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Referendumas dėl Alžerijos įvyks 1961 metų 
sausio mėnesį. - Pietinio Berlyno meras Willy 
Brandt kandidatuoja kanclerio pareigoms.

_________ ..... •
♦Japonijoje įvykusiuose rinkimuose lapkričio 20 

diena daugiausia balsui gavo liberalų demokratų parti
ja ir ji pasilieka valdžioje ir kontroliuos parlamenta. 
Laimėjusieji riitkimuo.se partijos vadai teigia, kad Ja
ponijos žmonės balsavimo .keliu užgyrū Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Japonijos sudarytas saugumo sutar
tis ir glaudžius santvkius su vakarais. 'Tokiu budu mi- 
nisterio pirmininko Ikedos liberalų demokratų partija, 
gaudama daugiausia balsų, pasilieka valdžioje, nežiū
rint to, kad prieš ministerį pirmininką Ikedą kai ku
rių partijų žmonių buvo griežtas nusistatymas, ypač 
tuo metu, kada Jungtinių Amerikos Valstybių prezi- 

• (lentas Eisenlio\veiis ruošėsi vylyti j Japonijų ir dėl to 
prezidento kelionė buvo sutrukdyta.

Japonijos piliečiai išrinko 467 atstovus į 
niuosius rūmus. Neoficialus pranešimai sako, 
bėra ui demokratų partijos žmonių į parlameiųta 
ta 296
- 16,
— 5.
eis,
valų demokratų partijos atstovais ir padidins jų skai
čių.

L (

Rinkimų metu balsai pasiskirstė taip: Liberalai 
demokratai surinko 22,106,738 balsus, socialistai — 
10,468,245, demokratai socialistai — 3,319,026, komunis
tai — 1,098,687. Mažesnės partijos surinko po mažą 
skaičių balsų ir jos parlamente nesudarys jokio pavo
jaus liberalų demokratų partijai, kuri rinkimų metu 
pravedė daugiausia atstovų Į parlamentą.
Lyndon Johnson lankėsi Paryžiuje

žemes- 
kąd li- 
i.šrink- 

atstovai, socialistų — .145, demokratų socialistų
komunistų — 3 ir .nepriklausomi jokiai partijai 
Su kurios partijos šie 5 nepriklausomi atstovai 

negalima pasakyti, bet greičiausia jie eis• v • su libe-
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Lapkričio 8 dieną išrinkta
sis Jungtinių Amerikos Val
stybių vice prezidentas Lyn- 
don Johnson, buvo nuvykęs 
į Paryžių dalyvauti Atlanto 
Sąjungos konferencijoj, kur 
pasakė turiningą kalbą. Jis 
kalbėdamas tarp kitko parei
škė, kad įvykusieji JAV rin
kimai nepakeitė priemonių sa
vitarpinei stiprybei vakarinėj 
Europoj. Jam nuėjus į Šiau
rės Atlanto Gynybos organi
zacijos valstybių konferenci
jos salę jis buvo sutiktas di
delėmis ovacijomis už pasa
kytą gerą nepartinę kalbą. 
Eidamas per salę į jam pas
kirtą vietą, pasisveikino su 
atstovais ir Prancūzijos mi- 
nisteriu pirmininku Debre.

Išrinktasis JAV vice prezi
dentas Johnson, kalbėdamas 
metinės konferencijos atida
rymo metu pareiškė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
abi didžiosios partijos stoja 
už galingesnį laisvės garanta
vimą pasaulyje. Jis pasiaiški
no, jog šioje NATO 15 val
stybių atstovų 
kalba ne kaipo 
ce prezidentas, 
natorius.

galės pasirinkti 
būti nepri-

konferencijoj 
išrinktasis vi- 
bet kaipo se-

bus 1961Referendumas 
mėty sausio mėnesį

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzijos prezidentas 
Charlcs de Gaulle praeitą sa
vaitę pvanešė, kad referendu
mas dėl Alžerijos bus vykdo
mas 1961 metų sausio mėnesį. 
Bus balsuojama Prancūzijoje 
ir Alžerijoje. Tam reikalui 
Alžerijoj sutvarkyti paskintas 
naujas delegatas, kuris suor
ganizuos administraciją Alže-

rijoje, tačiau tenaitiniai gy
ventojai prancūzai tokiu de 
Gaulle elgesiu nepatenkinti ir 
ruošiasi kenkti Prancūzijos 
prezidento programai. Teigia
ma, kad Alžerijos partizanai 
pasiryžę veikti prieš tokį de 
Gaulle planą dar prieš refe- 
randumo vykdymą.

Kadangi balsai bus skaito
mi regionais, tai pagal minis
terio pirmininko Debre parei
škimą, Alžerija gali būti pa
dalinta, Alžerijos gyventojai 
balsuodami
vieną iš dviejų 
klausomais ir patiems valdy
tis, ar turėti santykius su 
Prancūzija. Tokiai politikai 
nepritaria Alžerijos sukilėlių
vadai, nes kai kurios vietos 
gali pasilikti prancūziškos. 
Naujas delegatas Alžerijai, 
kaip pranešama, vyks į jam 
paskirtą vietą šią savaitę ir 
pradės jam pavestą darbą. 
Balsavimuose, kaip praneša 
Prancūzijos ministerių kabi
netas, dalyvaus apie 45 mili
jonai prancūzų ir 10 milijonų 
alžeriečių. Tokiam dideliam 
skaičiui prancūzų dalyvaujant 
balsavimuose, jie gali nubal
suoti Alžeriją palikti po Pran
cūzijos globa.

Brandi kandidatuoja 
Adenauerio vieton

Pietinio Berlyno dalies me
ras Willy Brandt pranešė, kad 
jis sutinka būti kandidatu 
nuo Pietinės Vokietijos So
cialdemokratų partijos kanc
lerio Adenauerio vieton. Pri
imdamas nominaciją jis pasa
kė smarkią istorinę kalbą, 
kią vokiečiai seniai buvo

ko- 
gir-

Ii

dėję. Jis ruošiasi vesti smar
kią kampaniją, kokią vedė 
Amerikoje išrinktasis prezi
dentas John F. Kennedy ir 
išrinktas. Brandt savo kalbo
je pareiškė, kad jo atsako- 
mingos mero pareigos nesu
trukdys jam vesti kampaniją 
už išrinkimą kancleriu. Rin
kimai bus 1961 metų rudenį, 
tai yra už 10 mėnesių, prie 
kurių jau dabar pradėta ruoš
tis vesti akitaciją už prašali- 
nimą iš kanclerio pareigų 
Adenauerį, sulaukusį apie 84 
metus amžiaus.

Išrinktojo prezidento 
šeima padidėjo

Padėkos Dienoje, lapkričio 
24 dieną gandras aplankė 
namus išrinktojo prezidento 
John F. Kennedy ir paliko 6 
svarų ir 2 uncijų sūnelį, ku
riam vardas duonas John 
Fitzgerald, Jr. Motina ir nau
jagimis jaučiasi gerai. Išrink
tasis prezidentas patenkintas 
sulaukęs sūnelio. Iki šiol jie 
augino vieną dukrelę, kuri 

. yra trijų metų amžiaus.
Pasklidus žiniai apie išrink

tojo prezidento Kennedy gi
musį sūnelį, jis gavo daug 

/eikinimų iš Amerikoje gy
venančių žymių žmonių ir iš 
viso pasaulio: nuo prezidento 
Eisenhowerio, Anglijos kara
lienės Elzbietos antrosios su 
vyru ir kitų kraštų valdovų 
ir žymių asmenų.
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SLA Vajaus Komisijos Pranešimas VERTINGA KALĖDINE DOVANA
SLA Vajaus Komisija sveikina visus Susivienijimo narius 

ir darbuotojus Kalėdų šventėmis ir tąja proga skelbia ir pa
kartoja visas apdraudų sąlygas ir lengvatas suteikti didžiausios 
vertės nepamirštamas kalėdines dovanas savo giminėm ir 
draugam.

Deimantinės sukakties metu Susivienijimas paskyrė 
$75,000.00 iš savo atsargos kapitalo padengimui specialiai ir 
ypatingai papigintų duoklių visų rūšių Non-Medical gyvybės 
apdraudų, terminuotų apdraudų vaikams, jaunuoliams ir su
augusiems. Ne visi tam reikalui paskirti pinigai buvo išnau
doti praėjusiais Deimantiniais vajais, todėl dabar yra galimybė 
pakartoti tas lengvas apdraudų sąlygas šioms Kalėdų šven
tėms.

Kalėdinių dovanų apdraudas bus galima gauti per ištisus 
du mėnesius—Gruodžio, 1960, ir Sausio, 1961 m.

Kalėdų ir Naujųjų Metų dovanoms gauti Susivienijimas 
priims naujus narius ir teiks apdraudas jau esantiems nariams 
žymiai palengvintomis sąlygomis. Visų skyrių Non-Medičal 
gyvybės apdrauda bus duodama su dešimts nuošimčių (10%) 
nuolaida nuo duoklių, paskelbtų Non-Medical apdraudų mokes
čių lentelėse; Visos terminuotos—vaikų ir jaunuolių—gyvybes 
apdraudos taip pat duodamos specialiai sumažintų duoklių pa
grindu, lygiai taip, kaip buvo duodama laike Deimantinio va
jaus, būtent: už 25 centus mėnesinių duoklių (mokant už me
tus $3.00) už kiekvieną tūkstantį dolerių apdraudos. Termi
nuota apdrauda dešimties metų suaugusiems taip pat duoda
ma pagal anksčiau paskelbtą, žymiai sumažintų duoklių len- 
tel?' .

