svetainėje šaukiamas visuoti
nis SLA 125 kuopos narių su
sirinkimas. Nariai 
kuo
nes bus pravesti
Pildomąją Tarybą. Šiems me
tams perrinkta ta pati senoji 
valdyba, kuri narių tarpe turi 
didelį pasitikėjimą. Valdybos 
pirmininku jau ištisa eile me
tų yra Frank Petraitis.

Pažymėtina, kad ilgametis 
pirm. F. Petraitis, sulaukęs 
garbingo amžiaus,
tapo pensininku. Taigi, dabar 
musų pirmininkas dar dau
giau turės laiko pašvęsti S. 
L. A. veiklai. Apie jį rengia
mas straipsnis spaudai, tikslu 
jį pagerbti už jo nuopelnus 
organizacijai.

Šių metų pradžioje' palaido
jome musų kuopos narį Jurgį 
Buklerį. Jis anksčiau gyveno 
Melrose Parke, bet pastaruo
ju metu buvo persikėlęs į Vil
ią Park, III., priklausydamas 
tai pačiai kuopai. Mirė pra
eitų metų gruodžio 30 dieną. 
Buvo pašarvotas Bormann 
koplyčioje, Melrose Parke. 
Palaidotas sausio 2 dieną Mt. 
Carmel kapinėse.

Velionis sulaukė gana se
nyvo amžiaus, Amerikoje iš
gyveno per 50 metų. Paliko 
5 sūnūs, 3 dukteris, 10 anūkų 
ir 10 proanukų, seserį ir daug 
kitų giminių bei pažįstamų. 
Jo žmona Magdalena jau 
anksčiau mirusi.

Jurgis Bukleris buvo veik
lus SLA narys. Į musų kuopą 
jis buvo persikėlęs iš kitos 
vietovės. Gi musų kuopoje jis 
kurį laiką buvo renkamas į 
valdybą ir daug dirbo SLA 
labui. Jo netekę, kuopos na
riai labai užjaučia likusius jo

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopos Veikla

SLA 75 kuopos susirinki
mas įvyko vasario mėn. 13 
dieną, 7 valandą vakare, šv. 
Kazimiero parapijos patalpo
se. Šiame susirinkime daly- 
vo svečiai iš Santa Monicos, 
tai SLA 77 kuopos nariai iš 
Rockford, III. Antanas ir Jo
nas Kutros, kuriuos finansų 
sekretorius K. Januta persta
tė ir supažindino su 75 kuo
pos nariais.

Gerb. svečias Jonas Kutra 
pareiškė noro greitu laiku 
persikelti į musų kuopą ir jo
je darbuotis musų organizaci
jos labui.

SLA 75 kuopos pirminin
kas Adomas Biekša nuošir
džiai padėkojo svečiams kuo
pos vardu ir pasidžiaugė, kad 
turėsime iš jų mums labai 
reikalingos talkos.

Dalyvavo susirinkime kai
po svečiai čikagiečių Rakaus
kų šeima ir jie pareiškė noro 
greitu laiku persikelti iš SLA 
252 kuopos į SLA 75 kuopą, 
nes jie jau apsigyveno Calif. 
Taigi musų kuopa vis dar au
ga nariais. Šiame susirinkime 
į 75 kuopą įstojo draugybos 
nariu Leo Gillis ir paėmė ak- 
cidentalės apdraudos $2,000. 
Sausio mėn. prirašė savo jau
nimą inžin. Bronius Stauči- 
kas vieną dukrą ir tris sūnūs, 
visus apdraudė po $2,000. Vi
sus .narius susirinkimas pri-

Ansonia, Conn.

ŠIA 66 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
vo mėn. 13 dieną, 2 valandą 
po pietų, lietuvių bažnytinėje 
svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug 
reikalu apsvarstymui. Taipgi 
bus rinkimas SLA Pildomo
sios Tarybos narių.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

ko-

South Boston, Mass.

So.
va-

pa-

SLA 43 KtJOPOS 
narių svarbus susirinkimas, 
kuriame bus balsavimai už 
SLA Pildomosios Tarybos na
rius ir renkami delegatai į S. 
L. A. deimantinį seimą, įvyks 
trečiadienį, kovo mėn. 9 die
ną, Piliečių Draugijos patal
pose, 368 W. Broadway, 
Boston, Mass. Pradžia 8 
landą vakare.

Kiekvieno nario būtina
reiga šiame susirinkime daly
vauti ir prisidėti prie išrinki
mo tinkamų asmenų kaip į 
Pildomąją Tarybą, taip ir į 
seimą delegatus.

Taipgi pasižiūrėkite į savo 
mokesčių knygelę ar esate už
simokėję duokles? Jeigu 
tai šiame susirinkime yra 
riausia proga užsimokėti.

Juozas Lokys,
SLA 43 kuopos fin. sekr.

ne, 
ge-

Kovo 4, 1960

Chicago, Illinois

m. kovo mėn. 6

New Haven, Conn.

Iš kairės į dešinę: Juozas Audėnas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys; Anicetas Simutis, Lietuvos Konsulas; Vaclovas 
Sidzikauskas, Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas, M. Leo 
Vasil, Tėvynės redaktorius.

mėnesinius mokesčius.
Kuopos Valdyba.

dieną, 
“Mar- 
fl 908

mosios Tarybos ir aptariami 
kiti svarbus kuopos reikalai.

A. Makauskas,
Korespondentas.

Brockton, Mass.
................**■■■■ .-y-——.

Pranešimas SLA 17 Kuo
pos Nariams

ŠIA 217 Kuopos Narių 
Susirinkimas

Dalyvavo SLA 126 kuopos metiniame pobūvyje, ivyku 
šiame sausio 8 diena, SLA centrinėse patalpose

fc... . -sž. <į.

Š. 
2:30 valandą po pietų, 
ųuette Hali” svetainėje, 
So. Western Avenue, Chicago,
III.) bus SLA 217 kuopos na
rių susirinkimas. Šis susirin
kimas yra labai svarbus, nes 
bus renkama SLA Pildomoji 
Taryba. Visi 217 kuopos na
riai kviečiami dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Linkėjimai iš Miami, 
Floridos

Detroitietis Feliksas Motu
zas, Susivienijimo įžymus vei- 
kėjas-veteranas, Susivienijimo 
352 kuopos pirmininkas, nu
vykęs į saulėtą Floridą žiemi
nėms atostogoms, mums pri
siuntė sekamą laiškutį:

Gerbiamas Redaktoriau •
Daug labųjų iš šiltos Flo

ridos. Gaila, nelaimė jums 
pastojo kelią šį saulėtą kraš
tą aplankyti. Smagu šildytis 
Floridos saulutės spinduliuo
se, tuo pačiu kartu kada šiau
rėje sniego pūgos siaučia.

