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PREZ. EISENHOWERIS KALBĖJO 
JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDYJE

SLA 7-tos Apskrities Metinis Suvažiavimas

Tarėsi su kelių kraštų vadais. - Egipto Nasse- 
ris aplankys San Francisco. - Pirmą kartą JT 
posėdyje tiek daug valstybių vadų. - Kubos va
das Fidel Castro nerimo Shelburn viešbutyje

Praeitos savaitės ketvirtadieni prezidentas Eisenhoweris 
buvo atskridęs į New Yorką ir pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjo posėdyje. Didesnė jo kalbos dalis bu
vo apie Afrikos kraštus, kur šiuo metu vyksta neramumai ir 
eina kovos už vadovybę kaikuriuose Afrikos kraštuose. Toliau 
jis kalbėjo apie karo išvengimą ir palaikymą taikos pasaulyje. 
Keletą kartų paminėjo Sovietų Sąjungą ir jos siūlomus planus 
karo išvengimui. Prezidentas pareiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės sutinka tartis su Sovietų Sąjunga ir kitomis val
stybėmis kariškų ginklų gaminimo, karo išvengimo ir kitais 
klausimais.

Prezidento kalba patiko demokratinių kraštų atstovams ir 
jie ją palydėjo gausiu delnų plojimu. Tačiau Sovietų Sąjungos 
ir jos pasekėjų komunistinių kraštų atstovams labiausiai nepa
tiko pirmoji kalbos dalis, kurioj prezidentas kalbėjo apie Afri
kos kraštus. Vyriausias sovietų vadas Nikita Chruščevas po 
prezidento kalbos pareiškė, kad jis nieko naujo nesuranda pre
zidento kalboje. Jugoslavijos prezidentas Tito pareiškė, kad 
tai buvo tikra kalba. Tai viskas ką aš galiu pasakyti dabar. 
Lenkijos komunistų vadas Gomulka pasakė, kad dar per ank
sti ką nors sakyti.

Po pasakytos kalbos prezidentas Eisenhoweris pasiliko 
New Yorke vienai nakčiai ir Waldorf-Astoria viešbutyje turė
jo pasitarimus su kelių kraštų vadais: Jugoslavijos prezidentu 
Tito ir trims kitais užsienio vadais. Taipgi tarėsi su Ghana 
prezidentu Kwame Nkrumah, Nepal ministeriu pirmininku Bi- 
shesvvar Prasad Koirala ir Lebanon ministeriu pirmininku Saeb 
Saliam.

Anglijos ministeris pirmininkas atvyko vėliau į Generali
nės Asamblėjos posėdžius, tai prezidentas būdamas New Yorko 
neturėjo progos su juo susitikti. Taipgi jis nenorėjo susitikti 
su Kubos ministeriu pirmininku Fidel Castro ir Sovietų Sąjun
gos ministeriu pirmininku Nikita Chruščevu. Egipto preziden
tas Nasseris irgi atskrido į Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos posėdžius praeitos savaitės pabaigoje. Tai pirmas Nas- 
serio atvykimas į Jungtines Amerikos Valstybes ir j Jungtinių 
Tautų posėdžius. Sakoma, kad jis atsivežęs naujus planus ir 
norėtų pasimatyti su prezidentu Eisenhoweriu.

Indijos ministeris pirmininkas Javvaharlai Nehru atskrido * 
New Yorkan praeitą sekmadienį.

Į šį suvažiavimą kviečiami kuopų delegatai, SLA nariai ir 
svečiai.

Suvažiavimas įvyks sekm 
Piliečių Klubo salėj, 91 North 
džia 1:30 valandą po pietų.

Šiame suvažiavime bus aptarta daug įvairių reikalų. Bus 
išduoti šių metų piknikų raportai. Rinkimas naujos valdybos 
1961 metams ir ką veiksime ateinančiais metais.

Kuopos, nepriklausančios prie apskrities, jei negali prisiųs
ti delegatų, lai valdybos atvažiuoja, išgirs kas apskrity yra vei
kiama.

adienį, spalių 23 dieną, Lietuvių 
Main Street, Pittston, Pa. Pra-

Kuopos, priklausančios apskrity, lai prisiunčia kuodau- 
giausia delegatų, nežiūrint narių skaičiaus. Norime, kad šis 
suvažiavimas butų skaitlingas delegatais.

Jei kuopos neturi pinigų, tai į apskrities iždą nereikia mo
kėti. O kurios kuopos norėtų ką surengti padidinimui savo 
tuščio iždo, apskritis visuomet pagalbūs. Tik atvažiuokit su 
savo delegatais ir nesisarmatykit pasakyti ko jums trūksta.

Posėdžiui užsibaigus — delegatai, kuopų valdybos, nariai 
ir svečiai iš kitų kuopų bus sočiai pavaišinti skania šilta vaka
riene ir gėrimais. ,

Tad lauksime delegatų ir svečių.
Iki pasimatymo 7-tos apskrities suvažiavime.

Adomas Miliauskas — pirmininkas 
Nellie Bayoras — laikina sekretorė.

SLA Dešimtos Apskrities Metinis Suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas šaukiamas šių metų spalio mėnesio 23 die
ną, 1 valandą po pietų, A. V. Bitumskio rezidencijoj, 1702 
Jackson Street, North Chicago, III.

Maloniai kviečiu visas šios apskrities ribose gyvuojančias 
kuopas išrinkti delegatus ir prisiųsti suvažiaviman laiku.

Suvažiavime tarsimės ir jieškosime būdų, kaip gauti naujų 
jaunų jėgų sustiprinti musų sentstančią kartą, kad jaunieji 
mus pavaduotų. Išgirsime iš praėjusio seimo buvusių delegatų 
pranešimus. Suvažiuoti kartą į metus ir pasitarti nėra nuovar
gis, o vien malonumas.

VVaukegano SLA 262 kuopos valdyba ir nariai ruošiasi at
važiavusius priimti su malonumu.

M. Kasparaitis,
SLA 10-tos apskrities sekretorius, 

1827 Linden Avė., Racine, Wis.

kaip kaikurie Amerikos politi
kai galvoja ir ramina Krem
liaus aukas, nes logiškai tada 
eitų išvada, kad Kremliaus 
diktatūrai apėmus Amerikos 
žemynus (kažkuriose salose ji 
jau šeimininkauja), sovietų 
pavergtosios Europos išlaisvi
nimo valanda butų visai arti. 
Be senatoriaus Dodd ir Msgr. 
Balkuno Seimo tribūnoje pasi
rodė ir daugiau amerikiečių, 
kurie aiškiai supranta, kad 
nuolaidomis Kremliaus apetitų 
nepasotinsi, o tik juos padi
dinsi. Šie balsai neabejotinai 
sutvirtino 
ryžtą, ir
propagandos HQ. 
sensacijai nustelbti 
sijos.

Seimo 
neleido

dvasią ir 
Kremliaus 
atidarymo 
Seimo se-

Tautinių Grupių Atstovai 
Lankėsi Washingtone

Praeitą savaitę tautinių gru
pių atstovai buvo suvažiavę į 
krašto sostinę Washingtoną 
pasitarti šių dienų svarbiais 
reikalais. Posėdžiai vyko Wa. 
shingtono viešbutyje, į ku
riuos buvo atvykęs vice prezi
dentas Nixonas ir pasakė 
trumpą kalbą, taipgi kartu su 
dalyviais nusifografavo.

Po to dalyviai nuvyko į Bal
tuosius Rumus pas preziden
tą Eisenhowerį, kuris tarė ke
letą žodžių ir kartu su daly
viais nusifotografavo.

Popietinėje sesijoje dalyva
vo ir kalbėjo darbo sekreto
rius James P. Mitchell ir kele
tas kitų žymių asmenų. Visi 
kalbėtojai pareiškė, kad Ame
rika turi interesuotis paverg
tomis tautomis ir kad jų iš
laisvinimui turėtų būti sufor
muota stipri politika.

Nasseris ruošiasi aplankyti San Francisco
Iš Egipto pranešama, kad i 

p ridentas Abdel Nasseris ne 
tik dalyvaus Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdžiuose, bet 
ta proga jis ruošiasi aplanky
ti ir San Francisco miestą. 
Egipto delegacija, kuriai va
dovauja užsienio reikalų mi
nisteris Mahmud Fawzi, ra
šant šiuos žodžius jau yra 
New Yorke. Nasseris, pa
gal spaudos pranešimą, nori 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
Amerikos prezidentu Eisenho- 
weriu ir kitais atsakingais 
pareigūnais ir išsiaiškinti Vi
durinių Rytų politiką. Jis to
kį savo pasiryžimą galės pa
tenkinti tik tada, kada bus pa
kviestas į Washingtoną ofi
cialiam pasitarimui. Jeigu jis 
nebus pakviestas į valstybės 
sostinę prezidento, tai jo norai 
neišsipildys.

PavergtyjŲ Seimas ir Kremliaus 
Politinė Ofensyva

Pirmą kartą New Yorke 
tiek valstybių vadu

Šiuo metu į New Yorką yra 
suvažiavusių įvairių kraštų 
valdovų dalyvauti Jungtinių 
Tautų Asamlčjos posėdžiuose, 
kiek jų nebuvo niekad pir- 
pirmiau. Posėdžiuose dalyvau
ja Sovietų Sąjungos ministe
ris pirmininkas Nikita Chruš
čevas, Jugoslavijos preziden
tas Tito, Kubos ministeris pir
mininkas Fidel Castro, Lenki
jos valdovas Gomulka, Egip
to valdovas Nasseris ir kt. 
Vieni jų atvyko dalyvauti 
Asamblėjos posėdžiuose tam, 
kad palaikyti taiką pasaulyje
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ir padaryti gerų nutarimų, 
kiti atvyko tam, kad galėtų 
patrukšmauti ir trukdyti gerų 
nutarimų pravėdintą. Trukš- 
mo kėlimu yra pasižymėję ko
munistinių įsitikimų žmonės, 
tad ir šiame posėdyje gali su
kelti nemažai trukšmo Chruš
čevas su savo pasekėjais.

Kubos Castro pakeitė 
apsistojimo vietą

Kubos perversmo vadas ir 
dabartinis ministeris pirminin
kas Fidel Castro, atvykęs į 
New Yorką dalyvauti Jungti
nių Tautų Asamblėjos posė
džiuose, buvo apsistojęs Shel
burn viešbutyje, bet tarpe jo 
ir viešbučio biznio vedėjo įvy
ko nesusipratimas dėl kamba
rių kainos, jis persikėlė į ki
tą viešbutį, esantį juodavei- 
džių žmonių apylinkėje, kartu 
su savim išsivedė ir savo pa
lydovus. Sakoma, kad Castro 
tai padaręs dėl aukštos kainos 
kambarių Shelburn viešbuty.