Laike gruodžio ir sausio mėnesių jokių įstojamųjų mo
kesčių neimama.

Daugiau paaiškinimų apie kalėdines dovanas-apdraudas 
bus nuolatos spausdinama “Tėvynėje.”

Kviečiame SLA kuopas ir organizatorius plačiai panau
doti teikiamas lengvatas prirašant naujus narius švenčių lai
kotarpyje.

SLA VAJAUS KOMISIJA.

Dviejų Susivienijimų Veikėjų Pasitarimas

Iš kairės j dešinę: Kun. R. Zarinš, SLA pre®. P. Dargis, 
Ch. Stankevitz,- dr. M. J. Vinikas, Erika švuksts, E. Keisters 
ir M. L. Vasil.
Žemutinė j eilėj: Dr. M. J. Vinikas, J. Bachunas ir P. Dagys.

H..." Ulb

Naudingi pasikalbėjimai su broliškos latviu 
tautos atstovais

I

SLA 51-mas Deimantinės 
Sukakties Seimas, visais dele
gatų balsais prieš 3, nutarė 
į SLA priimti kitataučius ir 
pavedė Pildomajai Tarybai in
terpretuoti SLA konstituciją, 
kad butų galima į SLA prira
šyti lietuvių tautai draugingų 
tautų narius.

Darant tą nutarimą seimo 
delegatai turėjo dėmesyje pir
moje eilėje mums 
latvių tautos narius.

SLA prezidentas P. Dargis, 
pasitaręs su sekretorium dr. 
M. J. Viniku ir Tėvynes re
daktorium M. L. Vasil, ryžosi 
seimo pareikštą pageidavimą 
įgyvendinti, todėl lapkričio 11 
dieną SLA Centre sukvietė 
bendrą abiejų Susivienijimų 
— latvių ir lietuvių veikėjų 
pasitarimą.

Šiame pasitarime latvius

broliškos

atstovavo 
jai: kun.

žymiausi jų veikė- 
R. Zarinš, Erika 

Švuksts, Charlcs Stankevitz ir 
latvių laikraščio “Laika” re
daktorius E. Keisters.

dr. M. J. Vinikas, 
redaktorius M. L. 

Bačiunas ir kun. P.

Lietuvius atstovavo SLA 
prezidentas P. P. Dargis, sek
retorius 
Tėvynės 
Vasil, J. 
Dagys.

Prezidentas P. Dargis pa
prašė kun. P. Dagį atidaryti 
bendro pasitarimo posėdį. P. 
Dagys atidaręs posėdį pasa
kė trumpą sveikinimo kalbą, 
abiejomis latvių ir lietuvių 
kalbomis ir latvių atstovus 
supažindino pristaty damas 
juos lietuvių kalboje, o lietu
vius supažindino pristatyda/- 
mas juos latvių kalba.

Po atidarymo -ceremonijų, 
prez. P. Dargis, pasveikinęs

posėdžio dalyvius, savo kal
boje priminė abiejų broliškų 
tautų bendrą istorinį likimą 
ir pareiškė pageidavimą, kad 
abiejų tautų išeivija Ameriko
je rastų nuolatinį glaudų ben
dradarbiavimą, nes abiejų 
tautų interesai, rūpesčiai ir 
kovos už tautų laisvę yra tos 
pačios.

Dr. M. J. Vinikas, kaip pa
grindinis visų reikalų referen
tas, trumpais bruožais nupa
sakojo SLA įsikūrimo istori
ją, nušvietė jo tikslus, dabar
tinį SLA stovį ir priminė, kad 
SLA yra pastovi, didžiausia 
lietuvių broliška organizacija, 
turi didžiulę tautinių nuopel
nų istoriją, po kurios stogu 
telpa visi didieji lietuvių pat
riotai ir veikėjai, nežiūrint jų 
politinių ir religinių įsitikini
mų.

J. Bačiunas, geros valios 
lietuvybės ambasadorius, ku
ris tik ką grįžo po 6 savaičių 
kelionės iš Europos, pasi
džiaugė, kad gali dalyvauti 
šiame posėdyje ir savo kal
boje pareiškė, kad latvių ir 
lietuvių tautų suartėjimas, 
ypač išeivijoje, yra pirmas ir 
natūralūs abiejų broliškų 
tautų kelias ir palinkėjo abie
jų tautų atstovams surasti 
tikrą vienybės kelią.

Tėvynės redaktorius M. L. 
Vasil, pasidžiaugė, kad šia
me posėdyje dalyvauja latvių 
laikraščio redaktorius ir pa- 
reiškė pageidavimą, kad 
“Laiks” ir “Tėvynė” nuolatos 
pasikeistų ♦ informa c i j o m i s 
apie latvių ir lietuvių tautų 
kulturinius darbus ir organi
zacinę veiklą.

Po to pasisakė posėdyje dar 
lyvavusicji latvių atstovai. 
Pirmas kalbėjo C. Stankevitz, 
pareikšdamas, kad jau per 30 
metų, kiek jis atsimena, buvo 
jieškoma broliškų tautų glau
džios vienybės. Per visą laiką

SLA Vajaus Komisijos siūlymas sudaro naują galimumą 
artėjančią švenčių proga musą artimuosius apdovanot 

patvariomis ir naudingomis dovanomis
PALAIKYKIME GRAŽŲJĮ ŠVENČIŲ PAPROTĮ

Šiame Tėvynės numeryje skaitome Vajaus Komisijos ne
paprastą pranešimą, iš kurio matome, jog Susivienijimas ar
tėjančių švenčių proga duoda platų galimumą nariams pasi
naudoti stambiomis dovanomis apdraudų pavidale.

. Gal niekur kitur, kaip Amerikoje yra prigijęs ir plačiai 
paplitęs gražus paprotys sveikinti Kalėdose vienas kitą, kar
tu įteikiant dovanėles. Jos duodamos vaikams, tėvams, bro
liams ir seserims, draugams ir kitiems artimiesiems. Yra ma
lonu gauti dovaną, bet kartu jaučiama malonumas apdovano
ti kitą. Dovanos ugdo žmonėse gilius dėkingumo jausmus, 
pragiedrina musų nuotaikas ir visiems teikia šventėse nemaža 
džiaugsmo. Todėl tokį paprotį reikia palaikyti.

Tačiau šio gražaus papročio palaikymas nėra pigus. Do
vanoms pirkti turime išleisti nemažus pinigus. Žinoma, pada
rytas išlaidas tenka pateisinti, jei tik tos dovanos yra vertin
gos ir pačiam gavėjui duoda didesnę naudą. Bet didelė dalis 
dovanų po švenčių nustoja savo vertės ir beprasmiai dingsta.

Prie savo sveikinimų /jungiu $1,000.00 vertės dovaną

Parenkant savo artimiesiems dovanas pagalvokime apie 
duodamų dovanų vertingumą ir pastovumą. Viena iš pasto
viausių ir vertingiausių dovanų yra Susivienijimo apdrauda. 
Šių švenčių proga Vajaus Komisija sudarė kuo lengviausias ir 
geriausias sąlygas tokias dovanas duoti. Ar neprasminga ir 
gražu bus, jei tarp įvairių dovanėlių artimas asmuo sveikinimo 
kortelėje ras įrašyta:

“Prie savo sveikinimų, kaip švenčių dovaną, jungiu 
$1,000.00 (arba kelių tūkstančių) SLA aj>draudą”.

Lengvos sąlygos

Tokia prasme Vajaus Komisija siūlo ne tik savo patar
navimą, bet kartu sudaro palankiausias sąlygas tai dovanai 
įsigyti. Iš pranešimo matome, jog švenčių laikotarpį — gruo
džio ir sausio ^mėnesiais visom reguliariom apdraudom, su Non 
Medical aplikacijomis, duodama nuo duoklių 10% nuolaida.

Taip pat vėl pakartojama vaikams ir jaunuoliams dova
na —terminuota apdrauda tik su 25 centais mėnesinių duoklių 
už kiekvieną tūkstantį dolerių apdraudos. Galima apdovanoti 
ir suaugusius terminuota dešimties metų apdrauda nedidelė
mis duoklėmis, priklausančiomis nuo nario amžiaus ir apdrau
dos sumos.

Išrašant kalėdinę dovaną — apdraudą nemokama jokių 
įstojamųjų mokesčių.

Šios lengvatos visus turėtų paskatinti plačiai jomis pasi
naudoti ir aprūpinti savo artimuosius tikrai vertingomis ir pat
variomis dovanomis. Jos gali būti teikiamos ne vien dar ne
turintiems SLA apdraudos, bet ir esantiems nariams. Papil
doma ar pridėtinė apdrauda kiekvienam nariui dar daugiau 
padidis teikiamas naudas.

- Vajaus Komisija, padėdama aprūpinti artimuosius tikrai 
prasmingomis dovanomis, pačiu laiku atėjo mums į pagalbą. 
Padaryta dovana suteiksime didelę naudą gavėjui ir kartu pa- 
sitarnausim musų organizacijos labui bei lietuvybės palaiky
mui. Tokio pobūdžio dovanomis dar daugiau pagilinsime pa
čių švenčių reikšmę.

šių tautų išeiviai artimai ben
dradarbiavo, bet bendros arba 
pilnai suderintos veiklos kon
taktų iki šiol nenusisekė su
rasti. Jis, baigdamas savo kal
bą pareiškė pageidavimą atei
tyje jieškoti dar glaudesnio 
bendradarbiavimo.