Praeitą penktadienį buvau 
pakviestas į SLA 44 kuopos 
susirinkimą. Malonu buvo su
sitikti su Susivienijimo bro- 
broliais ir sesėmis. Kuopa na
riais nėra skaitlinga, bet dar
buojasi gerai.

Praeitą sekmadienį teko 
dalyvauti Lietuvos nepriklau
somybės minėjime, čia irgi 
susirinko virš trijų šimtų 
žmonių. Kalbėjo Dan Kurai
tis, chacagietis ir trejetas 
amerikonų politikierių. Gra
žiai padainavo 'keletą lietuviš
kų dainelių vietinis choras. 
Aukų surinkta $600.00. Po 
programos buvo pietus ir ant 
galo šokiai. Viskas įvyko Lie
tuvių Klube.

Šiuo laiku į Floridą yra 
privažiavusių daug svečių-va- 
sarotojų. Visi 
senas 
tikra 
riau, 
mem
mis. Siunčiu šiltus linkėjimus.

F. Motuzas.

pažintis, 
šventė, 
kad čia 
ir mudu

nori atnaujinti 
tad klube buvo 
Gaila redakto- 
nebuvai, butu- 
sufnušę taurė-

Rumford, Maine

Atitaisomas Netikslumas

Tėvynės num. 7 tilpusioje 
korespondencijoje apie Susi
vienijimo 299 kuopos veiklą, 
įvyko netikslumas. Ten pasa
kyta, kad mirė Z. Sabaliaus
kienė, vietoj jos turėjo būti 
parašyta: mirė Z. Sabaliaus
kas. Sabaliauskienė yra stipri 
ir veikli moteris Susivieniji
mo 299 kuopoje, todėl įvyku
sį netikslumą atitaisau.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks kovo mėnesį, pri
prastoj vietoj, priprastą die
ną ir priprastu laiku. Visi 
kuopos nariai ir narės prašo
mi dalyvauti tame susirinki- 
mes, nes bus rinkimas Pildo-

Chicago, Illinois
(18-tą apylinkė)

ŠIA 129 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 6-tą dieną, sekmadie
nį, 1 valandą po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, 713 W. 18-th Street.

Bus rinkimai SLA Pildomo
sios Tarybos, tad visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime. Kurie nesate užsi- 
simokėję už šiuos metus, ma
lonėkite užsimokėti šiame su
sirinkime.

J. Gelgaudas, 
Užrašų sekretorius.

v

Susivienijimo 17 kuopos na
rių svarbus susirinkimas šau
kiamas šių metų kovo mėn. 
9 dieną, trečiadienį, Sandaros 
salėje, 30 Intervale Street. 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi įsitėmyti dieną ir bū
tinai dalyvauti šiame susrin- 
kime, nes bus renkama Susi
vienijimo Pildomoji Taryba ir 
aptariami kiti svarbus reika
lai. Nariai prašomi užsimokė
ti

ŠIA 142 KUOPOS 
narių svarbus susirinkimas į- 
vyks š. m. kovo mėn. 6 dieną, 
3-čią valandą po pietų, 243 
N. Front Street, New Haven, 
Conn.

Kaip žinome, kovo mėnesį 
turi būti pravesta rinkimai į 
Pildomąją Tarybą. Musų vi
sų SLA narių pareiga daly
vauti susirinkime ir balsuoti. 
Kuopos valdyba kviečia ir 
prašo visų narių atsilankyti 
į minėtą susirinkimą. Be to, 
turime ir kitų reikalų aptari
mui. Tad nepamirškite ir ko
vo 6 dieną visi dalyvaukite.

Vladas šaulys,
SLA 142 kuopos fin. sekr.

Detroit, Michigan

Mirė Mateušas Cibulskis, 
SLA 352 Kuopos Narys

Šių metų vasario mėn. 7 
dieną Detroito SLA 352 kuo
pa neteko dar vieno ilgamečio 
kuopos nario Mateušo Cibuls
kio. Velionis j—i—- **
Simno miestelio, paliko savo 
gimtąjį kraštą prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Jis, kaip J. 
V. karys, kariavo Europoje 
ir buvo apnuodytas dubomis, 
kurios pakirto jo sveikatą ir 
taip anksti, 66 metų amžiaus, 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Paliko liūdintys sūnus: Ber
nardas ir Leonas su šeima.

Koresp.
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šiai

pomirtines, sulig įstatymų bu'ų galima iš-
parėmus

Nr.
parėmus vienbal-

I

Petronėlei mokslas sekasi

Hollywood, Florida

Petronėlės darbas laukia

Laiškas Redakcijai

Re-

už 2 metus. kurios

Paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo Sukaktis

$57.75, ge- 
liko pelno 

Balfo ban- 
kovo mėn.

už 3
Uni-

Chica- 
parodė 

pusės

pareiški- 
bent dalis

Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus 
nutarta ratifikuoti duotą paramą $25.00

S. Michelsonas.
Santaros du raš-

pas 
M.

Wilkes Barre, Pa.

Pildomosios Tarybos 
kačfa nėra P. T. suva-

dieną 
moky- 
Hospi- 
Ji pa- 
6 mė-

Manchester, Conn.

pa- 
me- 
dvi 

mo-

yra 19 slaugių, ku- 
yra ir lietuvaičių. 
Kazakevičiūtė buvo 
Biddle pirma ranka

Pi-
K.

ištyrus reikalą, įnešus, 
visą reikalą pavesti ad- 
legalią opiniją.

Edvar- 
ku- 

kolegijos 
Petronė-

savo nusistatymo laikytis. 
Vingerio uošvis, Joe Dan-

ir J. 
Janina 
Leoka- 

aukojo 3

Parodytas Musų Tautiečių 
Nuoširdumas

Miamio Lietuvių 
leidimą Balfui pa- 
svetaine parengi-

J. Sinkus, J.

do, būdamas Pennsylvania 
valstijos senatorium, dauge
liui pagalbėjo pasiekti aukš
tąjį mokslą, tai ir jo žentas 
keliamas.

SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai

(Tęsinys)
DEŠIMTA SESIJA

bendradarbiams, šel- 
vardu norime nuo- 
padėkoti. Negalime 
Amerikos lietuvių 

jos administracijos,

dėkojame
Klubui už 
sinaudoti 
mams.

Balfo 141 skyriaus valdy
ba:

dieną, 
ir Pe- 
dieną, 
išvar- 
minė-

lėšomis,

I

f

G. Da- 
Virbas, 
V. Jo- 
p. Sta-

Stella Liule- 
J.
ir

ir

išmokėjimo bilos.
Cert.

Skupeika — pirm. 
Suolkinas—vice pirm. 
Liulevičius — sekr. 
Goodvvill — iždin.

Gerbiamieji, mes atsiprašo
me visų giminių ir draugų už 
tą klaidą.