Bet, greičiausia, jis tai pa
darė dėl to, kad toje apylin
kėje, kur Kubos vadas apsis
tojo, gyvena daug portorikie- 
čių ir meksikiečių. Chruščevui 
atvykus į New Yorką ir nu
vykus aplankyti savo draugą 
Castro, prie jo viešbučio susi
rinko daug portorikiečių ir ki
tų spalvuotų žmonių, kuriuos 
Castro skaito savo draugais ir 
jiems pasitiki, tai jam pasiro
džius balkone drauge su Ni
kita Chruščevu, susirinkusi 
spalvuotų žmonių minia sukė
lė dideles ovacijas. I

Rugsėjo 20 Ncw 
kaip visada Carnegie Endow- 
ment International Center pa
talpose priešais Jungtines Tau
tas, Pavergtųjų Tautų Seimas 
pradėjo savo septintąją sesi
ją, septintuosius darbo metus. 
Seimą sudaro Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos 
atstovai. Be to, patariamuoju 
balsu dalyvauja tarptautinių 
sambūrių atstovai: Vidurio 
Europos krikščionių demokra
tų, liberalų, profesinių sąjun
gų, valstiečių. Šių metų Pa
vergtųjų Seimo sesija pradėta 
Kremliaus politines ofensyvos 
aplinkoje. Tai ofensyvai Hcad- 
ąuarters Kremlius parinko 
New Yorko ir Jungtines Tau
tas. Natūralu butų, kad į šią 
sovietų provokacinę ofensyvą 
laisvasis pasaulis atsakytų 
kontraofensyva, kurioje sovie
tų pavergtoji Europa galėtų ir 
privalėtų vaidinti svarbų vaid
menį.

Bot, kaip neseniai vieno mu
sų dienraščio humoristas kito
jo plotmėje taikliai yra paste
bėjęs — tie amerikiečiai yra 
keisti žmonės. Puikiai supras
dami, ką reiškia, kai pačios 
Amerikos širdy Kremlius įsi
taiso savo propagandos ofen
syvai HQ, jie vis dėlto ne tik 
tai HQ. teikia 20,000 policinin
kų apsaugą, bet ir prieš Ame
rikos laisvių visas tradicijas 
uždraudžia jau tradicija tapu
sią Seimo sesiją atidarant so
vietų pavergtų tautų vėliavų

Yorke, > pakėlimo ceremonijas prie Sei
mo būstinės. Dar daugiau. Vi
są laiką ant Seimo patalpų fa
sado kabojusį plakatą įsako 
nuimti arba uždengti, turbut, 
kad negadintų Chruščevui vir
škinimo, nes šiaip kitais sau
gumo atžvilgiais tas plakatas 
tikrai jokio pavojaus Krem
liaus ofensyvos vyrams nesu
darė. Tad ar nekeisti tie ame
rikiečiai? Dar Kremlius tik sa
vo propagandinės ofensyvos 
HQ. New Yorke atidarė, o jie 
jau skuba taikyti Kremliaus 
pavergimo aukoms kremliškus 
metodus. Ne be pagrindo se
natorius Dodd ir Rytų bei 
Centro Europos Kilmės Ame
rikiečių Federacijos pirminin
kas Msgr. Balkunas prieš tuos 
Kremliškus metodus taip ener
gingai protestavo. Šiedu sovie
tų pavergtųjų tautų laisvės 
gynimo čempijonai — o sena
torius Dodd ir demokratų pre
zidentinio kandidato J. Ken- 
nedy vardu, — parodė Seimo 
sukviestame mitinge paverg
tųjų tautų vėliavų pakėlimo 
ceremonijoms simboliškai pa
vaizduoti, kad yra atsakingų 
amerikiečių, kurie supranta, 
kad apsaugoti New Yorko gy
ventojams nuo keliasdešimt 
komunistinio sąmokslo gangs
terių, 20,000 New Yorko poli
cininkų gal ir pakanka, bet 
pasaulio taikai ir laisvei nuo 
sovietinio pavergimo apsaugo
ti reikia daug ko daugiau. Ir 
tas “daug kas daugiau” jiems 
nėra tik “ovcrext.cnsion of 
the Krcmlin dictatorship”,

Šiam tautinių grupių pasita
rime, Susivienijimą atstovavo 
sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
taipgi dalyvavo ir koletas ki
tų lietuvių. Iš Chicagos buvo 
atvykę E. Bartkus ir jo žmona 
Bartkienė ir K. Steponavičius. 
Iš Brooklyno dalyvavo V. Bar- 
čiauskas, Abraitis su žmona 
ir kun. L. Jankus. Chicagietė 
p. Bartkienė ir brooklynietė 
p. Abraitienė, dėvėjo tautinius 
rubus ir jos įteikė prezidentu 
Eisenhoweriui kuklią dovanė
lę —• medžio drožinių lietuviš
ką lėkštę. Tai buvo padarytas 
netikėtas surprizas preziden
tui Eisenhoeriui. Tokia, nors 
ir kuklia dovana, buvo paten
kintas ne tik prezidentas, bet 
ir vice prezidentas, nes jos į- 
teikimas sukėlė didelį pasiten
kinimą dalyvių tarpe. Tai bu
vo rimtas pasitarimas tautinių 
grupių žmonių, nes buvo ap
kalbėta pavergtųjų tautų rei
kalai.

Memorialinis Muzie
jus Povilui Višinskiu!

Šių metų rugpiučio mėnesi 
Užvenčio Ušnėnų kaimo pa
kraštyje Povilo Višinskio gi
mimo namuose atidarytas jo 
vardo memorialinis muziejus. 
Gimęs devyniolikto amžiaus 
pabaigoje, jis žinomas kaip 
publicistas. Skaitoma, kad jis 
padėjęs ateiti į lietuvių lite
ratūrą Žemaitei, Šatrijos Ra
ganai ir kitiems. E.

Chiang Kai-sheko Solidaru
mas Baltijos Valstybėms

Ryšium su Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo specialiu 
posėdžiu sovietų agresijos 
prieš Baltijos valstybes dvide- 
šimtmečiui įvertinti ir visų so
vietų pavergtų tautų solidaru-
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KĄ GALI ATLIKTI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SĄMONINGAS NARYS

Savo Organizacijos Patrioto 
Garbingos Pareigos

Solidarumo ir Savitarpinės Pagalbos 
Tradicijos Susivienijime

Pasididžiuodami kalbame apie musų Susivienijimo nepa
prastą gajumą ir dideles lietuvių organizacinių sugebėjimų jė
gas, kurios susitelkė Susivienijime. Taip galvojame, remda
miesi tuo, kad musų Susivienijimas galėjo pasidaryti didžiau
sioji ir kartu turtingiausioj! lietuvių organizacija, kuri suburė 
veikliausius patriotus lietuvius.

Susivienijimas, kaip sakyta, pritraukė daugelį veikliųjų as
menų, o taip pat per tą ilgą laikotarpį spėjo išsiauklėti labai 
gabius, nuoširdžiai visuomenės labui atsidavusius veikėjus. Tam 
tikromis progomis mes tuos vadovaujančius asmenis suminim 
ir atiduodam jiems atitinkamą pagarbą. Tokių pasižymėjusių 
asmenų yra SLA vadovybėje, juos matome apskričiuos ir dau
giausia jų randame SLA kuopų priešakyje. Šitų visiems žino
mų veikėjų nuopelnų niekas nepaneigs ir neužginčys.
Susivienijimo narys — bendro lietuviško darbo rėmėjas

Bet arčiau musų organizacijos gyvenimui prisižiūrėję, 
turime pripažinti, jog tie visi priešakinį organizacijos darbą 
dirbusieji ir šiandien tebedirbantieji veikėjai vargu ar butų ga
lėję pasiekti tokių sėkmingų vaisių, kaip dabar matome, jeigu 
visojo Susivienijimo veikloje nebūtų taip uoliai dalyvavę visi 
musų nariai. Musų veikėjams buvo teikiama graži ir sutarti
na parama iš visų narių pusės. Todėl, reikia pripažinti, visos 
organizacijos darbas ir buvo sėkmingas, našus ir davė tokius 
gerus vaisius. Nesvarbu, jei šiandien dėl vieno ar kito reika
lo vienas kitam padarome priekaištų, bet atmindami per tris 
ketvirtadalius šimtmečio atliktus darbus, tikrai turim kuo pa?- 
sidžiaugti ir pasididžiuoti. Žinome, kad per tą laiką per Susi
vienijimo eiles perėjo tiesiog tukstančių-tukstančiai lietuvių, 
jie čia gavo materialę pagalbą, jie čia suartėjo savo tarpe, jie 
savo organizacijos padedami dirbo ir šiandien dirba kilnų pat
riotinį lietuvišką darbą. Šis darbas tai visų lietuvių bendrų 
pastangų vaisius, kadangi visi SLA nariai pastoviai ir nuošir
džiai musų veiklos reikšmę suprato ir parėmė, į Susivienijimo 
reikalus įsijungdami. Todėl būtina nors kartą iškelti ir pa
brėžti visų Susivienijimo narių nuopelnus ir jų darbų dar ne
įvertintus kaip reikiant vaisius.

Kaip išaugo Susivienijimo tradic'jos

Štai mes kalbame apie gražias Susivienijimo tradicijas. 
Juk išaugo pagirtinas paprotys savo nariams visada pagelbėti, 
jeigu kurį narį ištiko liga, jį aplankyti ir paguosti. Bet ir ap
lamai musų narių solidarumas visada jaučiamas, kaip džiaug
smingais gyvenimo momentais, taip pat ir nelaimės metu. Su
sivienijimo nariai ilgainiui tiek suartėjo, kad atsiranda pa
grindas kalbėti apie didžiulę Susivienijimo narių šeimą. Mes 
matome, kad musų kuopose sugyvenimas ir darnus bendradar
biavimas yra pavyzdingas, o nesusipratimai esti reti ir netru
kus pašalinami.

Narių pagalba sėkmingai pravestas Deimantinis Vajus

Neikime toli, atsiminkime tik kelių mėnesių praeitį. SLA 
Vajaus Komisija paskelbusi Deimantinės Sukakties naujų na
rių prirašymo vajų, kreipėsi ne tik į organizatorius ir veikė
jus, bet paprašė visus Susivienijimo narius pagerbti šią reikš
mingą sukaktį ir dalyvauti naujų narių prirašyme. Ir ką mes 
matome? Pasisekimas buvo tikrai įspūdingas. Ir, žinoma, 
niekados tokios pažangos negalėtume tikėtis pasiekti, jeigu 
šiame sąjūdyje nebūtų įsijungus žymi dalis musų veikliųjų na
rių. Padarytas žymus darbas. Įjungta į Susivienijimą didelis 
skaičius jaunimo. Per tai atskiros šeimos sujungtos tvirtes
niais ryšiais su Susivienijimu. Ir šį darbą atl.ko musų veiklie
ji nariai, kurie verti pagerbimo ir gražaus įvertinimo. Reikėjo 
parodyti savai organizacijai nuoširdumą ir aiškų pasiaukojimą, 
kad butų pasiekti tie rezultatai, kuriuos mes šiandien turime.