Kun. R. Zariš apibudinęs 
latvių išeivijos veiklą, prisimi
nė, kad Lietuvą nuo Latvijos 
skyrė tiktai siauras griovis, 
bet broliškos tautos, istorijos 
bėgyje, šio grovio nesugebėjo 
paržengti. Jis pareiškė gilią 
viltį broliškų tautų ateitimi, 
nes nėra priežasčių kurios 
galėtų šias broliškas tautas 
skirti, o bendro jos turi labai 
daug, nes yra bendras abie
jų tautų likimas ir bendras 
abiejų tautų ateities kelias.

Ponia E. Švuksts, kuri at
stovavo Latvių Susivienijimą 
Amerikoje, latvių šalpos or
ganizaciją, nupasakojo apie 
tų organizacijų veiklą, tikslus 
ir pasiektus laimėjimus ir 
kartu pareiškė gilų įsitikini
mą, kad yra daug bendrų ir 
būtinų galimybių .abiems tau

toms išeivijoje veikti bendrai.
Laikraščio “Laiks” redak- 

rius E. Reisters pasidžiaugė, 
kad turi progą susipažinti su 
Tėvynės redaktorium ir paža
dėjo savo laikraštyje teikti 
nuolatinęe informacijas apie 
lietuvius ir puoselėti dirvą 
glaudžiam abiejų tautų ben
dradarbiavimui, siekiant abie
jų tautų išeivijoj tikros vie
nybės.

Aptarus lietuvių ir latvių 
tautų išeivijos kultūrinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
praktiškas galimybes, savi
tarpinės pagalbos reikalingu
mo, apdraudų naudingumo 
klausimus, buvo prieita visų 
vieningos išvados, kad tokie 
pasitarimai yra naudingi ir 
reikalingi. Todėl buvo vien
balsiai nutarta tokius pasita
rimus laikyti periodiniai, kas 
keli menesiai ir sekantį tokį 
pasitarimą pavedė vėl sukvie
sti musų Susivienijimui.

Labai draugiškoje, galima 
sakyti tikrai broliškoje nuo-v 
taikoje šis pasitarimas btrvb 
užbaigtas 8 valandą vakaro.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Mleidimą. Redakcija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
klnra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

Atžymėkit Susivinijimo 
kuopų sukaktis

Susivienijimo kuopų kores
pondentai, rašydami apie kuo
pų veiklą ir susirinkimus, da
žnai pažymi, kad tais ir tais 
metais kuopai sukanka tiek 
ir tiek metų nuo jos įsisteigi- 
mo. Labai gerai, kad kores
pondentai primena sukaktis, 
bet butų labai gerai ir girti
na, kad tos sukaktys butų 
atžymėtos vienokiu ar kitokiu 
budu. Tos kuopos, kurios gy
vuoja didesnėse kolonijose ir 
aplinkybės leidžia, privalėtų 
suruošti pobuvį-banketą su
kakčių paminėjimui. Į tokius 
banketus turėtų būti pakvies
tos ir kitos vietinės organiza
cijos ir veikėjai, kurie pasižy
mi lietuviškoje veikloje ir re
mia lietuviškus darbus.

Reikia nepamiršti, kad žmo
gaus gyvenime 50 metų am
žiaus ar 75 metai yra nema
žas skaičius, tačiau kuopų, iš
gyvavusių tiek pat metų su
kaktys yra daug reikšminges
nės ir jos gali būti dažniau 
paminėtos, negu žmogaus 
amžius. Kuopos gali savo su
kaktis paminėti 10 metų, 15 
metų, 20 metų, 30 metų, 35 
metų, 40 metų, o ypatingai 
50 metų ir tt. Todėl kuopos, 
kurioms tik sąlygos leidžia, 
nepraleiskite tylomis kuopų 

k sukakčių.
e—#--®

Pagerbkit ilgamečius 
kuopų veikėjus

Kuopos ruošdamos pobu- 
vius-ibanketus sukaktis atžy
mėti, kartu turėtų pagerbti ir 
tuos SLA veikėjus bei tarna
vusius kuopos valdybose vie
nose ar kitose pareigose, nes 
tik jų pastangomis ir ryžtin
gu darbu kuopos išgyvavo il
gus metus ir susilaukė sukak
čių. Jeigu ne tie ilgamečiai 
ir nenuilstanti veikėjai, tai 
kuopos nebūtų išgyvavusios 
ilgus metus ir sulaukusios su
kakčių, tad kuopos minėda- 
mos sukaktis, nepamirškite tų 
žmonių, kurie visą gyvenimą 
dirbo uždydami kuopas na
riais ir daugindami visos or
ganizacijos šeimos narių skai
čių.

Kuopos prašomos išrinkti 
metinius korespondentus

Susivienijimo kuopos gruo
džio ir sausio mėnesiais riks 
ar perriks kuopų valdybas 
1961 metams. Renkant valdy
bai, kuopos privalo išrinkti 
metinius korespondentus ir 
juos įpareigoti aprašyti orga
ne kuopų veiklą, susirinkimų 
eigą ir, jei kuopos ruošia ko
kius parengimus, juos išgar
sinti, o jiems praėjus parašy
ti apie parengimų pasekmes. 
Kai kurios kuopos tokius ko
respondentus turi ir jų veik-

S.L.A. Kuopų Veikla
♦

krautuves apsipirkti, tai ir į 
Hardinig Hotelį gali užsukti 
ir apsimokėti, nes reikia tik 
per kelią pereiti. Laukiame.

ŠIA 278 Kp. Fui. Sekr.

Cicero, lllinois

ŠIA 301 Kuopos Priešine- 
tinis Susirinkimas

Kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, gruodžio 
7 dieną; Liuosybės Svetainėje. 
Šios kuopos nariai ir narės, 
jūsų šventa pareiga ateiti 
nors į paskutinį šių metų su
sirinkimą, kuriame turėsime 
apsvarstyti ne tik kuopos bė
gančius reikalus, ibet ir musų 
didžiosios broliškos organiza
cijos svarbesnius reikalus, o 
taipgi išrinkti ar perrinkti 
kuopos valdybą 1961 metams.

Daugelis sako, kad geriau 
turėti komercinę apdraudą, 
tai nereikia nei susirinkimus 
nei parengimus lankyti. To
kiu išsireiškimu norima pasa
kyti, kad gyvastį apsidraudei 
ir lauk kol giltinė nugalabins. 
SLA fraternalė organizacija 
ne vien tik gyvastį apdrau
džia, pašalpą išmoka, ji rūpi
nasi ir lietuviškais visuomeni
niais reikalais ir, reikalui 
esant, pagelbsti už tas pačias 
duokles.

Reikia apgailėti, kad ir da
bartiniai ateiviai, kuriem SLA 
daug pagelbėjo tremtyje bū
nant, daug prisidėjo prie jų 
atitraukimo į šį kraštą. Tiesa, 
iš karto jie gausiai rašėsi prie 
Susivienijimo, tačiau paskuti
niu laiku jie jau traukiasi iš 
šios garbingos broliškos orga
nizacijos, tarytum jie nėra dė
kingi
pastangas dėl jų būvio page
rinimo.

Senieji ateiviai didžiavosi 
savo lietuviška organizacija, 
rėmė ją dėl to, kad ji rūpinasi 
lietuvybe, Lietuvos reikalais 
ir jaunimo auklėjimu lietuviš
koje dvasioje. Dabar tie se
nieji veikėjai jau pradeda pa
vargti, sako geriau televiziją 
stebėt arba pakortuot, negu į 
susirinkimus eiti.

Bukime dvasioje ir dabar 
jauni, bukime aktyvus savo 
organizacijos reikaluose ir 
lankykime SLA kuopų susi
rinkimus.

James Tarutis,
SLA 301 kuopos pirm.

SLA Organizacijai už

St. Catharines, 
Canada

Susivienijimo 278-tos 
Kuopos Žinios

na- 
man 

mokėjimo 
nariai,

iš anksto pranešus te- 
Dabar, kada kuopa 

į virš pusšimtį narių, 
beveik neįmanoma to- 

Tad labai

Maloniai prašau visus 
rius atkreipti dėmesį ir 
padėti mokesčių 
reikale. Ligi šiol tie
kurie negalėjo atvykti į 
susirinkimą, iš jų mokesčiai 
buvo renkami važinėjant po 
namus 
Iflfonu. 
išaugo 
darosi
liąu taip daryti, 
prašau tų, kurie turite maši
nas, atvežti mokesčius į na
mus arba pagal susitarimą. 
Antra, kiekvieno mėnesio pir
mą šeštadienį bus renkami 
mokesčiai Harding Hotel par 
talpose, kampas James ir 
King gatvių, ten kur vyksta 
kuopos susirinkimai nuo 10 
valandos ryto iki 12 valandai 
dieną. Tie, kurie mašinų ne
turi, bus ir toliau lankomi, 
žinoma visiems bus iš anksto 
pranešta telefonu.

Kiek yra žinoma, šeštadie
niais daugiausia važiuoja į

la organe dažnai aprašoma, 
bet yra ir tokių kuopų, apie 
kurių veiklą niekas nežino; 
nors kai kurios jų nemažai 
veikia.