Antanas ir Julė Birettai.

paruošė
savo 
skyriui jokių

Lietuvaitės Merginos Gabios Moksle

I

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

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo dešimtą 
sesiją atidarė prezidentas P. Dargis 1959 m. rugpiu
čio mėn. 21 d. 2 vai. p. p. SLA name, 128 Maine Avė., 
Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas. Jie sudaro kvo

rumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja šie SLA Kon

trolės Komisijos nariai: S. Gegužis,
44. Svarstomi studentų S-gos 

tai, kuriais prašo paramos.
Apsvarsčius klausimą, įnešus,

šiai nutarta studentų Santaros raštus perduoti SLA 
Jaunuolių Komisijai, kad gauti jos rekomendaciją.

45. Svarstomas J. Kario raštas, kuriuo prašo 
paramos išleisti knygai “Senovės Lietuvių Pinigai”.

Apsvarsčius klausimą, nerado galima prašymą 
patenkinti.

46. Svarstomas SLA 7 kuopos valdybos uirmi-

ninko V. Palūpio raštas.
Apsvarsčius klausimą, 

parėmus vienbalsiai nutarta 
vokatui, kad gavus teisišką

47. Apsvarsčius Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos raštą ir prašymą pagalbėti jų veiklai, ypač naujų 
imigrantų reikale, E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei 
parėmus vienbalsiai nutarta duoti iš Emigrantų Fon
do Maž Liet. Bičiulių Draugijai $150.00 paramos. Be 
to, nutarta pavesti SLA Emigrantų Fondo Komisijai 
naujos imigracijos klausimais veikti, kooperuoti ir 
nuoširdžiai bendrauti su Maž. Liet. Bičiulių Draugija 
ir talkininkauti Jai šiame klausime.

48. Svarstomas SLA 51 Seimo klausimas, kuris 
turi įvykti sekančiais 1960 metais.

Visapusiškai apsvarsčius SLA 51 Seimo klausi
mą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti SLA 
51 Seimą surengti SLA Trečiai Apskričiai, pradedant 
liepos 11 dieną, Roosevelt Hotel, Pittsburgh, Pa.

49. Apsvarsčius SLA Jaunuolių Komisijos veik
los klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pa
reikšti Jaunuolių Komisijai padėką už rūpestingą 
veiklą, paremti jų pirmą rengiamą SLA jaunimui iš
kilą, ir apmokėti apdraudos išlaidas, sumoje $15.00, 
kurios yra surištus su iškilos rengimu.

50. Svarstomas SLA taupomųjų apdraudų klau
simas.

Apsvarsčius klausimą, susipažinus su paruoštu 
planu, J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus vien 
balsiai nutarta priimti SLA sekretoriaus dr. M. J. Vi
niko paruoštą planą taupomomis apdraudomis, priimti 
nustatytas taisykles ir taupomosias apdraudas įvesti 
SLA nariams.

51. Svarstomas SLA sekretoriaus dr. M. J. Vini-

ko pasiūlymas įvesti Graded Term Insurance 10, 15 
ir 20 metų periodui.

Apsvarsčius klausimą, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta klausimą atidėti tolimesniam laikui, kad 
plačiau ir nuodugniau per tą laiką su juo susipažinti.

52. Apsvarsčius SLA busimo vajaus klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta klausimą pavesti 
Vajaus Komisijai, o SLA sekretorių dr. M. J. Viniką 
prašyti išanksto paruošti busimam vajui tinkamą lite
ratūrą ir medžiagą.

53. Svarstomas klausimas ką daryti su tomis 
knygomis, kurias SLA yra įsigijęs Pildomosios Tary
bos 
bus

nutarimu, norėdamas paremti tautinio masto dar- 
ir mokslo knygų leidimą.
Apsvarsčius klausimą, įnešus, parėmus vienbal- 
nutarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui 

tokias knygas išdalinti pasižymėjusiems SLA veikė
jams, skiriant kaip premijas ar pagarbos 
mus, tikslu, kad jomis galėtų pasinaudoti 
lietuvių visuomenės.

54. E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai 
vienbalsiai nutarta pavesti prezidentui P. Dargiui ir 
sekretoriui dr. M. J. Vinikui 
vardu spręsti visus klausimus, 
žiavimų.

55. Svarstomos pomirtinių
Apsvarsčius Petro Marmantavičiaus, 

23446, SLA 159 kuopos nario prašymą ir atsižvelgus, 
kad į SLA įsirašė 1915 m. balandžio 11 d., būdamas 
31 metų amžiaus ir išbuvo SLA nariu daugiau 25 me
tus ir dabar yra 75 metų amžiaus, E. Mikužiutei įne
šus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta prašymą 
patenkinti ir išmokėti P. Marmantavičiui pusę pomir
tinės $150.00.

56. Apsvarsčius Tarnas Sakaitis Cert. Nr. 20632,

SLA. 105 kuopos nario pomirtinės reikalą ir remantis 
SLA Konstitucijos Skyrium VIII, par. 30, N. Gugie
nei įnešus; adv. S. Bredes parėmus vienbalsiai nutar
ta Qcment A. Sakaitis prašymą patenkinti ir išmokė
ti jam likusią Tarnas Sakaitis pomirtinę.

57. Apsvarsčius Vladas Dabulis Cert. Nr. C30493, 
SLA 48 kuopos nario pomirtinės reikalą, adv. S. Bre
des įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta 
likusią Vladas Dabulis pomirtinės dalį $53.00 išmokėti 
velionies dukrai Agnės Shevock.

58. Apsvarsčius F. Kalėda, SLA 157 kuopos na
rio, A. Šokas 207 kuopos nario, P. Motiečiaus 11 kuo
pos nario, J. Stragis 217 kp. nario, P. Danilevičius 
155 kp. nario ir O. Milušauskienė 30 kp. narės bilas 
ir atsižvelgus, kad jų pašalpgaviai gyvena Lietuvoje, 
o O. Milušauskienė yra mirusi Lietuvoje, įnešus, parė
mus vienbalsiai nutarta pavesti ir įgalioti SLA sekre
torių dr. M. J. Viniką surasti teisėtus budus kaip ir 
kam tokias 
mokėti.

59. N. 
vienbalsiai
Lietuvių pavilijonui, kuris buvo surengtas šiemetinėje 
Chicagos parodoje.

60. SLA prezidentas P. Dargis pasidžiaugęs, kad 
visus dienotvarkes punktus išsprendė ir svarstant juos 
buvo atkreiptas visų Pildomosios Tarybos ir Kontro
lės Komisijos narių rimtas dėmesis ir didelis įsigilini
mas , padėkojęs už kooporavimą, bei gilų visų narių 
pasišventimą musų broliškos SLA organizacijos rei
kalams, dešimtą sesiją ir Pildomosios Tarybos suva
žiavimą uždarė 1959 m. rugpiučio 21 d. 5 vai. p. p.

i M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių Juozo ir Elenos 
Balsių, iš Pottsville, Pa., duk
tė Mary-Ann baigė slaugės 
mokslą Saint Joseph ligoni
nėje, Reading, Pa., su geriau
siais pažymėjimais. P-lė Ma
ry-Ann Balsytė savo gabu
mais pasiekė aukštą vietą, 
paskirta profesiore.