Žvelgdami į ateitį
Išlaikydami šias gražias tradicijas Susivienijimo nariai, 

reikia tikėtis, bus nemažiau veiklus ir ištvermingi ateityje, kai 
juos Susivienijimas pakvies tolimesniam darbui ir neabejotinai 
jie pasieks naujų laimėjimų. Kiekvienas narys juk gali savo 
artimiems prie progos priminti kad visiems geriems lietuviams 
dera priklausyti Susivienijimui. Taip pat bus naudinga, jeigu 
nariai parengs dirvą organizatoriams, kurie bus pakviesti at
likti galutiną narių prirašymą. Narys priklausydamas Susi
vienijimui privačiame pasikalbėjime greičiau įtikins kitus ir 
paskatins juos pasekti jo pavyzdžiu. Tai gražus rudens metui 
darbas visiems veikliems SLA nariams.

mui pademonstruoti, Tautinės 
Kinijos prezidentas Chiang 
Kai-šekas atsiuntė telegramą 
Seimui, linkėdamas Baltijos 
valstybėms atgauti nepriklau
somybę ir garantuodamas sa
vo paramą laisvės kovai.

Žuvų krovinys iš Prancūzi
jos. — Iš Paryžiaus į Maskvą 
lėktuvu atgabenta daug žuvų. 
Dalis šio žuvų krovinio teko 
Nemenčinės rajonui. 120,000 
žuvų suleista į Arvydų žuvi
ninkystės ežerus ir tvenJkinius.
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SLA 57 Kuopos Veikla

MUSŲ REIKALAI 
.... ... ....g 

Rudeniui atėjus ir 
orui atvėsus

Jau atėjo ruduo su ilges
niais vakarais ir patogiu oru 
įvairiems darbams, todėl Su
sivienijimo apskričiai pradėjo 
šaukti suvažiavimus apsvar
styti organizacijos reikalus ir 
nustatyti gaires rudeninio ir 
žieminio sezonų darbam s. 
Kuopų sekretoriai irgi neatsi
lieka nuo apskričių, jie kviečia 
narius į susirinkimus, kuriuo
se bus pateikti delegatų ra
portai iš buvusio SLA Dei- 

- mantinio Seimo. Nariams 
svarbu žinoti kokius nutari
mus seimas yra padaręs, tad 
visų kuopų narių būtina pa
reiga dalyvauti spalio mėnesio 
susirinkimuose.

Apskričių metiniai 
suvažiavimai

Spalio mėnesį įvyks dviejų 
apskričių metiniai suvažiavi
mai. Ketvirtos apskrities suva
žiavimas įvyks spalio mėnesio 
23 dieną Lietuvių Salėje, 354 
Park Street, Nevv Britain, 
Conn. Šios apskrities suvažia
vimai visuomet būna gausus 
delegatais ir juose padaroma 
naudingų nutarimų organiza
cijai. Reikia manyti, kad busi
mam suvažiavime dalyvaus 
visų tos apskrities ribose gy
vuojančių kuopų delegatai. 
Ketvirtoji apskritis turi ne
mažai veiklių ir organizacijos 
darbams pasišventusių žmo
nių, už tad ir jos suvažiavi
muose rimtai svarstomi orga
nizacijos reikalai ir padaroma 
gerų nutarimų.

®®
Dešimtos apskrities 
suvažiavmas

Dešimtoji apskritis, gyvuo
janti vakaruose, apimanti 
Wisconsin ir dalį Illinois val
stijos, metinį suvažiavimą šau
kia spalio mėnesio 23 dieną, 
A. V. Bitumskio rezidencijoje, 
1702 Jackson Street, North 
Chicago, Illinois. Apskritis nė
ra gausi kuopomis, bet jos su
važiavimai šaukiasi kiekvie
nais metais ir juose rimtai 
svarstomi organizacijos rei
kalai. Taip bus ir busimam 
suvažiavime. Apskričiai ilgus 
metus sekretoriauja patriotin- 
gas lietuvis M. Kasparaitis.

®
Dalyvaukite apskričių 
suvažiavimuose

Kiekvienos kuopos, kuri gy
vuoja vienos ar kitos apskri
ties ribose, pareiga išrinkti 
delegatus ir įpareigoti juos 
dalyvauti suvažiavimuose. Ap
skričiai yra tam suorganizuo
ti, kad bendrai su kuopų vei
kėjais galėtų aptarti svarbiuo
sius savo broliškos organiza
cijos reikalus ir pagyvinti 
veiklą, ypač einant vajams 
telkimui narių į organizaciją, 
kad ji daugėtų nariais ir gale-

SLA 57 kuopos narių susi
rinkimas įvyko rugsėjo 1-mą 
dieną. Po dviejų mėnesių ato
stogų susirinkimas buvo gy
vas. Kaip SLA kuopos reika
lai, taip ir lietuvybės reikalai 
buvo gyvai svarstomi.

Pirmiausia po valdybos var- 
došaukio ir protokolo perskai
tymo, buvo išduoti raportai iš 
buvusio pikniko liepos 3 dieną. 
Raportą pateikė pirm. Vincas 
Mitrikas ir sekr. J. Krasins- 
kas.

Nors piknikas nebuvo labai 
sėkmingas, tačiau kuopos iž
das visgi padidėjo keliais de- 
sėtkais Dėdės Šamo žaliukais.

Iš SLA deimantinio seimo 
delegatas J. Krasinskas davė 
platų raštišką raportą. Nariai 
jį priėmė rankų plojimu ir pa- 
girimu, daug narių išsireiškė, 
kad pirmu kartu girdėjo tokį 
vaizdžiai nušviečiantį organi
zacijos stovį, kaip nariais, 
taip ir turtu (finansais) ir 
veiklą SLA.

Iš VVorcesterio Lietuvių Die
nos raportą pateikė Julia Len- 
draitienė, Juozas Glavickas ir 
M. Žemaitaitis. Finansinį ra
portą pateikė Helena Lendrai- 
tienė, iždo globėjai Kleopas 
Zurlis, Juozas Glavickas ir vi
ce pirm. Juozas Pumeris. At
skaitą patvirtino ir iždininkas 
Jonas Dvareckas.

Pagerbta viena iš pirmuti
nių SLA 57 kuopos narių Ma
rijona Kupstienė, 87 metų am
žiaus, amžinos atminties jos 
vyras Vincas Kupstas buvo 
vienas iš tvėrėjų pirmutinių 
vietos organizacijų. Tai dide
lės pagarbos verta šeima bu
vo Worcesteryje.

Išrinkta darbininkės SLA 
2-ros apskrities piknininke 
dirbti rugsėjo 25 dieną iš se
kančių moterų: Ona Gaidienė, 
Paulina Eriksonienė, Julia 
Lendraitienė, Uršulė Dudienė 
ir Ona Rakauskienė. Tačiau 
dėl kelių priežasčių nežinau ar 
įvyks tas piknikas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks spalio 6 dieną. 
Kviečiami visi nariai ir narės 
dalyvauti susirinkuose, pagy
vinti musų kuopos veiklą.

O taip pat turėsime geres- 
nią progą musų kuopą padi
dinti narių skačium. Į musų 
kuopą iš 64 kuopos persikėlė 
J. Klimavičius.

J. Krasinskas,
SLA 57 kuopos sekr.

džiai pavalgydyti. Minėtos ga
spadinės yra patyrusios toje 
srityje.

Bet vienas labai svarbus 
klausimas, tai tas, kad musų 
gaspadinės norėtų sužinoti 
kiek delegatų dalyvaus suva
žiavime, tada galėtų apskai* 
čiuoti kiek lėkščių reikės sudė
ti ant skalų? Tą rūpestį gali 
palengvinti tik kuopų sekreto
riai pranešant kiek kuri kuopa 
delegatų atsiųs. Žinoma, šią 
pareigą privalo atlikti kuopų 
sekretoriai. Tas nėra didelis 
darbas ir labai lengva pada
ryti, panaudojant vien tik at
virutę, kuri kainuos tik 3 cen
tai, kas gaspadinėms padarytų 
labai didelę loską. Musų gas
padinės yra pilnai įsitikinu
sios, kad jų pageidavimas bus 
išpildytas. Prašo jos, kad bent 
savaitę prieš suvažiavimą ga
lėtų gauti pranešimus apie 
delegatų skaičių.

Laiškus arba atvirutes ra
šykite kuopos sekretoriui se
kamu adresu:

Mr. V. Vitkauskas,
76 Austin Street,

New Britain, Conn.
Apskrities suvažiavimas į- 

vyks Lietuvių Salėje, 354 
Park gatvė. Mes lauksime de
legatų skaitlingo suvažiavimo. 
Iki pasimatymo.

Pranas Naunčikas,
Korespondentas.

tai visiems reikia budėti (Bu- 
janauskas minimos draugijos 
buvo, sekretorius).

Kuopos pirm, pranešė, kad 
dėl šios kuopos tradicinės va
karienės yra paimta salė lie
tuvių parapijos spalio 30 die
nai. Rengėjus ir gaspadinės 
yra sunku surasti, tačiau visgi 
buvo priprašyti sekanti nariai 
būti rengėjais: Stasys Buja- 
nauskas, Juozas Radzevičius 
ir Antanas Kasperavičius. Ga
spadinės Marė Trapkauskienė, 
Ona Lodienė, Ona Čaplinskie- 
nė ir Kastancija Kasparavi
čienė.

Dabar visi turime įsitempti 
ir dirbti. Metinė pramoga į- 
vyks sekmadienį, spalio 30 d., 
lietuvių šv. Antano parapijos 
salėj, Ansonia, Conn. Pradžia 
5 valandą po pietų. Bilietai vi
siems prieinami, tik $2.00 as
meniui. Vėliau į šokius tik 50 
centų.

Rengėjai ir gaspadinės turi 
daug patyrimo, tai jie prisi
rengs gerai svečius priimti, 
tik reikia visiems teikti rengė
jams pagalbą ir skaitlingai da
lyvauti.

Korespondentas.

Philadelphia, Pa.

SLA Kuopos Susirinkimas

New Britain, Conn.

SLA 34 Kuopos Veikla

SLA 34 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
8 dieną. Narių atsilankė ma
žai. Susirinkimo tikslas — pri
imti mėnesines duokles ir pa
sikalbėti SLA bėgamais reika
lais. Svarstyta 4-tosios apskri
ties suvažiavimas, kuris įvyks 
spalio mėnesio 23 dieną New 
Britain, Conn. Ta pačia proga 
išrinkti ir delegatai dalyvauti 
apskrities suvažiavime.