Todėl renkant kuopų val
dybas, visos kuopos išrinkite 
ir korespondentus, kad jūsų 
veikla butų organe aprašoma.

sirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams. 
Yra ir kitų reikalų aptarimui, 
todėl visų narių būtina parei
ga būti susirinkime ir aptar
ti susijusius kuopos reikalus. ,

Kuopos Narys.

j SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS"

Sveikatos Skyrius
b-

Taip pat pranešame, kad 
šiais metais kuopa ruošia 
naujųjų metų sutikimą, į ku
rį kviečia visus narius ir ne- 
narius dalyvauti. Naujųjų me
tų sutikimas įvyks Unijos sa
lėj 3 Chesnut Street, St. 
Catharines, Ont., 2-am aukš
te. Šiuo reikalu kreiptis pra
šau iš anksto pas kuopos sek
retorių J. Girevičių, Telefo
nas MJJ 4-2025, arba pas 
kiekvieną valdybos narį. Kai
na $5.00 porai ir $3.00 vie
nam asmeniui.

Taip pat kuopa ruošia 1961 
metų sausio 21 dieną Klaipė
dos atvadavimą ir kuopos į- 
sisteigimo minėjimą, kuris į- 
vyks Slovakų salėj, kampas 
Page ir Welland Avenue. Tai
gi užsimojimas didelis, o koks 
bus pasisekimas priklausis 
nuo jūsų. Laukiame.

Valdyba.

Norime priminti, kas dar 
norite prisirašyti prie SLA 
278 kuopos, prašau nedel
siant pasistengti sužinoti ko
kias naudas duoda Susivieni
jimas! Jus galite apie tai pa
siteirauti pas kiekvieną orga
nizatorių, kurių' musų kuopa 
turi net 4, ar pas kiekvieną 
valdybos ir SLA narį, nes visi 
žino kokią naudą turi SLA 
278 kuopos nariai. Ypatingai 
yra naudinga vaikučiams, nes 
jų apdraudos mokesčiai maži, 
o užaugę jie atsiims daugiau, 
negu įmokėjo, o tuo pat kar
tu tėveliams ar tiems, kurie 
už juos mokėjo kol jie užau
go, bus labai dėkingi. Tad įsi
tikinimui pabandykite.

P. Polgriinas, 
Organizatorius.

Los Angeles, Calif

ŠIA 75 Kuopos Veikla

kuopa. Tai buvo 
lietuvių organi- 
mieste. Deiman- 
mini visas Susi-

Gruodžio mėn. 11 d., sek
madienį, 3 valandą po piet, 
šv. Kazimiero parapijos salė
je įvyks kuopos susirinkimas. 
Bus renkama valdyba 1961 
metams.

Šiemet suėjo 55 metai, 
kaip Los Angeles mieste į- 
steigta SLA 
pati pirmoji 
zacija šiame 
tinį jubiliejų
vienijimas. Losangeliečiai ren
giasi šias sukaktuves po Nau
jų Mėtų tinkamai paminėti. 
Gruodžio 11 dienos susirinki
me bus aptartas sukaktuvių 
paminėjimas. Nariai kviečia
mi į susirinkimą atvykti. Su
sirinkimui pasibaigus įbus vai
šės veltui.
Lietus sutrugdė susirinkimą

Lapkričio mėn. 12 d. susi
rinkimas neįvyko, Los Ange^ 
les mieste tada smarkiai lijo. 
Nuo kalnų į pakalnes subėgęs 
vanduo kai kur kelius už
tvindė Teatvažiavo tik keli 
nariai. Tie patys atvežė ne
linksmų žinių. Narė Ona Rač- 
kienė buvusi susirgusi, grįžusi 
iš ligoninės. Anelė Karužienė 
serganti. Juozas Bielskis irgi 
atsiuntė pranešimą, jog susir
gęs.

Kuopa savo sergantiems 
nariams linki greit pasveikti.

Finansų sekretorius.

Toronto, Canada

SLA 236 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 11 
dieną, 2 valandą po pietų Lie
tuvių Namuose.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su-

i

Baltimore, Md.

Pranešimas Kuopos Nariams

Pranešama SLA 64 kuopos 
narių žiniai, kad š. m. gruo
džio mėn. 11 dieną, prieš pie
tus įvyks lietuvių namuose 
paskutinis minėtos kuopos vi
suotinas susirinkimas, kuria
me bus renkama naujiems 
metams nauja kuopos valdy
ba ir kiti viršininkai.
' Nariai prašomi visi daly

vauti ir užsimokėti savo duok
les, jeigu kas dar neužsimo
kėjo. Kuopos Pirminiu kas.

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 11 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje.

Kuopos valdyba kviečia S. 
L. A. 7 kuopos visus narius 
dalyvauti sekamam priešmeti- 
niam susirinkime, nes bus 
perrenkama kuopos valdyba 
1961 metams ir aptariami ki
ti reikalai.

Š. Norkus,
ftLA 7 kuopos sekr.

X
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Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
S VYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. S 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

! Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

t

prie operacijų, prie kaklo sužei-Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)

SMEGENŲ APOPLEKCIJA 
ARBA STROKAS.

Sirokas atsitinka dėl kraujo išsilie
jimo smegenyse, dėl smegenų kraujo in
do užsikimšimo — trombozės arba em- 
bolijos.

1 )ažn i ausi a priežast is krau jagyslės 
sprogimo ir kraujo išsiliejimo smegeny
se bumt arterijų skleroze, surišta su 
aukštu kraujo spaudimu. Tai atsitinka 
senesniam amžiuje prie susijaudinimo, 
sunkesnio darbo, vėmimo, kosėjimo, 
stengimosi vidurius išvalyti.

Smegenų {trombozės priežastis daž
niausia taip pat arterijų sklerozė,
čiau švino apsinuodijimas, kraujo gyslų 
arterijų susirgimas širdies ydos, šiltinė 
ir kitos ligos smegenų tromboze yra se
nesnio amžiaus liga. ,

Smegenų embolija gali įvykti bet 
kuriam amžiuje, pas jaunus dažniausia 
priežastis širdies įdegimas — endokar
ditus. Pas senesnius ir senus kraujagys
lės užsikimšimas riebalais prie širdies 
embolija įvyksta lūžūs kaului, embolija

Re-

I

t

oru. - 
d imu.

Sirokas dažniau paliečia vyrus ne
gu moteris. Sirokas gali baigtis mir
tim, gali pasveikti, po stroko pagijus 
gali likti gan daug pakitimų organizme, 
pakitimų pastovių — pavargimas, silp
numas, galvos sopėjimas, regėjimas, kal
bos sukrikimas, gali netekti pajutimo 
nekurtose kūno dalyse, gali būti paraly
žuotos kojos, rankos ir t/.. ,

Dažniausiai sjtrokas žmogų ištinka 
staigiai, išskiriant nekurtuos trombozės 
atsitikimus. Kartais prieš priepuolį bū
na galvos sopėjimas, kvaitulys, piktini
mas ir vėmimas. Pačio stroko reiški
niai : ligonis staigiai netenka samanės 
arba krinta ant žemės dėl kojos parai i- 
žavimo. Kartais ligonis pabunda nakčia 
su paralyžiaus reiškiniais. Be sąmonės 
stovis gali tęstis keletą valandų, o kar
tais ir keletą dienų. Mirtis gali įvykti 
neatgavus sąmonės. Priepuolio metu 
dažniausiai būna paliestas ir kvėpavi
mas, tuomet, kvėpavimas tai gilus, tai 
paviršutiniškas.

(Bus daugiau)

Panaudokime Aplikacijas Vaikų ir Jaunuolių Apdraudimui,
Kaip Neužmirštamą Dovaną Kalėdų Švenčių Proga

čia dedame dvi aplikacijas: vieną vaikų apdraudai iki 16 metų amžiaus, kitą, greta,—junuolių ap- 
draudai iki 25 metų amžiaus. Nbn-Medical aplikacija visom kitom apdraudom bus spausdinama ateinan
čiame “Tėvynes” numeryje. Be to, visos aplikacijos yra gaunamos kuopose pas sekretorius, kurių adresai 
neseniai buvo nurodyti “Tėvynėje,” ir pas organizatorius, kurių adresai bus įdėti artimuose “Tėvynės” 
numeriuose. Pagal spausdinamas aplikacijas gali būti apdraudžiami vaikai ir jaunuoliai iki $2,000.00, 
mokant 25 centus mėnesinių duoklių ($3.00 metiniu pagrindu) už kiekvieną $1,000.00 apdraudos. Jaunuo
liai, bet ne vaikai, be minėto mokesčio dar moka mažas narystes duokles.

Jau dabar iškirpkite šias aplikacijas ir užpildę pasiųskite sykiu su mokesčiais savo vietos kuopai arba 
Centro raštinei šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
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West 30th Street New York 1, N. Y.

« JUVENILE APPLICATION
FOR JUVENILE TERM LIFE INSURANCE TO AGE 16

i

VVRITE PLAINLY OR PRINT IN INK ONLY Date

Name of Child -----------------------------------------------------------------------------------------
Address -------------------------------- ------ - -------------- City . ..................... ...............

Born  ............. ........ ................— Age nearest Birthday______Monthly Premium $_

Insurance $------------------ Name of Applicant and. Beneficiary _______ ________

Relationship -------------------------------------  Address -------------------------------- City ___________________ — Statė ---
* Premium is $3.00 per year or 30 cents per month for each thousand dollars ($1,000.00) of life insurance.