Antra lietuvaitė, Geraldine 
Šivokaitė, irgi baigė slaugės 
mokslą su gerais pažymėji
mais. Ji yra Veronikos ir P. 
Sivokų duktė, iš Minersville, 
Pa.

Petronėlė Kripkiutė, iš Mar 
Lin, Pa., Frances ir Jono 
Kripkių duktė, Potsvillės Uni
versitete per du metus baigė 
trijų metų kursą. Prieš tai 
Petronėlė gavo pakvietimą iš 
lėktuvų kompanijos, kuri 
siūlė jai devynis šimtus į 
tus, uniformą, valgį ir 
dienas savaitėje lankyti
kyklą su apmokėjimu, kad ji 
imtų slaugės darbą. Ir iš ki
tų kompanijų Petronėlė gavo 
pakvietimus, tačiau moterų 
organizacija, kuri finansuoja 
Petronėlės mokslą ir nuperka 
uniformas, nusistačius pradė
tąjį darbą tęsti *toliau, leisti 
ją į mokslą, kad ji butų aukš
tesnio laipsnio už kitas.

Šių metų sausio 4 
Petronėlė jau pradėjo 
tis Institute of Penn. 
tai, Philadelphia, Pa. 
sirįžuą baigti mokslą į
nesiūs, o po to stoti į Statė 
mokytojų kolegiją, Kutztown, 
Pa.

Kripkiutė ne tik pati lanko 
universitetą, bet kartu moki
na ligogius piešti Institute of 
Philadelphia Hospital, Phila
delphia, Pa.
Petronėlė tuo susirupinus

Jos rūpestis yra tame, kad 
jeigu kas nori įstoti į Kutz- 
town Statė kolegiją mokytis, 
tai turi prieš metus laiko už
siregistruoti, nes yra daug 
lankančių studentų, o ji nesu
spėjusi tai padaryti. Kutz- 
town kolegijoje studentai my
li mokytis, nes čia už priei
namą kainą duoda gerą valgį, 
mokslą, geri mokytojai, ku
rie mokina piešti paveikslus, 
o Petronėlė prie to turi pa
šaukimą.

Minersville, Pa. aukštesnių 
mokyklų profesorius
das Vingeris-Varnagiris, 
ris yra Kutztown 
direktorius, patarė 
lėi 
E.

Fountain Springs, Statė 
Hospital, Ashland, Pa., lau
kia Petronėlės mokytis slau
gės mokslo. Šios ligoninės vy
riausias vedėjas yra lietuvis 
dr. J. A. Paulauskas iš Mi
nersville, Pa., kurį žmones ge
rai pažįsta ir vadina Unkal 
Joe,. jis yra administratorium 
savo brolio turto, dviejų mili
jonų dolerių vertės.

Įdomiausia tas, kad nuo į- 
steigimo šios ligoninės, rapor
tų knygoje yra įrašyta, kiek 
nuo 1879 metų iki 1908 me
tų kas aukojo. 12 asmenų au
kojo knygas ir magazinus, 26 
redakcijos siuntinėjo laikraš
čius, tarpe kurių buvo ir lie
tuvių “Saule” iš Mahanoy Ci
ty, Pa., “Vienybė Lietuvnin
kų” iš Plymouth, Pa., o me
tinių švenčių metu daug žmo
nių suaukodavo visokių val
gių, nes šios ligoninės visuo
met būdavo užpildytos nelai
mingais angliakasiais ir kito
mis ligomis sergančiais ligo
niais, nes tuo metu toj apy
linkėj deagiau ligoninių ne
buvo. Joj 
rių tarpe 
Veronika 
dr. J. C.
prie opericijų.

Kaip. Petronėlė pasiekė šį 
mokslo laipsnį, nes jos tėvas 
tam nepritarė, jis sakydavo, 
kad mergaitėms užtenka 
aukštesnės . mokyklos mokslo. 
Duktė su tokiu tėvo nusista
tymu nesutiko, ji paskutį me
tą lankydama mokyklą dirbo 
po 2 ir 3 vakarus Pottsvillės 
valgykloje, o pabaigus moks
lą dirbo dirbtuvėje dienomis 
prie siuvimo, o vakaris val
gykloje, kad užsidirbus pini
gų mokslui.

Dvi slaugės atvažiavo
Vieną vakarą atvažiavo 

Petronėlę dvi slaugės:
Krizanauskaitė iš Minerville, 
Pa., ir p-lė Dzinora iš Potts
villės ligoninės vyriausia rei
kalų vedėja, ir jos pasakė 
Petronėlei ką daktarė mote
ris organizuoja ir kas dėl jos 
yra nutarta. Jeigu ji eis mo
kytis, tai moterų organizaci
ja užmokės už jos mokslą 
Pottsvillės Universiteto 
metus, o Philadelphijos 
versitete

Ji daugiau dirbo su dakta
rais prie operacijų, o liuosu 
laiku prigelbėėfjo studentėm. 
Ji su savo draugėm pereidavo 
per biznierius ir surinkdavo 
valgių ir pinigų, ir ligoninės 
salėje suruošdavo pokylius. 
Žmonės tokius parengimus 
mylėdavo ir juos lankydavo, 
užsimokėdavo už pietus ir pi
nigų paaukodavo, o Petronė
lė už tuos pinigus supirkdavo 
studentėm uniformas.

A. J. Kanišauskas.

SLA 35 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo mėn. 6 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Svetainėje, 206 Parrish 
Štreet, Wilkes Barre, Pa.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus Pildomosios 
Tarybos ir delegatų rinkimas 
į busimą SLA seimą, taipgi 
rinksime delegatus ir į 7-tos 
apskrities konferenciją, kuri 
įvyks šių metų kovo mėn. 20 
dieną.

Mary D. Stanislovaitienė, 
Kuopos finansų sekr.

St. Petersburg, 
Florida

St. Petersburge gyvenanti 
lietuviai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
42 metų sukaktį. Ji įvyko 
laiškanešių svetainėje vasario 
15 dieną. Publikos prisirinko 
nemažai, galėjo būti apie trys 
keturi šimtai, jų tarpe buvo 
teisėjas Zuris iš Chicagos, 
kuris atostogauja pas savo 
seserį Senkienę.

Buvo ir programa, 
gietis Dan Kuraitis 
gražią filmą iš anos
geležinės uždangos. Kaip tei
sėjas Zuri^, taip ir Dan Ku
raitis, pasakė tai dienai ati
tinkamas kalbas. Rengėjai, 
choras ir Susivienijimo 373 
kuopa reiškia nuoširdžią pa
dėką už stambias aukas ir 
dalyvavusiems programoje be 
jokio atlyginimo.