Kadangi apskrities suvažia
vimas įvyks Nevv Britaine ir 
apskritis yra nutarus delega
tams duoti pietus, tai vietos 
kuopos komitetui prisieis pa
dirbėti rengiant pietus. Tam 
tikslui išrinktos ir gaspadinės, 
kurios pasižadėjo visus Conn'. 
valstijos apskrities delegatus 
gerai pavaišnti. Ponia Pinke- 
vičienė ir ponia Neimonienė 
žada pasidarbuoti, kad atvykę 
delegatai ir svečiai butų gar-

tų pagelbėti toms kuopoms, 
kurios silpnai gyvuoja ir rei
kalingos vienokios ar kitokios 
pagalbos.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas 
ir Busima Vakarienė

Rugsėjo 11 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas. Po pri
prastų formalumų ėjo Susivie
nijimo reikalų svarstymas.

Kuopos pirm. S. Bujanaus- 
kas pranešė, kad jis laike S. 
L. A. Deimantinio Vajaus na
rių prirašymo metu prirašė 
prie SLA 7 savo anukus ir da 
vieną pašalinį, tai viso aštuo
nis. Da reikia pastebėti, kad 
musų kuopos pirmininkas pra
eitam savo 70 metų minėjime 
pareiškė, kad jis prirašys vi
sus savo anukus prie Susivie
nijimo, dabar pranešė, kad sa
vo pažada išpildė, prirašyda
mas da vieną magaryčioms, 
viso 8. Tai yra geras pavyzdis 
kitiems.

Taipgi finansų sekr.-org. J. 
Radzevičius pranešė, kad šiuo 
laikotarpiu į jaunamečių sky
rių viso prirašė 6, ir šiame su
sirinkime perstatė vieną į su
augusių skyrių, būtent Augus
tą Andrulaitį. Tai malonu pa
brėžti, kad musų kuopos ne
nuilstanti darbuotojai, nors 
retkarčiais vis suranda naujų 
narių padidinant Susivienijimo 
narių šeimą.

Kuopos protokolų sekr. A. 
Kasperavičius, kuris yra ir S. 
L. A. 4-tos apskrities pirmi
ninku, padarė trumpą praneši
mą apie 4-tos apskr. veiklą ir 
pranešė, kad apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks sekma
dienį spalio 23 dieną, Lietuvių 
Klubo patalpose, 354 Park 
Street, Nevv Britain, Conn. 
Pradžia 10:30 valandą ryte. 
Delegatais į apskrities suva
žiavimą išrinkta O. Caplins- 
kienė ir S. Trapkauskas. Iš 
musų kuopos 5 nariai įeina į 
apskrities valdyba, tai ir jie 
važiuos.

Delegatai buvę SLA Dei- 
matiniam Seime, S. Bujanaus- 
kas ir J. Radzevičius, išdavė 
raportus iš seimo eigos. Buvo 
paklausimų ir taip geroj nuo
taikoj čia prie progos pasikal
bėta Susivienijimo laimėjimais 
ir sunkumais. Štai S. Bujanau- 
skas priminė, kad čia ką tik 
likvidavo seną Vytauto drau
giją, o Susivienijimas turtu 
auga, tačiau nariai mažėja,

į SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS” |

Sveikatos Skyrius
g šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, g
g katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTEJAUS NA-
8 SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M.
8 D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
| Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. I

Širdies Sveikata ir Nesveikata

Širdies veikla yra nuostabi. Ji pra
sideda dar kūdikiui negimus ir tęsiasi 
visa gyvenimą iki mirties. Širdis luisto- 
jusi plakusi — nutruko žmogaus gyvybė.

Pastaruoju metu medicina tiek pa
žengė pirmyn, jog sustojusią širdį pri
verčia dirbti, atgaivina .net kai .ji išim
ta iš kūno. Širdis tęsia darbą sujungus 
ją su aparatu, kurs pristato širdžiai mai
stą.

Kodėl tai Įvyksta reikia susipažinti 
su širdim arčiau.

ski Įve
ji nl ori - 

pulsu, 
širdies

Rugpiueio mėnesį praleidus, 
ŠIA 135 kuopos susirinkimas 
bus, kaip ir visada, Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, Allegheny 
Avenue ir Tilton gatvė, sek
madienį, spalio 2 dieną, 2 va
landą po pietų.

Randasi nemažai narių, ku
rių duoklės yra gana užsivil
kę, prašau tokių narių pasižiū
rėti į mokesčių knygutes, pri
būti į susirinkimą ir užvilktus 
mokesčius išlyginti. Tai pir
mutinė narių pareiga. Kita pa
reiga, tai jieškėti naujų narių 

‘ prirašymui prie musų kuopos. 
Ypatingą dėmesį mums reikė
tų kreipti į naujakurių jau- 
nuomonę, kurios apščiai ran
dasi musų tarpe: einanti mok
slus ir juos baigę, kurie pra
dėjo dirbti, vedę ir kuria savo 
šeimas. Tokioms lietuvių jau
nimo šeimoms SLA apdrauda 
žemesne kaina, negu kitur, tu
rėtų būti kaip ir prievolė.

Man labai patiko musų or
ganizacijos prezidento P. Dar- 
gio, lankant SLA 14 kuopą ir 
LB parengimus, Clevelande, 
jo pareiškimas. (Dargio kalba 
tilpo Tėvynės Nr. 39—Red.) 
Prie to, kas skaito plačią lie
tuvių spaudą, galėjo pastebė
ti kaip kita spauda prielankiai 
atsiliepė apie SLA buvusį Dei
mantinį Seimą ir visos organi
zacijos padėtį, darbus ir veik- 

' lą.
Z. Jankauskas, 

Finansų sekr.-organiz.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
narių susirinkimas kviečiamas 
šių metų spalio mėnesio 9 die
ną, sekmadienį, 1:30 valandą 
po pietų, Lenkų Veteranų sve
tainėje, 287 East Market St.

Kadangi praeitą mėnesį su
sirinkimas neįvyko iš priežas
ties mažo skaičiaus narių at
silankymo, todėl šiame susi
rinkime visi kuopos nariai ir 
nares būtinai dalyvaukite, nes 
po vasaros atostogų yra daug 
svarbių reikalų aptarimui ir 
išprendimui. Nepamirškite už
simokėti mėnesinius mokes
čius, kad neliktumėt suspen
duoti.

Visų kuopos narių būtina 
pareiga atvykti į šį susirinki
mą, aptarti kuopos reikalus 
ir, svarbiausia, užsimokėti 
draudimo mėnesinius mokes
čius.

Adomas Miliauskas, 
SLA 115 kuopos sekr.

Širdies vidus išklotas pievele, kuri 
vadinasi endokardių išlauko širdį dengia 
kitos rūšies plėvė—perikardas, storiau
sią širdies dalį sudaro jos sienelės—rau- 
į ne n vs—11i i oka rdas.

Širdis yra padalyta į keturias dalis 
— *iuri keturis ruimus, du prieširdžius, 
du skilvelius su stipriom raumenų siene
lėm. Prieširdžiui ir skilveliai tarp sa
vęs nesusisiekia. Tarp prieširdžiu ir 
skilvelių yra angos per kurias iš priešir
džiu į skilvelius teka kraujas. Kad krau
jas negalėtii grįžti atgal, angose yra vož
tuvai, kurie neduoda papuolusiam į skil
velį kraujui grįžti atgal į prieširdį.

Kairiojo skilvelio raumenims perė
jus į poilsį skilvelio ruimas išsiplečia, 
vožtuvas atsidaro ir kraujas iš kairiojo 
prieširdžio plusta į kairįjį skilvelį. Tuo-

met skilvelio raumenims susitraukiant 
vožtuvas užsidaro, ir kraujas iš skilvelio 
išstumiamas j didžiausią kūne kraujo in
dą—aorta vadinamą, kuria kraujas išne
šiojamas po visą kūną. Iš dešiniojo skil
velio kraujas plaučių arterija .nešamas į 
plaučius. Aortoj ir plaučių arterijoj yra 
vožtuvai, kurie kliudo grįžti kraujui at
gal.

Kraujo plūdimas iš kairiojo 
lio aorta yra ritmiškas, jo tėkmė 
jomis sudaro ką mes vadiname 
Pagal pulsą galima spėti apie
veiklą. Aorta išnešiojamas kraujas pa-< 
tenka į jos šakas, šakutes ir pagaliau pe
reina į ploniausius kraujo indus plauko 
storumo — kapiliarus, kuriais kūno au
diniai gauna deguonį, maistą. Iš ku.no 
ląstelių j kraują pereina sunaudotas 
kraujas su angiiarukštim ir kitomis apy
kaitos liekanomis, šis sugedęs kraujas 
venorineis vadinamas iš kapiliarų perei
na į stambesnes venas, kurios neša krau
ją širdies link, į dešinį prieširdį, o iš de
šiniojo prieširdžio į dešinį .skilvelį, o iš 
skilvelio į plaučius, į labaratoris, kur ve- 
noriais kraujas atsijaunina prisijung
damas deguonį ir vėl tampa artinųjų— 
šviesiai raudonu. Venerinis kraujas 
tamsios spalvos. Iš plaučių kraujas pri
sisotinęs deguonim teka į kairįjį priešir
dį, o iš ten kaip sakiau išnešiojamas po 
visa kuna.

4 4-

(Bus daugiau)

Užuojauta SLA Organo 
Tėvynės Redaktoriui
Mirus Marijonai Anskai- 

tienei, jos broliui SLA or
gano Tėvynes redaktoriui 
M. L. VASIL, liūdesio va
landoje reiškiame musų gi
liausią užuojautą.

Antanas ir Julė Birettai.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 KUOPOS
narių, susirinkimas pirmas po 
vasarinių atostogų yra kvie
čiamas šeštadienio vakare, 
šių metų spalių mėn. 15 dieną. 
Jis įvyks šv. Kazimiero lietu
vių parapijos patalpose 6 va
landą vakare.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite skaitlingai daly
vauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui musų organizacijos 
labui.

Kviečia visus
SLA 75 Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS 
narių susirinkimas bus šių me
tų spalio mėn. 2 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Marųuette 
Hali svetainėje, 6908 South 
Western Avenue, Chicago, III.

Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime.

Kuopos Valdyba.

Toronto, Canada

Atsistatydino Veikėjas

SLA centrinis organizato- 
' rius Kanadoje ir SLA 236 

kuopos vice pirmininkas St. 
Jokūbaitis iš savo pareigų pa
sitraukė. Jo vieton kuopos 
vice pirmininko pareigoms įėjo 
J. šipelis.
Ruoškimės parengimui

Spalio 22 dieną Prisikėlimo 
parapijos salėje bus bendras 
SLA 236 kuopos ir Sporto 
Klubo "VYTIS” parengimas.