Sex: Malė ----------- Fcmale

--------------  Statė ________ 

------- Annual Premium $— o

EVIDENCE OF INSURABILITY

I, the undersigned, declare herewith that the Child named in this application is in every respect normai and is 

at present in good health except (glve detalia) ---------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------
and that this Child is now attendin^* the following school________________________________________________________

Therefore, I certify herewith, that this statement constitutes evidence of Insurability of this Child under the By-Lawa 

of the Lithuąnian Alliance of America, and I am enclosing herein $__________  for________ months dues.
«

Signature of Appllcant

This applicant was enrolled by (name)
(Address) _____________________________

Signature of Witness, Sponsor or Organizer
Į

I

OERTIFICATION BY THE LODGE
I do hereby certify that the above named Child has been accepted as a member of the Juvenile Branch of the

Lodge No. ________ _

«
r Lodge Secretary’s Signature

Date 19
-

I

INSTRUOTIONS

a. Have the application filled out with pen and ink, then take it to the nearest meeting of your Lodge —-----or
mail it directly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 807 W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. The applicant mUst be fully informed of the contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of America and the terms and conditions of the Class of insurance applied for by him.

Space below this line for Hoine Offioe ūse only

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

307* West 30th Street

. Nėw York 1, N. Y.

Gert. No.............
Cert. Class ....
Amount $--------
Monthly dues $ 
Annual dues $_

Šeriai No. 910
/
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Lodge No. -----------
Date Rec’d ______

Date accepted .

Am’t of dues rec’d $-
Approved by____
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
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PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

SLA Sveikatos Komisijos Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

SLA Sveikatos Komisija buvo įsteigta 50-to SLA 
Seimo, posėdžiavusio Chicagoje, 1958 metų, liepos mė
nesio 21-24 dienomis, sudėtyje iš trijų medicinos gy
dytojų: Motiejus Nasvytis, M.D., iš Ohicagos—pirmi
ninkas; Dominikas Pilka, M.D., iš Bostono, ir Vincas 
Tercijonas, M.D., iš Brooklyn, N. Y.—nariais.

Sveikatos Komisijai buvo pavesta vesti savaitinį 
Sveikatos Skyrių “Tėvynėje,” rašant straipsnius svei
katos klausimais. Sveikatos Komisijos nariai galėjo 
kviesti ir kitus gydytojus juos pavaduoti. Kas ir buvo 
padaryta kviečiant į talką prof. V. Tumėnienę, M.D.

Po SLA. paskutiniojo, 50-tojo, Seimo, nuo 1958 
metų rugsėjo mėnesio pradžios iki 1959 metų gruodžio 
mėnesio 31 dienos Sveikatos Skyriuje straipsnius rašė 
Dr. M. Nasvytis i(4 mėnesių bėgyje). Sunegalavus 
Sveikatos Komisijos nariui Dr. D. Pilkai, jį pavadavo 
nuo 1959 metų sausio mėnesio 1 d. iki balandžio 30 d. 
(per 4 mėnesius) prof. Dr. V. Tumėnienė, rašydama 
straipsnius Sveikatos Skyriuje apie vaikų sveikatin
gumą. Daktarui Vincui Tercijonui prašant, nuo 1959 
metų gegužės mėnesio 1 d. iki rugpiučio 1 d. (per 4 
mėnesius) prof. V. Tumėnienė pavadavo taipgi ir jį, 
rašydama straipsnius į Sveikatos Skyrių. Nuo rug*- 
sėjo 1 d. 1959 metų, iki gruodžio 31 d., 1959 metų 
(per 4 mėnesius) Sveikatos Skyriaus straipsnius rašė 
Daktaras Motiejus Nasvytis, kuriam padėjo Dr. A. 
Montvidas iš Chicagos, patalpinęs Sveikatos Skyriuje 
kelius straipsnius.

1960 metais nuo sausio mėnesio iki gegužės mė
nesio 6 d., Sveikatos Skyriuje straipsnius (viso per 4 
mėnesius) ir vėl rašė komisijos pirmininkas Dr. M. 
Nasvytis (Dr. Pilka negalėjo dirbti dėl ligos).

Nuo gegužės mėnesio 13 d., 1960 metų, iki liepos 
11 d., 1960 metų, straipsnius Sveikatos Skyriuje rašo 
Dr. Vincas Tercijonas.

SLA Sveikatos Komisijos Pirmininkas 
MOTIEJUS NASVYTIS, M.D.

37. Prez. P. Dargis kviečia Įstatų Komisiją: dr. 
A. Montvidas, J. Varkala ir dr. K. Draugelis išduoti 
Įstatų Komisijos raportą. Dėl. J. Stanislovaitis įne
šė, dėl. Matulis parėmė Įstatų Komisijos raportą pri
imti, kaip jis išspausdintas Seimo darbų knygoje. 
Seimas įnešimą ir Įstatų komisijos raportą vienbalsiai 
priėmė.

SLA Įstatų Komisijos Raportas

51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

Mieli broliai ir sesės:
Netoli visos kuopos savo siūlymus Seimui svars

tyti ir spręsti pasiuntė į SLA Centro raštinę, iš kur 
Dr. M. J. Vinikas siuntinėjo vieną po kito Įstatų Ko' 
misijos pirmininkui Dr. A. Montvidui. Tie siutinėjimai 
tęsėsi iki birželio pradžios. Rodos, tik trys kuopos 
siūlymus prisiuntė laiku—90 dienų prieš Seimą kaip 
Konstitucija reikalauja. Trys kuopos siūlymus pri
siuntė tik tuomet, kada visi kiti buvo suredaguoti ir 
pasiųsti spausdinti “Tėvynėj.”

Kadangi siūlymai plaukė diena p<> dienos, komisi
jai neišpuolė rinktis kas kelintą dieną juos analyzuoti, 
todėl buvo pavesta komisijos pirmininkui juos reda
guoti, klasifikuoti*ir pasiųsti į Centrą, kad jie tilptų 
“Tėvynėj” 30 dienų prieš Seimą kaip Konstitucija rei
kalauja. Jis tai ir padarė. \

Birželio pradžioj visi trjte komisijos nariai susi
rinkome, kiekvieną siūlymą plačiai apsvarstėme ir 
vienbalsiai pridėjome savo rekomendacijas kaip jos 
yra išspausdintos Seimo Darbų Knygoje.

Kadangi tarp “Tėvynėj” tilpusių kuopų siūlymų 
vienos ir tos pačios kuopos siūlymų ir neva siūlymų 
rašeiva išniekino ir organą “Tėvynę,” ir jos redakto
rių, ir Pildomąją Tarybą, ir Įstatų Komisiją, tad visą 
šitą piktą jo pasimojimą nutarėme išbraukti. Visos 
kitos kuopos parodė širdingą norą musų organizaciją 
tobulinti, gerinti ir broliškai sugyventi. Musų reko
mendacijos Seimui nėra privalomos. Diskusijų eigoj 
mes patys galime pakeisti savo nuomonę apie vieną 
ar kitą siūlymą.

Butų gerai, kad ateity kuopos ir nariai Seimui 
siūlymus prisiųstų anksčiau, kad kiekvieną siūlymą 
parašytų atskirame lape ir kad neitą į aiškipimus, 
kritikas ir kitką, o duotų tik aiškų siūlymą, nes Seimo 

dalyvių reikalas yra svarstyti, argumentuoti ir spręsti 
kiekvieną siūlymą.

DR. A. MONTVIDAS, Pirmininkas. 
JUOZAS VARKALA,

, DR. K. DRANGELTS.
38. Prez. P. Dargis kviečia sekretorių dr. M. J. 

Viniką pateikti Pildomosios Tarybos įnešimus SLA 
51 seimui. Sekretorius dr. M. J. Vinikas paskaito 
ir paaiškina Pildomosios Tarybos įnešimus ir SLA 
Konstitucijos .Interpretavimus, kurių yra viso 15 įne
šimų. Kadangi įnešimai liečia atliktus darbus, todėl 
dr. M. J. Vinikas prašo juos ratifikuoti.

Perz. P. Dargiui atsiklausus, dėl. S. Gegužiui į- 
nešus, dėl. K. Mačiukui parėmus seimas nutarė visus 
Pildomosios Tarybos įnešimus ir SLA Konstitucijos 
intrepretavimus svarstyti kartu. Dėl Pildomosios Ta
rybos įnešimų pasisakė šie delegatai: dėl. J. Verba- 
lis, K. Joga, O. Biežienė, M. Banelienė, J. Tumavičie- 
nė, L. Šmulkštys. Į visus paklausimus ir pastabas 
plačius paaiškinimus davė prez. P. Dargis ir sekreto
rius dr. M. J. Vinikas.

Prez. P. Dargis trečią SLA 51 Seimo sesiją už
darė 1 valandą po pietų ir pranešė, kad ketvirtoji sei
mo sesija įvyks 2 valandą po pietų šioje pačioje vie
toje.

KETVIRTOJI SESIJA
Prezidentas P. Dargis SLA 51-mo Seimo ktevir- 

tą sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 12 d. 2 valandą 
po pietų Pick-Roosevelt viešbuty Balroom salėje, Pitts
burgh, Pa.

39. Prez. P. Dargis kviečia sekretorių dr. M. J. 
Viniką atlikti seimo delegatų Vhrdošaukį. Atlikus 
vardošaukį paaiškėjo, kad šioje sesijoje dalyvauja 
viso 116 delegatų.

40. Toliau tęsiamas SLA Pildomosios Tarybos į- 
nešimų ir SLA Konstitucijos interpretavimų svarsty
mas. Prez. P. Dargis pakviečia Įstatų Komisiją pa
reikšti savo nuomonę dėl Pildomosios Tarybos įneši
mų. Įstatų komisijos pirmininkas dr. A. Montvidas 
paaiškino seimui, kad šie įnešimai liečia jau atliktus 
darbus ir SLA Konstitucijos interpretavimą, todėl jie 
turi būti seimo užgirti ir ratifikuoti. Dr. A. Mont
vidas penkioliktąjį SLA Pildomosios Tarybos įnešimą 
siūlo suredaguoti taip: “15. Draugybos narių vaikams 
duoti visas SLA apdraudas”.