Jeigu kurių aukotojų pa
vardės butų iškraipytos arba 
praleistos aukų rinkėjų, pra
šome atsiliepti, o jos bus pa
taisytos.

Taipgi reiškiame nuoširdžią 
padėką šeimininkėms,

dirbo veltui ir suruošė sko
ningus pietus, taip pat dėko
jame svečiams miamiečiams.

Aukotojų vardai ir kiek 
kuris aukojo:

Po $25.00 aukojo D. Kurai
tis ir J. Zuris.

Po $10.00— J. Jonikas ir 
C. Sarunskis.

Po $5.00
Spaitis, J. Martinkus, n. Ja- 
čaitis, K. štaupas, J. Alias, 
J. Gribas, p. Varašius, T. 
Maika, Ted David, A. Bruz
gulis, A. Kovald, M. Bohan- 
na, K. Ūselis.

Po $2.00 — J. Gilius, J. 
Ravotas, J. Jurgaitis, 
vis, p. Randonas, p. 
J. Supis, G. Rokas, 
mantienė, M. Žakonis, 
nionis, p. Stonis, Mrs. Zabu- 
kienė, B. Dauper, D. Žemai
tis, P. Kazaliunas, M. Stanio- 
riis, Mr. ir Mrs. Davis, P. Ju
lius, J. Jodeikis.

Po $1.00 — A. Zdanis, B. 
Papėla, p. Papelienė, A. Lin
kus, K. Geselionis, J. Maci- 
lis, p. Bernotas, p. Paniškis, 
p. Tūlis, p. Vikt, Ot. Cinikas, 
p. Riklaitis, p. Wozbutas, P. 
Naginskas, p. Frenk, p. Pat
rik, p. Jikiop, Mrs. Marta, 
Mrs. Vibans, J. Mažeika, p. 
Kelly, J. Abraitis, K. KairisĮ 
J. Tanteris, p. Wirbas, p. 
Bember, p. Simutis, J. Med- 
gemios, bevardis, A. Baronis, 
J. Maskaliunas, p. Sirutis, S. 
Petraitis, P. Ainoris, V. Klau
sinis, J. Nekrašas, F. Vitkus, 
A. Ramonas, P. Dauperas, 
bevardis, K. «K. Vilis, K. Va
leika, P. Samaška, A. Jur
gelionis, S. Valinską, A. Ke
ly, Ų. Slavėnas, S. Blizas, L. 
Cepelis, p. Amrozas, P. Ba- 
hanna, p. Žemaitis, p. Martin
kus, Ch. Bliza, P. Retlaitis, 
J. Pašakarnis, Dauperas, M. 
Stonis.

Viso aukų ir kitokių įeigų 
pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybai Chicagoje $430.00.

Rengimo Komisija K. S.

Pasibaigus 1959 metų sky
riaus veiklos metams, džiugu 
prisiminti tuos musų tautie
čius, kurie buvo Balfui nuo
širdus ir dosnus. Ypač neno
rėtume nuslėpti musų tautie
čių, kurie su tikru nuoširdu
mu pasikvietė Balfą pas save 
į svečius, paruošdami tam 
tikrus pobūvius, suteikdami 
Balfui gražią ir vertingą pa
ramą.

Aukščiau minėtus pobūvius 
Balfo naudai paruošė šie Bal
fo bendradarbiai: Veronika 
Petraitienė, pakvietė Balfą į 
svečius praeitų metų sausio 
mėn. 10 dieną. Sukelta 31 dol. 
Vincas ir Leokadija Matuse- 
vičiai, pasikvietė Balfą į sve
čius vasario mėn. 4 d., laimė
ta 20 dol. Jonas ir Elena 
Verbilai, pakvietė Balfą kovo 
24 d. ir gruodžio 11 d., sukel
ta 45 dol. Jennie Goodwill, 
spalio mėn. 11 d. gauta 46 
dol. Jonas ir Juozapina Ben- 
dikai, lapkričio mėn. 21 d., 
gauta 30 dol. Vincas ir Ona 
Skupeikai, grūodžio 11 
gauta 72 dol. Edvardas 
gi Strelai, gruodžio 27 
gauta 46 dol. Aukščiau 
dinti asmenys 
tus pobūvius 
nepateikdami 
sąskaitų.

Be to, skyrius turėjo savo 
parengimus Miamio Lietuvių 
Svetainėje. Balandžio mėn. 19 
dieną gauta pelno 
gūžės mėn. 21 d. 
$71.20. Metiniame 
kete, įvykusiame
8 d, liko pelno $61.90, be to 
ta ipačia proga suaukota 96 
dol., birželio 14 d. $47.70. 
Aukotojų vardai jau buvo pa
skelbti spaudoje.

Kalėdų proga Balfui auko
jo šie asmenys: Jonas ir Ele
na Verbilai 50 dol. Po 10 do
lerių aukojo: Jannie Good- 
will, Vincas ir Ona Skupei
kai. Po 5 dol.
vičius (Lazutka), 
Bend'kai, Antanas 
Telsinskai. Vincas 
dija Matusevičiai
dol. Po 2 dol. aukojo: P. ir 
E. Satinskai, Pijus ir p. Alek
synai, Cleo Kelly, Juozas ir 
Ona Jasauskai, A. Aušrienė

Gerbiama “Tėvynės” 
dakcija, prašome atitaisyti 
musų sklaidą. Stambi klaida 
įvyko per musų neatsargumą. 
“Tėvynės” 8 numery aprašy
me apie Jeronimo Užupio 
mirtį, pasakyta, kad jau 4 
metai kaip miręs. Tikrenybė
je turėjo būti 5 metai nuo jo 
mirties. Jeronimas Užupis, 
mirė 1955 nitais vasario 14 
dieną.

ir Juozas Swolskinas.
Per musų skyrių Balfui au

kojo sekančios lietuvių orga
nizacijos:

SLA 44 kuopa 30 dol., Mi
amio Lietuvių Amerikos 
liečiu Klubas 25 dol., R.
Moterų Sąjunga 15 dol., Mi
amio Lietuvių Moterų Sočiai 
Club 10 dol.

Viso Balfo Centrui per 
1959 metus pasiųsta $959.47. 
Skyriuje per praeitus metus 
priklausė 55 nariai.

Visiems aukotojams ir rė
mėjams, 
piamųjų 
širdžiai 
pamiršti 
spaudos,
kuri glaudžiai bendradarbiavo 
Balfo veikloje. Tuo pat kartu

V. 
J. 
S. 
J.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

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

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

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

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

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

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

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4:00-5:00 v. p. |

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryte iki 12 vai.