Į parengimų komisiją iš SLA 
pusės įėjo L. Rickevičienė, A. 
Paulauskas ii’ Ip. Krasauskas. 
Groti yra pakviestas SLA na
rio vadovaujamas "Olympia” 
orkestras. j. b.

Los Angeles, Calif.
Mirė Antanas Karbočius.
SLA 75 Kuopos Narys

ŠIA 75 kuopos narys Anta
nas Karbočius, mirė rugsėjo 
13 dieną. Palaidotas Holy 
Cross kapinėse rugsėjo 1 die
ną.

A. Karbočius į SLA įsirašė 
1921 metais. Gimęs 1890 me
tais Lietuvoje. Amerikoje gy
veno nuo 1904 metų, į Kali
forniją persikėlė 1948 metais.

Liko žmona, dvi dukterys ir 
sūnūs. Karbočiai savo pavardę 
buvo sutrumpinę į Karbus.

Antano Karbočiaus pomirti
nė buvo užrašyta jo žmonai 
Katherine. Kuopa vietoj gėlių 
įteikė našlei čekį.

Iš kitur atvykę nariai
Šią vasarą į SLA 75 kuopą 

iš Chicagos persikėlė Juozas 
ir Apolonija Babušiai, Juozas 
ir Aleksandra Balčiūnai (švai
stas). Irenė Grigaitienė ište
kėjo už Prano Brazer ir iš 
New Yorko atvyko gyventi į 
Los Angeles. Adelė Skistimie- 
nė persikėlė iš Pittsburgh, Pa. 
Ona Petraitienė, kiek anksčiau 
jau iš Chicagos apsigyvenusi 
Kalifornijoje, persirašė į 75 
kuopą.

Ligonius kviečiami visi 
nariai lankyti

Šią vasarą kiek apsirgo dr. 
K. Labanas, Yucaipa, 919 S. 
Bryant St. ir Antanas Batkus, 
1517 E. Maple Street, Glenda- 
le, Cailif.

Kuopos nariai, kurie turi 
laisvo laiko, kviečiami ligonius 
aplankyti, palinkėti greitai pa
sveikti.

Susirinkimas spalio 15 dieną
Pirmas po vasaros susirin*- 

kimas įvyks spalio 15 dieną, 6 
valandą vakare, šv. Kazimiero

parapijos salėje.
Tikimasi, kad kuopos pirmi

ninkas Adomas Biekša jau 
bus grįžęs iš kelionės ir susi
rinkimui pirmininkaus. Biekša 
ir jo žmona buvo išvykę iy2 
mėnesio kelionei po Ameriką.

Susirinkime nariai galės 
mokesčius sumokėti. Jei kam 
laikas sueina, nelaukdami su
sirinkimo turi mokesčius pa
siųsti finansų sekretoriui.

Finansų Sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
mas teatras bus suvaidintas 
šių metų spalių mėnesio 2 die
ną, Lietuvių puošnioje salėje. 
Veikalą suvaidins iš Kenosha 
atvykę ponios Jarienės va
dovaujami teatralai. Jau da
bar pradėkite ruoštis prie spa
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.

—o—
Susivienijimo Uetuvių_Ame- 

rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo 
kuopas pranešti SLA 34 kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus
tin Street, New Britain, Conn.

SLA narių būtina pareiga 
dalyvauti apskričių ir kuopų 
parengimuose.

i 
/
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 5l*mo Deimantinės Sukakties Seimo, {vy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Plck-Roosevelt viešbutyje, Pitfsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

Prieš keletą metų atgal tarnautojams mokėdavo
me savaitei atlyginimo po $20.00—$25.00. Dabar įsta
tymais yra nustatytas minimumas $40.00 savaitėje. 
Bet visi žinote, kad gabaus ir tinkamai lavinto tar
nautojo už tokią algą negausi.

Iš žemiau paduotos lentelės matysite, kaip algų 
išlaidos SLA didėja.
Visų algų išlaidos 1959 metais buvo---------$47,202.85
Visų algų išlaidos 1958 metais buvo--------- 43,711.55
Visų algų išlaidos 1957 metais buvo--------- 43,509.30
Visų algų išlaidos 1956 metais buvo--------- 42,417.33
Visų algų išlaidos 1955 metais buvo______ 43,825.42
Visų algų išlaidos 1954 metais buvo_____  36,045.21
Visų algų išlaidos 1953 metais buvo--------- 25,640.04
Visų algų išlaidos 1951 metais buvo--------- 25,494.14

Nei Pildomosios Tarybos nariai, nei pastovios ko
misijos negauna tiesioginio atlyginimo už sugaištą 
laiką.

Transportacijos išlaidos išmokamos nedaugiau, 
kaip 12 centų už mylią, šios išlaidos turi padengti 
bet kurią susisiekimo priemonę: lėktuvo, geležinkelio 
ar buso bei visas kelionėje patarnavimo išlaidas.

Nakvynės išlaidoms skiriama nedaugiau kaip 
$12.00 už naktj, o dienpinigių, t. y., maistui, pragyve
nimui yra skiriama nedaugiau kaip $8.00 dienai. Šios 
išlaidos turi padengti visas patarnavimo išlaidas, 
“tipsus” ir tt., kurios susidaro kelionės metu.

Tarybos ar komisijų nariams gauti susidariusias 
išlaidas reikia turėti iš anksto bent keturių Pildomo
sios Tarybos narių sutikimą. Prezidentui, Sekretoriui 
ir Iždininkui, akivaizdoje kylančių staigių ir netikėtų 
reikalų, reikalingas dviejų Pildomosios Tarybos narių 
sutikimas.

Investmentų Komisijos ir Morgičių Komisijos na
riams išlaidos yra apribotos iki $2.00 į savaitę. Šių 
komisijų išlaidos tačiau jau nėra išmokėtos už kelioliką 
metų.

Nėra reikalo aiškinti, kad prie taip apribotos 
išlaidų normos nėra lengva gauti asmenis, kurie norėtų 
pašvęsti savo privataus pragyvenimo tinkamą laiką, 
kad tarnauti įvairiose Pildomosios Tarybos komisijose 
bei suvažiavimuose.

“Tėvynės” Fondas

SLA organo “Tėvynės” leidimui yra įsteigtas at
skiras “Tėvynės” Fondas. SLA nariai “Tėvynę” 
gauna nemokamai. “Tėvynės” Fondo pajamas sudaro 
tie 7 centai nuo kiekvieno nario, kurie drauge su duok

lėmis yra sumokami ŠIA Ekspensų Fondui ir pajamos 
už skelbimus. . '

“Tėvynės” Fondas j metus turi vidutiniškai apie 
$9,000.00 įplaukų.

“Tėvynės” Fondo išlaidas sudaro: redaktoriaus ir 
spaustuvės tarnautojo algos, telefonas, laikraštinė po- 
piera, paštas, spauda, ekspedicija, metalas, mašinų 
pataisymas ir kiti reikmenys kurie butini spaustuvei.

Laikraščiui nepriskaitoma nuoma, šviesa, gazas, 
raštinės popiera, paštas, telefonas ir visos tarnautojų 
apdraudos, kaip Sočiai Security ir kitos. Šių išlaidą 
metams susidaro apie $3,500.00 ir jas apmoka Eks
pensų Fondas.

“Tėvynės” tekstą surenkame pas save, sulaužo
me, bet spausdiname komercinėje spaustuvėje, nes tas 
atsieina daug pigiau.

Kuomet “Tėvynę” 8 puslapių spausdinome pas 
save, ji kainuodavo $21,987.51. Kuomet pradėjome 
“Tėvynę” spausdinti komercinėje spaustuvėje, jos iš
laidas sumažinome iki $16,500.00. Nežiūrint to, “Tė
vynė” kasmet duodavo didelį deficitą, todėl SLA Sei
mui pritarus ją teko sumažinti, iš pradžių iki 6 pus
lapių, o vėliau iki 4 puslapių. Kiekvienas “Tėvynės” 
numeris vidutiniškai kainuoja apie $300.00.

Kaip žinote, “Tėvynė” kasmet duoda nemažą de
ficitą, kurį tenka padengti iš bendro Ekspenlsų Fondo. 
“Tėvynės” nuostoliai, nors laikomės kraštutinio taupu
mo, kasmet darosi didesni, nes visos medžiagos
brangsta.

<41Tėvynės” Įplaukos ir Išlaidos
Metai Įplaukos Išlaidos Deficitas
1959 $9,486.57 $16,661.39 $7,174.82
1958 9,469.34 16,741.16 7,271.82
1957 9,310.53 15,821.51 6,510.98
1956 9,633.52 15,392.58 5,759.06
1955 9,994.31 15,349.41 5,355.10
1954 12,868.67 14,045.11 1,176.44
1953 10,832.90 14,712.93 3,880.03
1952 12,689.35 13,887.47 1,198.12
1951 10,892.07 13,761.10 2,869.03
1950 10,684.76 13,082.27 2,397.51
1949 10,823.12 17,588.88 6,785.76
1948 10,618.09 19,634.97 9,021.88

Kareivių Fondo Stovis
Kareivių Fondą įsteigė SLA 42-ras Seimas, 1942

metais.
Šio fondo finansinė apyvarta, nuo įsteigimo metų,

yra tokia:
-Metai Įplaukos Išlaidos Balansas
1959 $29.45 — $1,483.90
1958 78.80 — 1,454.45
1957 47.95 -— 1,375.64
1956 45.65 — 1,327.69
1955 59.45 — 1,282.04
1954 96.60 — 1,222.59
1953 93.80 — 1,125.99

1952 152.42 — 1,032.19
1951 125.42 — 879.72
1950 157.30 86.95 754.30
1949 357.88 3.15 683.95
1948 329.90 305.37 329.22
1947 716.22 725.79 304.69
1946 1,857.40 4,091.28 314.26
1945 15,110.89 14,191.71 2,548.09
1944 572.80 11,603.96 1,628.91
1943 13,783.94 7,074.06 12,660.07
1942 8,207.60 2,257.41 5,950.19

Viso $41,715.32 $40,339.68 $1,375.64

Kareivių Fonde, kaip matote iš pridėtos lentelės, 
pasikeitimai maži. Kareivių Fondas mokėjo duokles 
ir palaikė gerame stovyje arti 900 į karo tarnybą 
įstojusių abiejų lyčių narių. Paskutinių metų įeigos 
susidaro iš užvilkintų narių duoklių, o išlaidos iš išly
ginimų, kurie priklausė, bet nebuvo laike karo sumo
kėti kai kurių kareivių kreditams.