Dėl. A. Trečiokas, dalyvavęs kaipo kontrolės ko
misijos narys Pildomosios Tarybos suvažiavime kuo

met šiuos klausimus svarstė, siūlo šiuos įnešimus pri
imti' ir ratifikuoti.

Dėl. K. Namaksi įnešė, dėl. A. Praškevičius pa
rėmė, kad butų uždarytos šiuo klausimu diskusijos.

Balsų dauguma seimas A. Praškevičiaus įnešimą 
priėmė ir uždarė kalbėtojų sąrašą.

Įstatų komisijos pirmininko dr. A. Montvido įne
šimą parėmė dėl. S. Gegužis. Prez. P. Dargis stato 
Pildomosios Tarybos įnešimus balsavimui. Seimas, vi
sais balsais prieš tris, Pildomosios Tarybos įnešimus 
su Įstatų Komisijos pataisa 15-tame punkte, kuri tu
ri skambėti: ‘Draugybos narių vaikams duoti visas 
SLA apdraudas” priėmė.

SLA Pildomosios Tarybos Įnešimai 
51-mam Seimui

Siūloma Ratifikuoti SLA Pildomosios Tarybos 
Konstitucijos* Interpretavimus ir Atliktus Darbus

SLA Pildomoji Taryba, turėdama aiškų tikslą ir 
norą SLA ugdyti ir stiprinti, panaudojo visas galimas 
priemones šiam uždaviniui įgyvendinti ir todėl buvo 
priversta išvystyti naujus darbo planus.

Kadangi daugelis valstijų, norėdamos pasiekti di
desnio vienodumo apdraudos įstatymų srityje, pasku
tiniu laiku pakeitė ir dar vis keičia savo apdraudos 
įstatymus, todėl tuos įstatymų pakeitimus teko nuo
latos sekti ir žiūrėti, kaip juos naudingiau pritaikinti 
musų organizacijai.

Kad suderinti SLA Konstituciją su pakeistais įsta
tymais ir kad pasinaudoti pakeistų įstatymų lengva
tomis, Pildomoji Taryba, pasirėmusi Konstitucijos tei
sėmis, interpretavo SLA Konstituciją ta prasme, kad 
tuos naujus planus suderinti su pakeistais valstijų 
įstatymais ir tokiu budu naudotis naujomis įstatymų 
lengvatomis.

Tuos Konstitucijos interpretavimus ir atliktus 
darbus patiekiame SLA 51-mam Seimui ratifikuoti:

1. Jei kuris nors SLA Konstitucijos nuostatas nesi
derina su kurios nors valstijos pakeistais apdraudos 
įstatymais, tai tuo atveju nariams ir SLA privalomas 
valstijos įstatymas.

2. Teisės ir obligacijos apdrausto nario, pagal 
SLA Certifikatą, yra apsaugotos teisėmis ir įstatymais 
tos valstijos, kurioje Certifikatas išduotas.

(Bus daugiau)

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA Lowell, Mass.

S
3
tD

o M

S

3
S
b

to
O

%
I 
fa 
i fa3
1

S| 
o, o 
i!

• 3 
h
Ii

3

APPLICATION FOR MEMBERSH1P
and for Term Life Insurance Age 16 to 25 Years

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY

Applicant’* name in full—not inltials -

Present residence address

Date of birth: Month

Place of birth

Civil status: Single

Height: ________  i
Occupation _______

Business address

ft.

Į

Day

City
Year —

Date

. Zone Statė

_ Age nearest blrthday

Sex: Malė or female____ ._________________

Married Wldowed Divorced Separated __ ______
in. Weight------------- lbs. Change of weight vvithin past year: Gain „ lbs. Lobs __ lbs.
----------------------- Name o f employer ___________________________ ________________

Amount of Term Life Insurance desired $____
Do you want Accidental Death Insurance? Yes

Name of benefieiary

Address

Monthly premium $.

__ No
— Annual premium $.

— If yes, what amount $______

— Relatlonshlp

*

City ----------------------------------- ---------------- Zone ............ Stato ______

♦Premium is 53.00 per year or 80 cente per month for ©ach thousand dollars ($1,000.00) of Term Life Insurance 
plūs 17 cente per month or $2.04 per year Ehcpense Fund dues. Accidental Death Insurance dues are $2.00 per year 
or 20 cente per month for each $1,000.00 In additlon to Term Life Insurance dues.

CERTIFICATION AND DEGLA RATION OF LNSURABILITY

I, the undersigned, declare herewith that I am at present in good health except (give dėtais of past ilinesses) ___

I understand and agree that all the foregoing statements and answers made by me shall constitute a part of the 
contract of Insurance when issued and I hereby declare that all such statements and answers are, to the best of my 
knovvledge and belief, full, accurate and true, and aro offered to the Lithuanian Alliance of Amorica as a certifica- 
tion of insurability and a conslderation for the contract for which this appllcation is made, and I am enclosing herewith 
$__________  as my initiatlon dues for _______ months -______ years. /

f

Signature of Appllcant Signature of Witness, Sponsor or Organizer

Should “Tėvynė” be mailed? Yes —_ No ___ This applicant was enrolled by (name) -------------- ---------
(address) T

CERTIFICATION BY THE LODGE /

I do hereby certify that the above named appllcant has been accepted as a member of the Lodge No.

*

• • 
f

Date
Lodge Secretary’s Signature

INSTRUOTIONS

Space below thte line for Home Office ūse only Lodge No.

Date ree’dCert. No.. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICACert. dass
Amount $

/
Accidental am't $........
Am’t of dues ree’d $-----

tortai No. *21

307 WEST SOth STREET 
NEW YORK 1, N. Y.

a. Have the application filled with pen and ink, then mail it direetly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y., or take lt to the nearest meeting of your Lodge.

b. The applicant mušt be fully informed of the contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of Amerlca and the terma and oondltlons of the Class of Insurance applled for by hlm.

, 19_—

Date accepted - 
Monthly dues $. 
Annual dues . 
Approved by

Chicago, Illinois
(ROSELAND)

Pranešimas SLA 63 Kuo
pos Nariams

SLA 63 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 7 dieną, priprastu laiku, 
Palmer Park svetainėje, 111 
Street ir Indiana Avenue.

r

Visi nariai dalyvaukite šie- 
me susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptari
mui. Taipgi turėsime perrink
ti kuopos valdybą sekamiems 
metams.

Nepamirškite ir metinio su
sirinkimo, kuris įvyks 1961 
metais sausio 4 dieną viršmi- 
nėtoj vietoj. Tame susirinki
me išklausysime valdybos ra
portus iš 1960 metų veiklos 
ir išgirsime revizijos komisi
jos pranešimą apie kuopos fi
nansinį stovį.

P. J. Kučinskas,
SLA 63 kuopos sekr.

duotu adresu: 2438 West 
45-th Street, viršutiniam auk
šte, nuo 10 valandos ryto iki 
3:30 valandą po pietų, arba 
pašaukit ir susitarkit. Telefo
nas: FR 6-5622.

Janeta Skiver,
Finansų sekretorė.

Amsterdam, N. Y.

SLA 272 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
šauk iamas gruodžio mėn. 4 
dieną 1:30 valandą po pietų, 
Amerikos Lietuvių Klubo sve
tainėje.

Visi 272 kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes yra daug reikalų 
aptarimui ir išsprendimui. 
Bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams, tai visų narių 
pareiga būtinai dalyvauti su
sirinkime. Tik neužmirškite.

J. Šunskis,
SLA 272 kuopos sekr.

SLA 173 KUOPOS 
narių susirinkimas bus šešta
dienį, šių metų gruodžio 3 
dieną, 5 valandą vakare, Klu
bo svetainėje, 447 Centrai St.

Nepamirškite, kad susirin
kimas yra metinis, tai bus 
renkama kuopos valdyba 1961 
metams. Visi ir visos kviečia
mi dalyvauti.

L. Paulauskas,
Nutarimų sekretorius.

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS
narių susirinkimas bus š. m. 
gruodžio meni 4 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Marąuette 
Hali svetainėje, 6908 South 
Western Avenue.

Bus renkama kuopos val
dyba 1961 metams ir svarsto
mi kiti reikalai.

Kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti

Kuopos valdyba.

Chicago, Illinois
, — — .....f...

Pranešimas SLA 238 Kuo
pos Nariams

SLA 238 kuopos narių 
priešmetinis susirinkimas bus 
laikomas gruodžio mėn. 6 die
ną, 7:30 valandą vakare, Win- 
geliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman Avenue. s

Visų narių pareiga atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes tai 
yra priešmetinis susirinkimas 
ir bus renkama kuopos val
dyba 1961 metams. Yra ir ki
tų svarbių reikalų aptarimui.