LOS ANGELES, GAL. Lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cai. 
Tel. AXminster 5-2260 KALT 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų. *
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Pagerbsime Vytautą Braziui)

Serga Henrikas Blazas, 
VIJKo Sekretorius

die-šeštadien’, vasario 20 
ną sunkiai susirgo Henrikas 
Blazas, VLJKo sekretorius ir 
vienas iš redaktorių “Inter- 
national Peasant Union” žur
nalo. Jis guli St. Mary’3 ligo
ninė. e. Brooklyne, dr. Star
kaus priežiūroje.

Mes linkime p. Blazui grei
tai pasveikti ir grįžti prie sa
vo kasdieninių pareigų.

SLA 126 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

Štai atėjo blynų laikas, 
Žino tą ir mažas vaikas, 
Šeimyninkės lyg apkvaišo, 
Pilnas dėžes blynų mašo, 
Tešla kelias—tai jau kepa, 
O keptuves—sviestu tepa. 
Karštą liepsną tik pajutęs, 
Auga blynas, kaip pasiutęs, 
Kuomet būna jau raudonas, 
Apvalus, kaip tas klebonas, 
Verčia jį į kitą šoną, 
Ir da tepa su Smetona, 
Bliude sviesto paskandina... 
Kas nevalgys tokį blyną!... 
Tik, ką reikia padaryt, 
Kad liežuvio nepratyt, 
Kasdien blynų tų nebus, 
Tiktai kartą per metus.

Sofija Ambrazevičienė.

j Assn. of Machinist. Tai yra 
■ lavintų ir paprastų produkci
jos darbininkų. Darbiu nkai 
laimėjo algų pakėlimą nuo 6 
iki 12 centų valandai, padi
dinimą pensijų sulaukus se
natvės ir tt. Naujas kontrak
tas baigsis su 1962 metais.

Sekamą sausio mėnesį vėl 
bus pakeltos algos 3 */•>%•

kviečiami

Susivienijimo 126 kuopos 
narių susirinkimas šaukiamas 
šį penktadienį, kovo 4 dieną, 
8 valandą vakare, SLA cen
trinėse patalpose, 307 West 
30-th Street, New Yorke. Vi- 
vi nariai ir narės
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas SLA Pildo
mosios Tarybos narių ir ap
tariami kiti reikalai.

Iki pasimatymo šį penkta
dienį sus'rinkime.

P. Bukšnaitis,
SLA 126 kuopos sekr.

talentams ir svečiam daly
viams, talentų rinkėjam, da
lyviam ir parengimo darbi
ninkam už jų nenuilstantį 
darbą. Dėkoia Blanche ir Ju
liui Tamuliam už skaniai iš
keptą kugelį. Specialis ačiū 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubui už jų finansinę para
mą, ir visiem biznieriam bei 
rėmėjam, kurie davė skelbi
mus Programos Knygoje.

FAFNIR BEARING ben
drovės darbininkai, kurių ten 
dirba virš 4,000, po vadovybe 
133 lokalo International Assn. 
of M'achinist, buvo nubalsavę 
skelbti streiką. Pagaliau de
ryboms, kurios buvo vedamos 
taip pat su pagalba federalės 
ir valstijos patarėjais, prieita 
prie sutarimo, tokiu badu iš
vengta streiko. Unija bei jos 
darbininkai laimėjo savo rei
kalavimus. Naujas kontrak
tas pasirašytas dviems me
tams.

Pranas Naunčikas.

Chicago, Illinois

Adv. Bagdžiuno-Borden, 
Sveikata Gėrėja

South Boston, Mass.

KABIO ŽINIOS

radio

O dabar prie progos prane
šam, kad viršminėtų progra
mų metinis piknikas įvyks 
šiemet, kaip ir kas metai, pir
mą sekmadienį rugpiučio, tai 
yra augusto 7-tą dieną, Ro
muvos Parke, Montelloj. Pra
šome rengėjų įsitėmyti dieną, 
nerengti toj pačioj dienoj ki
to pikniko, ir kviečiamo daly
vauti su mumis. Ačiū.

Plačiai žinomas visuomeni
ninkas ir nuoširdus lietuviškų 
patriotinių darbų rėmėjas, 
buvo sunkiai susirgęs ir ilgo
ką laiką buvo ligoninėje, kur 
padaryta jam vidurių sunki 
operacija. Dabar man malonu 
pranešti, kad šis nenuilstan
tis visuomenininkas iš ligoni
nės jau sugrįžo į namus.

Vasari' 25 dieną V. Bra
ziulis sulaukė 60 metų am
žiaus. Jis savo kuklumu visut 
buvo santaikus ir nuoširdus. 
Bėgyje savo amžiaus p. Bra
ziulis veikė Lietuvos laimei 
ir gerovei ir buvo jauniausias 
narys Lietuvos kariuomen- 
je. Jis laikraštininkas, radio
fono pranešėjas ir vėliaus at
sidūrė Vokietijoje, o dabar 
JAV yra aktyvus rašėjas, or
ganizatorius ir įvairių patrio
tinių reikalų rėmėjas.

Kovo 6 dieną, 7 valandą 
vakare Čiurlionio Ansamblio 
namuose yra rengiama jo pa
gerbimui pobūvis. Jis pats 
prašo, kad jam jokių dovanų 
neteiktų, bet kad tuos pini
gus panaudotų užmokėti už 
p. Rukštelės paveikią, kuris 
jo pastangomis tapo įteiktas 
Čiurlionio namams.

Rengimo komisija susideda 
iš V. Macakaus, Justino Mis- 
čiko, P. Žiurio, J. Virbaliaus, 
V. Raulinaičio, Thos Čiurlio
nio, Pijaus Nasvyčio, Jos. 
Urbšaičio, K. S. Karpiaus, 
ponių F. Bliumentales, M. B. 
Dunduraitės, V. Vasiliauskie
nės ir p. Gedgaudo. Komisija 
paruoš įdomią programą ir 
pagamins skanius užkandžius 
visiems svečiams.

Vaidyba Komisijos.

Teikitės paminėti vėl mai
nais siunčiamą Knygų lenty
ną, dabar jau Vytauto Sau
liaus leidžiamą. Pirmame nr. 
paskelbta jau 1959 m. biblio
grafija, tikimės šiemet pa
skelbti ne tik 1960 bet ir 
1958 metų b-ją, tuo budu gra
žiname skoią musų skaityto
jams. Prenumerata: metams 
— JAV ir Kanadoje $2.50, 
visur kitur $1.50. Adresas: 
Mr. Al. Ružancovas, 1152 N. 
Walnut Street, Danville, Illi- 
nois, USA.

Jūsų Bibliogr. Tarnyba.