Ekspensų Fondui, kuris dėl mažų pajamų yra 
gana silpnas, “Tėvynės” nuostoliai uždeda didelę naštą. 
“Tėvynės” likimu reikia rimtai susirūpinti, ieškoti 
naujų, moderninių būdų “Tėvynę” leisti pigiau ir pa
togiau.

Tą naują projektą, naują spausdinimo būdą jau 
esu išdėstęs Pildomosios Tarybos suvažiavime. Kad 
tą visą praktiškai įgyvendinti reikia gauti Seimo pa
grindinio esamos tvarkos pakeitimo, kad butų galima, 
ieškoti naujų, modernių būdų “Tėvynę” išleisti pi
giau ir patogiau.

Tiek dėl “Tėvynės,” tiek dėl Ekspensų Fondo 
pagerinimo yra padaryti įnešimai Seimo apsvarstymui. 
Patariu tuos įnešimus visapusiai svarstyti.

Naujų Narių Vajaus Darbai

Naujų narių prirašymas buvo vykdomas visą laiką 
ir musų organizatoriai siųsdavo naujų narių aplikaci
jas pastoviai.

, Besiartinant Deimantiniam Jubiliejui, radome 
reikalinga išvystyti ir paskelbti ypatingų lengvatų ir 
privilegijų jaunų narių prirašymui. Šį vajų pavadi
nome 'Deimantiniu Vajumi.

Šio nepaprasto vajaus darbams buvo panaudoti 
nauji budai ir nauji apskaičiavimai, kurie davė neblo
gus rezultatus. Buvo kreiptasi tiesiog į visus ŠIA 
narius, pasiūlant jiems atlikti deimantinį patarnavimą 
įrašant į SLA savo vaikus, savo gimines ir jų globoje 
esančius vaikus ir jaunuolius.

SLA nariai ir veikėjai palankiai sutiko tokį pa
siūlymą ir gausiai siuntė jaunosios kartos aplikacijas.

Dėka šio nepaprasto Deimantinio Vajaus buvo 
atliktas, turintis didžiausios istorinės reikšmė Susi
vienijimui, darbas, nes galutinėje išvadoje gavome 
gražius rezultatus, kurie neabejotinai žymiai pagerins 
Susivienijimo stovį ne tik dabar, bet ir ateityje.

Atsiradęs musų organizacijoje tam tikras entu

ziazmas ir daugelio veikėjų pasiryžimas tinkamai besi
artinančią deimantinę sukaktį atžymėti, paragino SLA 
Deimantinį Vajų pakartoti, kuris veikė iki pabaigai 
birželio mėnesio. Nors šis pakartojamas vajus nesu
darė naujienos, nors susidarė sunkumai musų veikė
jams įsigilinti į naujo vajaus pagrindinius dėsnius, 
bet jo pakartojimas turėjo pasisekimo. Pirmiausia, 
vajaus darbai įnešė daug gyvumo į kuopų veiklą ir 
paskatino daugiau rūpintis Deimantiniu Susivienijimo 
Jubiliejumi, o taipgi padidino kuopi} troškimą tinkamai 
pasveikinti Deimantinį Seimą naujais laimėjimais.

Pakartojamo vajaus plane buvo įjungti ir kiti 
patrauklus Susivienijimo nariams pasiūlymai. Tie 
Deimantinio Vajaus planai buvo išsiuntinėti visiem 
nariam ir pakartotinai aiškinami organe “Tėvynėj,” 
tai čia suteikiu tuos planus tiktai labai suglaustoje 
formoje. Apdrauda buvo teikiama sekmomis sąly
gomis :

(1) Vaikams apdrauda nuo gimimo dienos iki 16 
metų, Term pagrindu, už 25 centus mėnesinių duoklių 
už $1,000.00 gyvybės apdraudos.

(2) Jaunuoliams, Term apdrauda, už 25 centus 
mėnesinių duoklių už $1,000.00 gyvybės apdraudos.

(3) Suaugusiems Term apdrauda dešimčiai metų 
nuo 20 iki 70 metų amžiaus ir nepaprastai lengvų 
mokesčių sąlygomis už $1,000.00 apdraudos. ši ap
drauda naudinga ne tik naujiems nariams, kurie nori 
turėti tokią pat apdraudą, kaip kitos SLA apdraudos, 
bet ypatingai ji paranki jau esamiems nariams, kurie 
ankstyvesniais laikais buvo paėmę mažų sumų ap- 
draudas ir dabar jaučia reikalą sustiprinti savo šei
mos ir artimųjų saugumą;

(4) Visų klasių nupigintas Non-Medical apdraudas 
iki $2,000.00 Deimantinio Vajaus metu nauji nariai 
galėjo paimti be daktaro sveikatos tikrinimo, užpildy
dami Non-Medical aplikaciją ir gaudami pilnas SLA 
narių teises ir privilegijas, o greta to turėdami 10% 
nuolaidas nuo paskelbtų duoklių lentelių.

(5) Deimantinio Vajaus metu buvo išvystytas 
grupinės apdraudos planas ir buvo ypatingas dėmesis 
kreipiamas į lietuvių draugijas ir klubus, kurie kartais 
patenka į organizacinius ir finansinius sunkumus. 
Jiems SLA savo plačiais galimumais ir finansiniu pa
jėgumu gali pagelbėti išlaikyti ir apsaugoti nuo iš
nykimo lietuvišką organizaciją. Taipgi buvo plačiai 
paskelbtas Draugybos narių planas ir šio plano pagrin
du teikiama draugijoms ir klubams parama yra viena 
svarbiųjų Susivienijimo pažangos gairių, šia kryptimi 
buvo veikiama ir pasitikiu, kad ateityje didele energija 
ir atsidavimu šia kryptimi bus dirbama.

(6) Jau anksčiau paskelbtoji pridėtine prie SLA 
apdraudos akcidentalė, nelaimingos mirties, apdrauda 
šio Deimantinio Vajaus laiku ypatingai buvo propa
guojama ir turėjo tam tikro pasisekimo. SLA akci- 
dentalę apdraudą duodame $1,000.00 tik už $2.00 me
tinių duoklių.

(Bus daugiau)

PIRMIAU IR DABAR

Palei ežerėlį 
Namelis stovėjo, 
Ir radastų krūmas 
Ant kranto žydėjo.
Tame gi namely 
Bebutė gyveno, 
Ji po žalias pievas 
Žąsukus sau gano.
Naktį ežerėly 
Atsimušė dangus, 
Lyg butų žvaigždėtas, 
Uždarytas langas,
Kuris vaiko sielą 
Paslaptimi traukė,
Erzino, viliojo, 
Nuo jo atitolint 
Bobutė mėgino, 
Net su beržo rikšte
Mušti pagrasino.

—Neik prie ežerėlio, 
Nesiartink vienas, 
Naktį vandenyje 
Maudosi sirenos, 
Nesiartink, mielas, 
Prašau tave, sveiko, 
Kaip sugaus sirenos— 
Čiupt—ir nėra vaiko! 
Šiandien nepažinčiau 
(Kaip man širdis gelia!) 
Kaip tu pasikeitus, 
Mylima šalele...
Ežeras išdžiuvo, 
Jo vanduo nuplaukė, 
Ir Auksinį dugną 
Žolelė užtraukė, 
Šaltam vandenyje 
Nežaidžia žuvytės, 
Ir radastų krūmas 
Stovi, jau nuvytęs. 
Bobutės jau nėra, 
Ji kapuose miega, 
Dieve mano brangus, 
Kaip tas laikas bėga!... 
Žąsukus laikyti— 
Niekas jau nemano, 
O po žalias pievas— 
Rusai arklius gano!... 
Ir aš pats jau kitas,

Žuvo, kas man miela, 
Laikas išdžiovino 
Net ir mano sielą.

Sofija Ambrazevičienė.

Panevėžio Monografi
jos Išleidimas

Panevėžiečių Sambūrio Chi- 
cagoje užsibrėžta išleisti dvie
jų dalių monografiją: Pane
vėžys iki nepriklausomybės at
gavimo ir Panevėžys nepri
klausomybės laikais.

Pirmąjai daliai išleisti rank
raščių gavimas baigiamas ir 
redakcinė komisija pradėjusi 
gautąją medžiagą tvarkyti: 
peržiūri rankraščius, ištaiso 
kalbą ir perrašo mašinėle. Į 
pirmąją dalį bus įdėti straips
niai:

Dr. S. Biežio ir K. Gineičio: 
Įžanga — Panevėžiečių Sam
būris Chicagoje.

Prof. A. Rukužos: Panevė
žio vardo kilmė, geografinė 
padėtis, susisiekimo keliai;

I 
I
Į

MWI
*

I
I

priešistoriniai laikai. Pan. gy
ventojai, mokyklos, bažnyčios, 
pramonė. Žalioji giria. Upytė 
ir jos praeitis.

P. Bliumos Pan. muziejus ir 
archologiniai radiniai Panevė
žio apylinkėse.

A. Vadopalo: Pan. srities 
administratiniai vienetai.

J. Balčiūno: Panevėžio mo
kytojų seminarija.

Dr. K. Sruogos: Panevėžio 
realinė gimnazija Rusijoj.

Pulk. K. Žilio: Vokiečių 
okupacija Pan. 1915—1918 m.

Kaip kūrėsi Pan. miesto val
dyba.

Kaip kūrėsi Pan. parapijos 
—valsčiaus komitetas.

Antrajai monografijos da
liai medžiagos irgi jau kiek 
gauta, bet didesnioji dalis 
straipsnių tebėra pas autorius, 
su kuriais buvo sutarta tomų 
apimtis ir straipsnių užbaigi
mo laikas. Dabar laukiami už
baigti straipsniai ir tikimasi 
laiku gauti visus, kad galima 
butų pradėti ruošti davinius

apie Panevėžį, koks jis atrodė 
aut oriams nepriklausomybės 
laikais.

Antanas Vadopalas,
1647 S. California Avė., 

Chicago 8, Illinois.

Chicago, Illinois
Iš ALT Skyriaus Susirinkimo

Vietiniam Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriui šiais me
tai pirmininkauja čia gimusi 
ir augusi lietuvaitė Eufrozina 
Mikužiutė, kuri nuoširdžiai rū
pinasi ir lietuvių pavilijono 
tinkamu įrengimu. Praeitame 
tarybos skyriaus susirinkime, 
Mikužiutės sumanymu, pavili
jono paramai surinkta 30 do
lerių. Aukojo sekami 
E. Mikužiutė
kun. A. Stašys ir W. 
kus — po 5 dol., J. 
nauskas 
ir ponia B. Brijunas
dol., K. Čepukas — 1 dol.

Koresp.