Kurie esate užsilikę su mo
kėjimu duoklių, malonėkite | 
užsimokėti, kad nebūtumėt | 
suspenduoti, o patikus kokiai i 
nelaimei nereikėtų turėti ne
smagumo. Kurie patys negar 
lite atsilankyti į susirinkimą, 
užsimokėkite pas finansų sek
retorę Janetą Skiver, čia pa-

k

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
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 jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

MUSŲ SKYRIAI:
NEW YORK 3, N. Y„ 39 Second Avė. Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N. Y.. 600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th St., Tel. FO 3-8569
PATERSON 1, N. J. 99 Main St. Tel. MU 4-4619 
PASSAIC, N. J., 211 Monroe St. Tel. PR 3-0979
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek OrthodoX Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
WATERBURY, CONN., 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS., 174 Millbury St. Tel. SW 8-2868 
SPRINGFIELD, MASS., 220 Worthington St., Tel. RE. 2-7163 
CLEVELAND 13, OHIO. 2683 West 14th St. Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6966 
CHICAGO 29, ILL., 2439 W, 69th St., Tel. WA. 5-2737 
HAMTRAMCK, MICH., 9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666 
DETROIT, MICH., 6440 Michigan Avė. Tel. TA. 5-8050 
GRAND RAPIDS, MICH., 414 Scribner Avė. N. W.

Tel. GL. 8-2256 
SAN FRANCISOO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571

m. .. bM r.. ■ n ..r ..........
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New York. N. Y.

Susivienijimo 126 Kuopos 
Susirinkimas

Brooklyn, N. Y'

ŠIA 152 KUOPOS
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas šių metų gruodžio

simatymo susirinkime.
Vladas šaulys,

SLA 142 kuopos fin. sekr.

Susivienijimo 126 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmąjį 
penktadieni po mėnesio pir
mosios dienos, būtent, gruo
džio 2 d, SLA Centro patal
pose, 307 West 30-th Street, 
Nevv Yorke. Pradžia 8 valan
dą vakare.

Nariai kviečiami nesivėluo- 
ti. kad butų laiko užsimokėti 
mokesčius ir apkalbėti atei
nantiems metams veikimą or
ganizacijos gerovei.

P. Bukšnaltis,
Protokolų sekretorius.

Linkėjimai iš Didmiesčio 
Chicagos

Susivienijimo iždo globėjas 
adv. Steponas Briedis, nuvy
kęs į didmiestį Chicagą daly
vauti Balfo seime, redakto
riui prisiuntė nuoširdžius lin
kėjimus.

mėnesio 13 dieną, 8 valandą 
vakare, Billy Wolton patalpo
se, 168 Marcy Avenue, Brook
lyne.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me metiniame susirinkime, 
nes bus rinkimas kuopos val
dybos 1961 metams ir apta
riami kiti kuopos reikalai. 
Taipgi tie nariai, kurių mo
kesčiai užsivilkę, prašomi at
vykti į susirinkimą ir užsi
mokėti, kad nenustotumėt tei
sių organizacijoj, o vėliau, 
vienokiai ar kitokiai nelaimei 
patikus, nereikėtų turėti ne
smagumo.

Frank Lavins kas,
SLA 152 kuopos sekr.

Collinsville, Illinois

Scranton, Pa.

V. Bacevičiaus Radio 
Koncertas

Vytautas Bacevičius vėl 
skambins ant Keyboard Ma&- 
terš New Yorko Miesto Ra-

SLA 30 KUOPOS
narių metinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 7 
dieną, 1960 metais, 7:30 va
landą vakare, K. of P. Hali, 
Church Avenue.

clio Stoty—WNYC (Municipal 
Broadcasting System) sek
madienį, gruodžio 11 dieną, 
8:30—8:55 vai. vakare.

Tai bus jo 44-tas koncertas 
toj stoty. Programoj: Chopi- 
no Etude, op. 25. No. 12; Ra
velio “OiscauK tristes” ir “Al- 
borada dėl gracioso” (iš Sui- 
tos “Miroirs”) ir Bacevičiaus 
du kuriniai: Capriccio, op. 28 
tik ką išleistas New Yorke 
(M.ercury Music Corp.) ir 
Poemc Cosmiąue, op. 65.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas Išvyko į Pielu 

Ameriką

Chicago, Illinois

Ruošiasi Prie Dvidešimt
mečio Kuli cerio

vietoje pralaisti 
valandas.

Choro Draugas.

Lapkričio 24, ketvirtadienį, 
V. Sidzikauskas išskrido į Sao 
Paulo. Kaip LLK pirmininkas 
jis dalyvaus Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese, Buenos 
Airėse ir aplankys kaikurias 
kitas didžiąs as Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijas Argen
tinoje, Brazilijoje ir Urugva
juje.

Kaip Lietuvos Delegacijos 
Pirmininkas Pavergtųjų Tau
tų Seime ir kaip to Seimo pir
mininkas. Sidzikauskas darys 
žygių susitikti su atitinkamų 
Pietų Amerikos vyriausybių 
atstovais ir išsiaiškins sovie
tinio kolonizmo klausimą, ku
ris ryšium su kolonizmo klau 
simu JT darbotvarkė :c sovie
tų pavergtoms tautoms labai 
aktualus, nes anaiptol ne vi
sur ir ne tiek randa suprati
mo, kiek turėtų rasti.

Kelionėje išbus apie dvi 
vaitos.

sa-

Vietiniams ir apylii kės lie
tuviams gerai žinomas Alice 
Stephens dainininkių ansam
bli ruošiasi prie koncerto, 
kuris įvyks gruodžio mėnesio 
4 dieną Morrison viešbutyje 
Tcrrace Casino salėje. Kon
certas ruošiamas dvidešimt
mečio sukakčiai atžymėti. 
Pirmiausia bus vakarienė, po 
vakarienei koncertas, o po to 
šokiai grojant geram orkes
trui. Koncerte dalyvaus pla
čiai žinomas dainininkas Ar
noldas Voketaitis ir pats 
Alice Stephens dainininkių 
choras.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami dalyvauti šiame 
Alice Stephens dainininkių 
dvidešimtmečio atžymėji m u i 
r e ngiamam bankete- koncerte 
ir gražioje 
kelias

Prašome visus kuopos na
rius ir nares atsilankyti į šį 
susirinkimą.

Kitas susirinkimas bus ko
vo mėnesį, 1961 metais.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

SI.A 159 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, šių metų 
gruodžio mėn. 10 dieną, mies
to svetainėje, 7 valandą va
kare.

Visi kuopos nariai kviečia
mi atsilankyti į šį susirinki
mą, nes turėsime išrinkti kuo
pos valdybą 1961 metams ir 
aptarti kitus svarbius reika
lus.

S. Gudeliauskienė, 
SLA 159 kuopos sekr.

Haverhill, Mass.

SLA 102 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
7 dieną, 7 valandą vakare,' 
Lietuvių Klubo patalpose, 324 
River Street.

Yra daug įvairių reikalų ir 
pranešimų visiems kuopos na
riams, todėl bukite susirinki
me, o viską išgirsite! Taipgi 
bus renkajna kuopos nauja 
valdybą 1961 metams.

SLA 102 Kuopos Sekr.

Hartford, Conn.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

SLA 115 kuopos mėnesinis 
ir kartu priešmetinis susirin
kimas bus laikomas šių metų 
gruodžio mėn. 11 dieną, Len
kų Veteranų patalpose, 287 
E. Market Street, pradedant 
1:30 valandą po pietų.

Šis susirinkimas yra svar
bus, nes jame bus renkama 
115 kuopos valdyba 1961 me
tams ir aptariami kiti reka- 
lai, todėl visi nariai ir vros 
narės atsilankykite į susirin
kimą.

SLA 124 KUOPOS
narių mėtinis susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
11 dieną, 1 valandą po pietų, 
priprastoje Lietuvių Klubo 
svetainėje, 227 Lawrcnce St., 
Hartford, Conn.

Brangus nariai ir narės, jus 
gerai žinot, kad metinis susi
rinkimas yra labai svarbus, 
tai prašau visus būtinai atsi
lankyti į sekamą susirinkimą 
ir aptarti kuopos reikalus.

J. Dickens,
Finansų sekretorius.

Po susirinkimo nar ai bus 
pavaišinti su užkandžiais ir 
gėrimais.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos sekr.

Grand Rapids, Mich.

SLA 42 Kuopos Narių Žiniai

Pirmadienį, gruodžio mėn. 
5 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Jurginės svetainėje šaukia
mas SLA 42 kuopos narių 
priešmetinis susirinkimas, iš
rinkti naują kuopos valdybą 
ir aptarti kitus svarbius 
kalus.

rci-

Ma'oniai prašau narius 
susirinkimą atsilankyti ir 
vo patarimais padėti pagyvin
ti

i šį
sa-

kuopos veiklą.
SLA 42 Kuopos

Finansų sekretorius.

New Haven, Conn.

SLA 142 KUOPOS 
šių metų paskutinis susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 4 
dieną, 3-čią valandą po pie
tų, 243 Fromt St., Nevv Ha
ven, Conn.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite atsilankyti minėtą 
sekmadienį į 142 kuopos su
sirinkimą, nes, kaip paprastai, 
bus renkama 1961 metams 
kuopos valdyba ir svarstoma 
visi kiti svarbus reikalai. Po 
susirinkimo musų šeimininkės 
ir šeimininkai pasistengs vi
sus pavaišinti, gražiai lietu
viškoj nuotaikoj praleisime • 
sekmadienio popietį ir
me savo užduotį. Tad iki pa- Į

atliksi-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
Nevv Yorke paješkomi asmenys:

Vievesys Mataušas. Antano bu- 
nua.

Zaremba Algirdas, Antano sūnūs, 
gimęs 1925 m.

žičkus Jonas, iš Darataičių km., 
Šiluvos vals., Raseinių apskr., ir jo 
sūnūs Vaslovas, gyveno Čikagoje.