M

Dr. Tercijono Knyga

Padėka

V. Tercijonas parašė ir 
lėšomis išleido knygą 
Dr. Pranas Gudas-Gu-

Spalvotą, viršelį 
Br. Murinas. Kai-

Namaksienė, K 
S. Santvaras ir J. 
išrinko sekančius 
pasirodančius ta-

New Britain, Conn.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Aš linkiu adv. Bagdžiunui- 
Bordcn, kogreičiausiai pas
veikti ir grįžti prie savo kas
dieninių pareigų.

Draugas.

Virbickaitę, M.
M. Leitaitę ir 

kurias pamokino
Sharyn Mans-

Seniausia lietuviška 
programa Naujojoj Anglijoj, 
vasario 7-tą dieną šventė sa
vo 26 metų sukaktuves su į- 
domiu Talentų Popiečiu ir 
Gražuolės Balium So. Bosto
no lietuvių Piliečių Klube.

Teisėjų komisija A. Gustai- 
tienč, K. 
Mockus, 
Vaičaitis 
geriausiai
lentus: Giedrę Karosaitę (pia
no), Gintarą Karosą (smui
kas), kurie taipgi suvaidino 
gražiai veikalėlį, p. A. Gus- 
taitienės paruoštą ir pamo
kintą: Richard Lcmis (akor
deonistas), Viktoras Adoma- 
čius (piano), šokėjų snaigių 
grupę (J. Kalvaitytę, L. Bik- 
nevičiutę. O. 
Narkevičiūtę, 
M. Leitaitę). 
O. Ivaškienė,
field (Maneikis), ir Uogintas 
Kubilius (skaitymas).

Šokių kontestus, kuriuos 
pravedė gražuolės “Miss Sil- 
ver Anniversary Lithuania 
of N. E.”, panelė Rita Mic
kevičiūtė iš Fembroke, Mass.; 
“Manus ir Papės” polką lai
mėjo: Marija Gailienė ir Jo
nas Averka, jaunimo polką: 
Martha Masilionytė ir Mi- 
chael Di Stasio, valso — Ona 
Kudirkaitė, 1958 metų gra
žuolė ir Franz Fritsch, tango 
— Diana Plevokaitė ir Her
kulis Strolia.

Meninėj programoj dar da
lyvavo svečiai: Pianu skam
bino Nijolė ir Gintautas Vai
čaičiai ir Rūta Deč:nskaitė, 
dainavo Georgianna Tamuly
tė ir Benediktas Povilavičius. 
Filmas rodė Gediminas Juo- 
zapaitis.

Steponas ir Valentina Min
kai, š'ų radio programų vedė
jai nuoširdžiai dėkoja visiems

New Britain Machine ben
drovės darbin nkai, kurių ten 
yra viso 800, streikuoja jau 
4-ta savaitė. Strekas eina 
sėkmingai, nes kolkas skebų 
nesiranda. Prieš kiek laiko 
vietos unijos nusitarė mokėti 
į unijos fondą po $3.00 mė
nesyje, kad sudarius s're'ko 
fondą, iš kurio bus mokama, 
jeigu ištiktų streikas. New 
Britą Machine darbininkai 
taipgi turi panašų fondą, ki
lus streikui 
va^tę po 
$35.00 yra 
geriau negu
streikas tęsis, 
pasakyti. Dirbtuvė pikietuo- 
jama dieną ir naktį. Tarp 
unijos ir bendrovės derybos 
eina, bet prie sutarties kol 
kas neprieinama.

Minėtos bendrovės darbi
ninkai priklauso prie lnter- 
national Assn. of Machin’st 
lokalo 1021. Linkėtina darbi
ninkams laimėti kovą.

Chicago, Illinois

“Sandaros" Banketas Įvyks 
Kovo 13 Dieną

jie gauna į sa- 
$35.00 pašalpos.
maža suma, bet 
nieko. Kaip ilgai 

niekas negali

STANLEY W0RKS ben
drovės darbininkai, kurių ten 
dirba 3,500, buvo paskelbę 
streiką. Derybose dalyvavo 
federalės ir .valstijos valdžių 
tarpininkai, tokiu budu priei
ta prie sutarties. Streikas tę
sėsi kit dvi dienas. Darbinin
kai laimėjo tą ko reikalavo. 
Streikui vadovavo 1433 ir 
1249 lokalai iš International

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GEBAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap-

•Siuntlnlų pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

Dr.
savo 
“Prof. 
davičius”, 160 pusi., su ilius
tracijomis, 
darė dail.
na $1.50. Knyga pavesta pla
tinti žurnalo “Sėja” adminis
tracijai, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, III.

Autorius šią knygą parašė 
pagal paties prof. Prano Gu
davičiaus atsiminimus. Apra
šyta daug įdomių ir svarbių 
visuomenei žinotinų dalykų. 
Velionis Gudavičius Now Yor
ko gydytojų draugijoje buvo 
išrinktas garbės nariu už nuo
pelnus Lietuvos medicinai.

Lzs.

Danutė, gyveno Joniškyje
Stačiullauskas Antanas, su šei

ma, iš Stoikų kaimo, Naumiesčio 
parapijos.

Veličkienė Marija, Jono duktė, 
gyveno Shenandoah.

Asakavičius Adomas.

Jarackas Juozas, Juozo sūnūs.
Jurkevičienė-Rimšaitė EI e n a. 

Ksavero duktė, gyvenusi Anglijoje. 
Karsokas Jokūbas, Jokūbo sū

nūs, gimęs 1908 m., Pabalių km., 
Šiaulių vals.

Kibartas Juozas, Vinco sūnūs, 
kil. iš Tauragės vals.

Kolis Julius, Miko sūnūs. 
Kratavičius Pranas.
Luinienė-Kolytė Janina, gydyto

ja, vyras Luinys Antanas, duktė 
Liuda.

Mincevičius Juozas, kil. nuo Su
valkų Kalvarijos.

Norkūnas Petras, Antano sūnūs. 
Bacevičiutė-Halsky Ona, Boles

lovo duktė, iš Raseinių, gyveno 
3026 Wade Avenue, Cleveland, Ohio.

Reden-Kalinauskienė, atvykusi iš 
Vokietijos į Kalifornija 1952 m. 
vasario mėn.
Valteris, ar Volteris Juozas, Stasio 
sūnūs, gimęs 1927 metais vasario 
11 dieną, Kaune-Naujoje Marvelė-

ROCKFORD, ILC.
Jeį galvojate parduoti ar J 

[ pirkti namą bei kitokią nuo- lį 
r savybę, 
: giškam
' binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

D WO 5-5890
ę Taip pat patarna-’^me
4 ir siuntinių persiuntimui 
t Lietuvą ir kitus kraštus.
į J. DAGYS Real Estate

NOTARY PUBIJC 
ū 114 N. Rockton Avė.

pinigų 
j

Paieškoki m a I

Konnalo
Mmenyn?

iš Kikonių

je, 1945 m. gyvenęs Vokietijoje, 
anglų zonoje.