10
asmens: 
dolerių, 

V. Man- 
Giršma-

3 dol., V. Uznys 
po 2
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
185 WEST 14th STREET

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. OHelsea 3-2583

Licensed by Inturist

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6

St.

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NE WARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
808 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel.

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend

Blvd.

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Glrard Avenue 

PHILADEIJPHIA 23, Pa.
Tel. VVAlnut 5-8878ANdrew 8-5040

3216 Sunset
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek

9-8980
217 East Hennepln Avė. 
MTNNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

141 Second Avenue 
NEW YORK CTTY 
Tel. GRamercy 5-7480
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
TeL MOhawk 2674

1855 VVest 47th
CHICAGO 9, LLL.
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama
vienas siuntinys llsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra dldslis pasirinkimas pirmos ruSies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose taalte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnal tonus.

o

VALGYKIT
Importuotą 

Lenkišką Kumpį

piknikams, sandvičiams, ar kaipo svarbesnis patiekalas, kai ne
tikėtai ateina svečiai . . .

Pagarsėjęs per visą pasaulį KUMPIS iš LENKIJOS suteikia di- 
džiausį malonumą—jis yra be kaulų, jis turi labai mažai riebalų ir dre
bučių, neturi atmatų, ypatingai liesas, švelnus, sultingas, parengtas 
tuojau valgyti—visas be išimties, KUMPIS iš Lenkijos nepalyginamas 
savo skoniu ir labai ekonomiškas.

4 IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS dabar gaunamas mažose 
dėžutėse, šeimynai pritaikytose trijų, keturių ir penkių svarų.

Atsiminkit, kai darysit pirkinius, nusipirkit pakankamai IMPOR
TUOTO LENKIŠKO KUMPIO, nes Jūsų šeima bus patenkinta turėda
ma TIKRĄ IMPORTUOTĄ skanumyną.

♦

Tikri mėsos produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
vardais—

ATALANTA—KRAKUS—TALA 
“Product of Poland”
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Penktadienį, rugsėjo 23 die
ną Tėvynės redakcijoje lankė
si detroitietis Edvardas Keb- 
laitis, Susivienijimo ir visuo
menės žymios ir energingos 
veikėjos ponios B. Keblaitie- 
nės sūnūs. Jis atvyko į New 
Yorką dalyvauti veteranų su
važiavime, kuris vyko Roose
velt viešbutyje, tai ta proga 
aplankė ir savo organizacijos 
organo redakciją. Brolis Ed
vardas Kcblaitis ir jo visa šei
ma yra Susivienijime nariai, 
tai su juo maloniai pasikalbė
ta organizacijos ir kitais rei
kalais. Jis yra Amerikoje gi
męs ir augęs, bet lietuviškai 
gražiai kalba.

Veteranų suvažiavimui už- 
sigaibus sekmadienį br. Keb
laitis išvyko į namus, kad pir
madienio ryte galėtų būti sa
vo kasdieninėse pareigose.

Linkėjimai iš Esam Virgin

Nevvarkietės moterys veikė
jos, Ieva Trečiokienė ir Ona 
Gudienė, nuvykusios į Esam 
Virgin Island, iš ten nuvyko į 
Caracas, Vens ir Harti salas, 
iš kur jos Tėvynės redaktoriui 
prisiuntė nuoširdžius linkėji
mus. Jos rašo, kad ten yra 
malonus oras atostogoms pra
leisti ir ramiai pasilsėti.

riai. Reikia suprasti, kad tik 
vienybėje galybė. Toj pačioj 
bendrovėj turint dvi unijas, 
tai ne vienybė, bet anarkija. 
Yra spėliojimų, kad šį kartą 
streikas nelaimėtas, bet pra
laimėtas. Gal būt ir taip, nes 
unija neskelbia jokių žinių 
spaudoje apie baigtą streiką.

Pr. Naunčikas.

Worcester, Mass.

Iš Lietinių Veiklos

Racine, Wis.

TMD Rengia Koncertą

Brooklyn, N. Y.

SLA 152 Kuopos Susirinki
mas Bus Spalio 11 Dieną

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 152 kuopos narių susi
rinkimas kviečiamas šių metų 
spalio mėnesio 11 dieną, 8 va
landą vakare, Billy Wolton pa
talpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyne.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Taipgi 
tie nariai, kurie yra užsivilkę 
su mokėjimu mėnesinių mo
kesčių, prašomi ateiti į susi
rinkimą ir užsimokėti, kad ne- 
nustotumėt teisių organiza- 
joje, o patikus vienokiai ar ki
tokiai nelaimei, nereikėtų tu
rėti nesmagumo ir už tai ką 
nors kaltinti, tad bukite šia
me susirinkime ir užsimokėki
te užvilktas mokestis. Iki pa
simatymo susirinkime.

Frank Lavinskas,
SLA 152 kuopos sekr.

Kario Žurnalo Pobūvis
Kario žurnalas, kurį leidžia 

Lietuvoje buvę kariai, rengia 
pobūvį paminėti dešimt metų 
sukakčiai. Pobūvis įvyks Lie
tuvių Atletų Klubo svetainėje, 
1332 Halsey Street, spalio mė
nesio 1 dieną, šeštadienį. Pra
džia 6:30 valandą vakare.

Rep.

East Hartford, Conn.

Prat & Withny 31,000 dar
bininkų streikas jau baigtas, 
kuris tęsėsi daugiau du mėne
sius. Bet Bridgcporte ir Strat- 
forde Sikorsio Elikapterių 
darbininkai vis da streikuoja. 
Kiek teko nugirsti, turbut šis 
streikas nedaug ką davė dar
bininkams. Jei priskaityt nuo
stolius kiek darbininkai pra
rado algomis, tai bus mažai 
kas laimėta arba ir visai nie
ko.

Vienas labai peiktinas daly
kas, kad darbininkai dirbdami 
vienoj bendrovėj turi dvi uni
jas. Vienoj vietoj vadovauja 
viena unija, o kitoj kita, ir dėl 
tos priežasties įvyksta suirutė. 
Vienoj dirbtuvėj darbininkai 
atmeta bendrovės kontraktą, 
kitoj priima, tokiu budu įvyk
sta spėkų skaldymas. Taip bu
vo ir sį kartą. Ateityje turėtų 
unijos vadai pasimokyti, taip 
pat ir patys eiliniai unijos na

Vietiniai lietuviai sparčiai 
ruošiasi prie Lietuvių Die
nos, kuri įvyks lapkričio .27 
dieną Worcesterio Auditoriu- 
me. Susirinkimai laikomi kas 
antras trečiadienis. Kitas su
sirinkimas įvyko rugsėjo mėn. 
28 dieną, Vilniaus Aušros Var
tų parapijos salėje. Worceste- 
rio Lietuvių Dienoje bus pil
domas programas vien tik 
Worcesterio lietuvių jaunuo
lių. Jau pakviesti solistai-dai- 
nininkai Mickevičiūtė, Danie
lius Mažeika, Aušra Vadeckai- 
tė. Taipgi dainuos vietiniai 
chorai: Meno Mėgėjų Ratelio 
choras, Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos choras, dalyvaus 
vietos visa inteligentija—dak
tarai, advokatai, kunigai, įvai
rių ofisų darbininkai.

Skautai pildys programą su 
šokiais. Gros lietuviškos kape
los, Būgnų ir Trimitų orkes
trai.

žodžiu, bus rodoma ką Wor- 
cesterio lietuviai davė šiam 
miestui ir Amerikai. Įvairiems 
drožiniams, mezginiams ir ki
tiems įvairiems dalykams iš
rinktas platus komitetas juos 
rinkti. Vėliau apie juos bus 
pasakyta.

Lietuvių Moterų Sąjungos 
5-tos kuopos narės gamins į- 
vairiausius lietuviškus valgius. 
Štai tos ponios: Janina Sipa
vičienė, Marijona Žemaitienė, 
Magrct Dclionienė, Julia Ca- 
bary, Matilta Vitkienė, Stasė 
Stanelienė, p. židžiunienė, Mil- 
lė Miliuvienė, Magdė Urmonie- 
nė, Angelą Garsienė, Ona Ma- 
tusaitienė, Marija Dabrilienė, 
Marcelia Watkins, Julia Mack, 
Julia Lendraitienė ir Ona Si- 
liuskienė.

Lietuvių Dienoje SLA 57 
kuopą atstovauja sekanti kuo
pos nariai. Vincas Mitrikas, 
Julia Lenkraitienė ir Juozas 
Krasinskas. Jie jau užėmė į- 
vairiosc komisijose darbų pa
reigas.

Šios rengiamos Lietuvių 
Dienos didžiausias vadas yra 
C. Park and Recreation De- 
partment Supervisor Edvar
das J. Struckus, per jo pasi
darbavimą ^Vorccstcrio Me- 
morial Auditorium Lietuvių 
Dienai gauta veltui.

Tai tiek šiuo tarpu.
J. Krasinskas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
121 kuopa šių metų spalio 
mėnesio 8 dieną, šeštadienį, 6 
valandą vakare, parapijos sa
lėje, 815 Park Avenue, Ra
cine, Wis., rengia subuvimą- 
koncertą.

Muzikos, dainų ir šokių mė
gėjų grupė iš Chicagos p. Br. 
Variakojienės vadovauj a m a, 
pasirodys su savo dainomis ir 
šokiais.

Maloniai prašome skaitlin
gai atsilankyti į tą subuvimą 
ir kitus paraginti tą pat pa
daryti. Po koncerto bus šokiai 
ir užkandžių, musų mielių šei
mininkių skaniai pagamintų. 
Nepraleiskit šio gražaus Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 121 
kuopos rengiamo koncerto.

Koresp.

Chicago, Illinois
Alice Stephens Dainininkės 

Ruošiasi Koncertui

Nors Alice Stephens daini
ninkių jubiliejinis koncertas 
dar toli, bet dainininkės jau 
dabar ruošiasi prie to koncer
to, kad jis butų gerai suruoš
tas ir dalyviai patenkinti. Kon
certas įvyks šių metų gruo
džio mėnesio 4 dieną Trrece 
Casino Morrison viešbutyje. 
Programa, kiek man teko nu
girsti iš pačių koncerto ruošė
jų, bus turininga ir įvairi. Be 
paties choro programoj daly
vaus plačiai žinomas solistas 
baritonas Arnoldas Vokietai
tis iš New Haven, Conn. Taip
gi bus ir kitų žymių solistų, 
kaip tai Chicagos konservato
rijos direktorius F r a n' c o i s 
d’Albert ir akompaniatorius 
George Lawner.