Ambraška Vaclovas, gyvenęs Ka
zokų km., Surviliškio vals., Kėdai
nių apskr.

Bendorius Silvestras, Jono ir 
Agotos sūnūs, gimęs Burokų km., 
Suvalkų apskr.

činskis Kazimieras, iš Gudelių 
km., Varnių vals., Telšių apskr.

Daukšiene-Pranckevičiutė, vyras 
Daukša Vaclovas.

Dėdclytč-Auscvičienė Ona. iš To-

torkiemio km., Kaupiškio vals., Vil
kaviškio apskr.

Gorauskas-Grokala Algirdas.
Goštautas Algirdas, Antano sū

nūs, gimę.s Joniškyje.’
Kemeža Andrius, žmona Pranė, 

ir sūnūs Mindaugas, 1945 metais 
buvę Drezdene, Vokietijoje.

Kisiunaitė Elena, Justino duk
tė.

isiunas Stasys, gimęs 1919 me
tais.

Leonavičius Viktoras, gimęs Šė
toje 1919 m.

Ličkus Jonas, iš Darataičių km., 
Šiluvos vals., Raseinių apskr., ir 
jonus Vaclovas, gyveno Čikagoje.

Lopšaitė-Martišienė Ona, iš Upy
nos m., Skaudvilės vals.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

61 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Išmokėtos pomirtinės
lapkričio 26 Dieną, 1960 Metu

TADAS MIKUTAS, 11 kp., Waterbury, Conn., gimęs 
lapkričio 8, 1889 m., Naukaimio kaime Šimkaičių 
vaisė., Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė kovo 6, 1928 m., mirė lapkričio 3, 1960 m. Velio
nio pomirtinė išmokėta Juliai Kebus -------------- $600.00

ANTANINA KVEDARAVIČIENE, 12 kp., Nanticokc, 
Pa., gimus vasario 15, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 8, 1912 m., mirė lapkričio 9, 1960 
m. Velionės vaikams: Bolek Kvederavic, John Kve- 
deravich ir Anna Zanowich, pomirtinės išmokėta $300.00

VINCAS VABALAS, 27 kp., Auburn, III., gimęs rugsė
jo 19, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 7, 1924 m., mirė lapkričio 6, 1960 m. Velionio 
sunui, Tony VVabalui, pomirtinės išmokėta___  $129.00

EVA GOGIElNK, 50 kp., Binghampton, 'N. Y., gimus 
gruodžio 25, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 3, 1945 m., mirė spalio 25, 1960 m. 
Velionės sunui, Pranui Gogui, pomirtinės išmokė
ta ______________________________-_________  $500.00

MIKAS JUNEVIČIUS, 124 kp., Hartford, Conn., gimęs 
gruodžio 4, |891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 1, 1929 m., mirė spalio 23, 1960 m. Velionio 
žmonai, Sophie Junevičius, pomirtines išmokėta $1,000.00

GUS ORWELL, 157 kp., Youngstown, Ohio, gimęs ba
landžio 9, 1876 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė

_Gruodžio 2, 1960
JUOZO IR ONOS CINKŲ SALDAINIŲ 

KRAUTUVĖ
Kalėdų ir Naujų Metų Šventėms siūlo:

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse, 
graži dovanėlė kiekvienam. Lietuviškų Saldainių RŪTA. Šoko
ladinių Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.

EGLUTEI — meniškų papuošalų importuotų iš Europos įvai
riausių elektrikinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas 
kitokių žaislų.
ODINIAI ALBUMAI su tautiniai ornamentais ir lietuviškais 
meniškais paveikslais Vytis, Vilnius, tulpės ir kt.

ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DĖŽUTĖS, grojančios ir su 
šokėjomis.

RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKER.
ATVIRUTES su lietuviškais ir angliškais įrašais, piešiniai 
tautiniais ir religiniais motyvais, lietuviškais vaizdais ir žinomų 
poetų eilėraščiais.

Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunčiant pinigus. Atvi
ručių kaina nuo 10 iki 25 centų. /
PLOKŠTELES PATEFONUI — naujausių lietuviškų dainų, 
šokių ir musų kompozitorių kurinių.
DAUGYBE KITŲ AUKŠTOS VERTES PREKIŲ, tinkančių 
moterims, vyrams ir vaikams.

KRAUTUVE ATIDARA KASDIEN

VISIEMS PIRKĖJAMS IR MUSŲ LANKYTOJAMS LINKI
ME GERIAUSIŲ KALED'ų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
495 Grand Street, JUOZAS IR ONA CINKAI,
Brooklyn 11, N. Y. SŪNŪS IR MARTI
Tel. EV. 4-9293

Biznieriai, pagarsinkite savo biznius Susivienijimo organo 
Tėvynės Kalėdiniam numery.

| HITLERIS IR MUSSOLINI I

A “Laisvosios Lietuvos" 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, ^gausiai iliustruoti pasakojimai x

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

X 2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės R
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- į 

g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 5 
S sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. o

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos X

į numerius veltui. Rašyti:

1
H
/

*

balandžio 18, 1915 m., mirė spalio 13, 1960 m. Velio
nio dukterims: Rose Helman ir Mary Patterson, 
pomirtinės išmokėta _l----------------------------------- $600.

PRANAS GAIDE, 175 kp., Arlington, Mass., gimęs va
sario 22, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 4, 1932 m., mirė spalio 26, 1960 m. Velionio
žmonai, Emilijai Gaide, pomirtinės išmokėta-----$300.00

VACLOVAS RATUŠINSKAS, 352 kp, Detroit, Mich, 
gimęs spalio 1, 1887 m, Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė birželio 3, 1928 m, mirė rugsėjo 1, 1960 m. 
Velionio žmonai, Agnieškai Ratušinskicnci, pomir
tinės išmokėta _____________________________ $150.00

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. g

r

SHALINS išmokėtos ligoje pašalpos i

XX”XX XXXX '.....XXXX XX

£

9—4.s

ž
308 W.

5 St.

632 W. Girard Avenue 
PHILAIJElJF’HiA. 23, Pa.

Tel. VVAlnut 5-8878
East Hennepin Avė.

. $3,579.00
$151,755.16

Viso __________________________
Nuo pradžios šių melų bendrai viso

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME

900 Liteiary Ruad 
CLEVEIDAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1461 

Campau 
12, MICH.

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

FUNERAL HOME

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBL1C

reikia jį išsiųsti tuojau, neatidėliojant. . 
greitu musu tirtuos patarnavimu

F.
E.
K. ŽUKAUSKIENĖ, 329 kp., La Porte, Ind. Sirgo 11 s. ir 3 d

E.
J. LUKOŠEVIČIUS, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 

BARISAS, 251 kp., Chicago, III. Sirgo 12 s.
PETROŠIENĖ, 326 kp., Brlstol, Conn. Sirgo 11 s. ir 6 d.

MASS.
ANdrevv 8-5040

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

Viso '............................1................................1............ $778.75
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ---------- $27,475.65

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ IR KITAS RESPUBIJKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 West 14th Street, Ncw York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki 
šeštadienio. Sekmadieniais 9—4.

14.1 Second Avė., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki 

šeštadienio. Sekmadieniais

MUSŲ SKYRIAI
132 Krankliu Avenue 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

Fourth Street
BOSTON 27.
Tel.

39 Raymond Plaza VV. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

FUlmore Avenue
Y.

XX

Palinksminkite savo artimuosius Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Kad siuntinys artimuosius pasiektų šventėms

PaeinauOok patikimu, kruopščiu ir

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-19 puslapių savaitraštį

HK

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bondradar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendromenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose - 
5.50, Kanadoje 5 doleriai. Už laikraštį galima, mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI^ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.

7722 George St., Ville tasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

84-02 Jamaica Avc.
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven 21, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS 1R

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

J. LISAUSKAS, 7 kp„ Plttston, I’a. Sirgo 9 sav. ir .3 d. ...............  $60.75
V. KOLIČIUS, 40 kp., Pittsburgh, Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. ..................  119.00
O. JANUŠONIENĖ, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 9 s. ir 1 d.____50.00
J. W. THOMPSON, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 7 s. ir 5 d.___ 56.25
U. SHULTZ, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 12 s. .....................   36.00
A. VALUKIENĖ, 141 kp., So. Fork. Pa. Sirgo 12 s. .........  54.00
P. BLA2ONIS, 173 kp., Lowell, Mass. Sirgo 12 s........................... .......... 64.00

ŽILINSKIENĖ, 186 kp., Alliance, Ohio. Sirgo 6 s. ..........  96.00
3 s. ir 6 d. _____  25.50

108.00
_ 56.00
_ 53.25

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

882
BUFFALO 6, N.
Tel. MOhawk 2674

1855 West 47th
CHICAGO 9, ILL;

Tel. TL. 6-2674
Musų didžiule firma, turėdama
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose ac’te Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaiFinus.

11339 Jos. 
DETROIT 
Tel. TOwnsend 9-3980

Blvd. 217
MINNEAPOLIS 14, MINN.
Tel. FEderal 2-4908 

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja • pristatymą. Klek

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių ImperiU: Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kain lietuvis vyną daro: Amerikos Mykumos; Mirties Klonis; 
8uakmenėjęs miškas; Yellovzstone 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; Nuostabaus požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u grąžtais paveikslais. 
Užsisuki tusiems knygą tuoj pat pasiunMame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS**

686 East Broadway So.

Kaina tik 76 centai, 
šiuo adresu

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: 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
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