Suminskienė-Tamošaitienė Anelė, 
vyras šuminskas Jokūbas.

Ileškomlejl arba apie juos linam 
-'eji maloniai prašomi atsiliepti

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

*1 VVEJST 82-ND STREET, * 
NEW YORK 24. N. Y. *
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Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balk*
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
BALTRŪNAS-B ALTO N 

Reikalų vedfijau

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
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4-y.FUNERAL HOMF

84-02 Jamaica Avė
'at Forest Parkway Station) 

Woodhaven N. Y.
Suteikiam garbingas laidetu- 
♦*« Koplyčias suteikiam n«- ’ 

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F W SHALJNS IR 

T B SKATINS 
Tel VTrginia 7-4499

>

HITLERIS IR MUSSOLINI 4
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Vietinio savaitraščio “San
daros” rengiamas metinis 
banketas įvyks kovo mėn. 13 
dieną, South Side Masonic 
Temple, pr'c 64 ir So. Green 
Street, Rengėjai tikrina, kad 
banketas bus gerai suruoš
tas, bus pagaminti įvairiaus 
turinio skoningi valgiai ir 
programa.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvai
tės kviečiami dalyvauti šiame 
metiniame savaitraščio- “San
daros” bankete ir linksmai 
gražioje nuotaikoje laiką pra
leisti. Iš praeities žinoma, kad 
“Sandaros” banketai visuo
met buvo gerai suruošti, da
lyviai būdavo patenkinti. Taip 
bus ir šiame bankete.

Vietinis.

Marija-Ryta Urnežytė 
Prašoma Atsiliepti

Marija-Ryta Urnežytė, gy
venanti Chicagoje, prašoma 
atsiliepti. Paieško tikroji mo
tina, gyvenanti New Zeland. 
Ji pati ar apie ją žinanti pra
šomi pranešti šiuo adresu: 
Mrs. M. Clark, Northcroft 10, 
Taupo, New Zeland.

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose.
tuojamaa 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto Iki 
nials ir sekmadieniais 9-4 vai

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

•Prie firmos įstaigų yra krautuvės.
3

882 North 7th St.
PIUIADELPH1A 28, Pa 

WAInut 8-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

UIS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, UI. 
HUmboldt 6-2818

651 Albany Avė. 
HAPTFORD 6, Conn. 

•JHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

I

"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

Lietuvos Generalinio 
New Vąrke paieškomi

Graičiunas Vincentas,
kaimo, Kupiškio vals., gyveno Det
roit, Mich.

Crcmell Margaret, gyveno Ee- 
aside, Oragon, R. F. D. I.

Januly nienė-Grigaravičiutė Genė. 
Mažrimaitė-Phillips Domicėlė, 

(Della) gyveno Harvey, UI.
Obolevičius Leonardas, Antazo 

sūnūs, gyvenęs Skuode, Krctingas 
apskr.

Phillips-Mažrimaitė Domicėlė 
(Della), gyveno Harvey, Iii.

Rudis Jonas ir jo sūnūs Ričar
das, gyveno Pittston, Pa.

Sireikis Vincas, ir Sireikytė So
fija.

Skudzinskas Viktoras ir Stase, 
jų dukterys Brone Scnikicnč

A
visoŠirdingai dėkojame 

laisvojo pasaulio spaudai už 
jos talką bibliografijai. 1959 
metais gavome iš jūsų: 213 
knygų ir knygelių, kalendo
rių ir pan., 413 nr. žurnalų 
ir 1505 nr.
nių 
09.
10 
ga
TYNOJE ir perduodama, sau
goti į Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą.

F

laikraščių, lcidi- 
rinkos kaina butų $671.- 
Bendra darbiau jame jau 

metų, visa gauta medžia- 
aprašorna KNYGŲ LEN-

I

Savaitine Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 
Ligoje Pašalpą

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir

Vasarioi

Iždininkui Pasirašyti
27, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JURGIS VENSLOVAS, 14

i
I

!

4
*

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 3211d St., Chicago 8, III.

I ‘

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

NEPRIKLAUSOMI UETUVA
BEPRIKLAUSOMA LIETUS tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir d> ;>da daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams r;isur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI? “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St, Vilie Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPFI KLAUSOMA LIETUVA

.•
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kp., Cleveland, Ohio, gi
męs spalių 3, 1895 m., Glen Lyon, Pa. Prie SLA 
prisirašė sausio 26, 1910 m. Mirė sausio 31, 1960 
m. Velionio žmonai, Mionicai E. Venslovas, po
mirtinės išmokėta _____ 2__________________________________ _

ONA KAUŠIKIENE, 22 kp., Steubenville, Ohio, gi
musi balandžio 23, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 6, 1928 m. Mirė vasario 8, 1960 
m. Velionės sunui Frank Kosėk pomirtinės išmo
kėta ________________________________________

VACLOVAS SADAUSKAS, 86 kp., Pittsburgh, Pa., 
gimęs sausio 4, 1891 m., Šiaulių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 13, 1923 m. Mirė sau
sio 27, 1960 m. Velionio žmonai Stefanijai Sa
dauskas pomirtinės išmokėta ------------------------

ANTANAS MATONIS, 173 kp., Dracut, Mass., gimęs 
birželio 16, 1896 m., Klepočių kaime, Valkininkų 
valse., Trakų apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 1, 1952 m. Mirė gruodžio 6, 1959 m. 
Velionio pusbroliui Francis Vencius pomirtinės iš-

» mokėta ____________________________________
MARY JURĖNAS, 260 kp., Chicago, III., gimusi spa

lių 15, 1898 m., Panevėžio apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 7, 1938 m. Mirė vasario 
4, 1960 m. Velionės vyrui Kazimierui Jurėnui po
mirtinės išmokėta ___ ______________________

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

o

$600.00

1,000.00

150.00

500.00

500.00

$29,010.00
_$2,750.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. A. WAIJ./ACE, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 10 savaičių 1 dieną.$104.50 
J. SIMELAITIENĖ, 123 kp., Montrcal, Canada, sirgo 6 savaites
S. ZEROLIS, 194 kp., Roxbury, Mass , sirgo 12 savaičių -----------------

MARKEVIČIENĖ, 232 kp., Thomas, W. Va., sirgo 12 savaičių __
PRAKOP, 285 kp., Linden, N. J., sirgo 9 sav. 1 d. ------ - -----------
MASLAUSKAS, 362 kp., Collinvvood, Ohio, sirgo 2 savaites--------

E.
M.
M

72.00
40.27
88.51

170.00
12.00

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

-4487.28
$4,370.95

t
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 Parašyta 8. MICJHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand 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 ldtu Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS0
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

/

Boston 27, Mass.
:>•
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS tu "i save korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
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 Orderį to 
klu adresu:

N A U J I t N U S
173^ South Halsted Uhn«»

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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