Rengėjos iš anksto kviečia 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
minėto koncerto ir jame daly
vauti, o visi busite patenkinti, 
nes šios dainininkės visuomet 
paruošia geras programas ir 
dalyvius patenkina. Nepralei
skite šios geros progos — 
gražaus koncerto su įvairia 
programa. Koresp.

sį davė įeigų $199,282.. Tarp 
Wedersfield ir Glastonburi — 
$018,677; Windsor ir South 
Windsor $017,091. Viso už 3 
tiltus per vieną mėnesį surink
ta $2,350,050. O kur gi kiti 
tiltai ir keliai?

Važinėjant naujai įrengtais 
keliais irgi kas keletą mylių 
reikia mokėti po 20 ir 10 cen
tų. Jeigu sudėti įeigas už vi
sus metus, susidaro milžiniš
ka krūva dolerių. Pasirodo, 
kad kaip miestų taip ir valsti
jos šeimininkai labai netau
pus. Pr. Naunčikas.

Tikras lenkiškas kum
pis - visapusiškai 

skanus valgis!

Visi žino, kad tikras lenkiš
kas kumpis, atgabentas tie
siog iš Lenkijos yra visų ge
riausias skanumynas.

Kai pirksite, reikalaukit tik
tai puikaus, parengto valgyti, 
importuoto iš Lenkijos kum
pio. Taupi šeimininkė visados 
yra užtikrinta, kad turi atsar
goje dėžę skanaus lenkiško 
kumpio pavaišinti nelauktus 
svečius. Lenkišką kumpį gali
ma vartoti karštą, kaipo ska- 
__nų pagrindinį valgį. Ji taip 
pat galit vartoti šaltą irsand- 
v i č i a m s (sumuštiniams), o 
taip pat su Saločiais arba už
kandoms. Kokiu tik budu jus 
vartosit lenkišką kumpį, visa
da jis patenkins visus.

Lenkiškas kumpis visada

yra švenus, sultingas ir švie
žias, kaip lygiai aukštos koky
bės maistingumu ir ekonomiš
kas. Namų šeimininkių pa
togumui, lenkišką kumpį da
bar galima gauti pagal šeimos 
reikalavimus 3, 4 ir 5 svarų 
dėžutėse. Jį galima pirktis vi
sose Jungtinėse Valstybėse, 
jis turi pagarsėjusius vardus 
ATALANTA, KRAKUS ir 
TALA.

Visada, kai jus tieksite savo 
šeimai puikų ATALANTA, 
KRAKUS ar TALA lenkišką 
kumpį jis bus valgomas ge
riausiu apetitu.

Paieškojimai

UetavM Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Mikulevičiutė-Bujanauskienė Ona, 
duktė Jurgio, ir jos sūnūs Bujanau
skas Stasys, gyveno Waterbury.

Nagrockienė Ro alija, ir vyras 
Juigis.

Narušcvičiene Agota.
Nenortavičienė Marijona, duktė 

Jeronimo.
Paškevičius Aleksandras, sūnūs 

Jono, gyv. Brazilijoje.
Plickaitis Jonas ir Juozas, broliai 

Irenos Valinskienės.
Ščeponas, ar Ščeponavičius Anta

nas ir Ka imieras, sūnus Felikso.
Šimkūnas Saliamonas, sūnūs Jur

gio.
Skirpstunas Simonas.
Stonys Aleksandras, išvykęs iš 

Lietuvos 1944 m.
Švelnys Jonas, brolis Lundžienės.
Urbienė Apolonija, gyvenusi Kau

ne.
Vaitelytė-Augunienė An t a n i n a, 

duktė Jono.

Valiukevičius Boleslovas, sūnūs 
Vlado, gyv. Brazilijoje.

Valius Jonas, ir jo sūnus Juozas 
ir Stasys, iš Paprudžių km., Rasei
nių apskr.

Varatinskaitč Elzbieta.
Vilkas Domininkas, sūnūs Anta

no.
Zakis Edvardas, karininkas.
Zienius Klemensas ir Vincas, sū

nus Simo.
Zubė Adolfas, sūnūs Kosto.
Balčiūniene Valerija, gyvenusi 

836 W. Cullerton St., Chicago, III.
Dabosas Antanas, Antano sūnūs, 

ir Dabosas Simonas, Mataušo sū
nūs, iš Šilėnų km., Panemunės vai., 
Kauno apskr.

Gaidelis Juozas, Juozo sūnūs, gi
męs 1925 metais sausio mėn. 25 die
ną.

Guiga Jonas, kilęs iš Šiaulių ap
skrities.

Jankutė Marija, Antano ir Mari
jos Liaudanskaitės Jankų duktė, 
gim. Papiėje, buvo Komptone, ir 
našlaičių stovykloje, Vokietijoje.

Jasiukaitis Juozas, Mykolo sūnūs, 
gim. Panevėžyje 1922 m. gruodžio 
mėn.

Kursonis Boleslovas. Jono sūnūs. 
Latonas Juozas, Martyno sūnūs.
Lu kaus kas Kazys, gyvenęs Kau

ne, kilęs iš Žemaitijos, po karo at
vykęs Kanadon.

Iieškomleji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF IJTHUANJA,

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

PARDUODAMAS
PIENO ŪKIS, virš 239 akrų 
žemės, miško. Namas 16 kam
barių. Tvartas su kluonu, ūkio 
mašinos, 50 karvių. Kaina: 
$15,500.00. Kreipkitės: Henry 
Mayer, R. D. 1, Bainbridge, 
N. Y. Telefonas: WO 7-3583, 
arba pašaukit Mrs. E. Mayer 
EV 6-5949, Brooklyn, N. Y.

Hartford, Conn.

Didelės Valstijos Skolos

Valstijos fin. departamen
tas paskelbė spaudoje, kad su 
šių metų birželio 30 diena val
stijos skolos siekia $1,000,- 
000,000. Jeigu būna, bet kaip 
tos įeigos ir kam sunaudoja
mos? Štai čia paduodu vieną 
mažą statistiką įeigų, kaipo 
pavyzdį. Connecticut upė turi 
keletą tiltų, už kuriuos reikia 
mokėti už pervažiavimą. Char- 
tes Oak tiltas per vieną mėne-

SLA VASARNAMIS
128 Boardwalk at Orieutal Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

ŠIA
807 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

ROOKFORD, ILU
Jei galvojate parduoti at 

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

WO 5-5890
Taip pat patarnavime pinigų 
Ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBL1C

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043

Matthev P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AI K BALTE UNAS-B  ALTO!

Reikalu vedėjas

860 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PURLIO

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Sutelktam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

ž

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti 
Rugsėjo 24 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ONA GUDAUSKIENE:, 7 kp., Pittston, I’a., gimus rug- 

sėjo 13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 1, 1916 m., mirė rugpiučio 30, 1960 m. 
Velionės dukterei, Mary Kasulaitis, pomirtinės išmo
kėta ____ ______________________________ ____ $300.00

NIKODEMAS MAURICAS, 144 kp., Saginaw, Mich., gi
męs birželio 22, 1889 m., Tauragės apskr., Lietuvo
je. Prie SLA prisirašė sausio 7, 1923 m., mirė rugp- 
piučio 9, 1960 m. Velionio žmonai, Justinai Mau- 
ricas, pomirtinės išmokėta __________________ $300.00

TEOFIL BALKUS, 173 kp., Lowell, Mass., gimęs liepos 
25, 1891. m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalio 
10, 1936 m., mirė rugsėjo 1, 1960 m. Velionio sunui,

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI j 

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo: o

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai z 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo v 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

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

Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais fi 
straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos S 
numerius veltui. Rašyti:
LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, UI. |Juozui Balkui, pomirtinės išmokėta ___________  $150.00

Viso _______________ _____ _____________  $750.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $122,914.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
P. GERALTAUSKIENĖ, 16 kp., Harrisburg, Pa. Sirgo 11 sav. ___ 76.50
A. MASIONIS, 41. kp., Lawrence, Mass. Sirgo .11 s. ir 6 d......................85.15
V. BRAIJAUSKAS, 124 kp., Hartford. Conn. Sirgo 4 s. ir 3 d.  ........... 55.50
P. PAJAUJIS, 158 kp., Springfield, UI. Sirgo 12 s. ................  56.25
M. MELDUS, 277 kp.. Lcechburg, Pa. Sirgo 6 s. .................................. 18.00
F. SABALIAUSKIENE, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 6 s.  ......... 27.00 |
O. MOCKAPETRLENC, 308 kp., Brooklinc, Mass. Sirgo 8 s. ir 1 d. 69.00
A. LAZAUSKIENE, 311 kp., W. Frankfort, III. Sirgo 11 s. ir 6 d. 87.22
B. RADAVIC1US, 342 kp., Easton, Pa. Sirgo 6 s. ir 1 d. ......................... 77.00

Viso ...............    -.................................  $551.62
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ----------- .$21,904.21

M. J. V ĮNIKAI,
SLA Sekretorius

ŠALTAS ORAS ANKSTI PRASIDEDA SSSR
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų 
informacijas.

jums artimiausį skyrių, kur gausite visas

NEVV YORK 3, N. 
BROOKLYN 7, N.

MUSŲ SKYRIAI:
Y., 39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutter Avė. Tel. Dl 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BĮ 3-1797 
126 — 4th St., Tel. PO 3-8569

Tel. MU 4-4619 
Tel. PR 3-0979

Orthodofc Bldg.) 
and Sunday only.

Tel. ,HU 1-2750 
Tel. D A 4-4401

Tel. LO 2-1446
Tel. PL 6-6766

.174 MiIIbūry St. 
1716 Main St. 
2683 West 14th

W. Chicago Avė. 
9350 J,os. Gimpu u 

7300 Michigan Avė.
GRAND RAPIDS, MICH.,

Y.. 
NEWARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. J., 
PATERSON 1, N. J. 
PASSAIC, N. J., 
VTNELAND, N. J., 
The Vineland Branch open Friday. Saturday 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. 
VVATERBUR.Y, CONN., 6 John St. 
VVORCESTER, MASS 
SPRINGFIELD. MASS., 
CLEVELAND 13, OHIO. 
CHICAGO 22, ILL., 2222 
HAMTRAMCK, MICH., 
DETROIT. MICH.,

,99 Main St.
211 Monroe St.
West Landis Avė. (Greek

Tel. SW 8-2868 
Tel. RE 2-7163 

St. Tel. TO 1-1068
Tel. BR. 8-6966 

Tel. TR 3-1666
Tel. VI 1-5355

414 Scribncr Avė.
Tol. GL 8-2256 o r G L 8-2006

SAN F’RANCrSCO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI'i” tur» daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lletuviikosici 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6A0, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ke t virtimui ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., VUle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyt* 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KEJJJVIS”

636 East Broadwav So.
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NAUJIENOS

NAUJIENOS

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mase.

. . ...

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliau,sias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyveninio.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokio: JAV ir Kanadoje $11.00 
metams, .$6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
.$14.00 metams, .$7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois




