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Dabar visiems lengvos sąlygos geriausiai dovanai gauti ir duoti
SUSITIKO DVIEJŲ ORGANIZACIJŲ VADAI ra

SLA prezidentas Povilas P. Dargis ir National Captive 
Nations CommLtee pirmininkas prof. dr. L. E. Dobriansky

Ukranian Congress Committee of Wester Pensylvania, 
sekmadienį, gruodžio 4 dieną, Roosevelt viešbutyje, Pitts
burgh, Pa., turėjo 20-ties metų paminėjimą nuo įsistcigimo, 
aukščiau minėtos organizacijos, kuri atlieka tas pačias funk
cijas, kaip Amerikos Lietuvių Taryba. Banketas buvo per
pildytas svečiais. Svarbiausiu kalbėtojum buvo: profesorius 
dr. Lev. E. Dobriansky, kuris yra profesorium Georgetovvn 
University, VVashington, D. C. Taipgi jis yra autorium 
Captive Nations Week Rezoliucijos, kuri buvo priimta U. S. 
Kongrese, ir vėliau paskelbta prezidento Eisenhowerio. Dr. 
Dobriansky yra pirmininku National Captive Nations Com- 
mittee, kuriame ir SLA turi savo atstovą; na, o ukrainiet- 
čiams ypatingai jis yra arti širdies, nes dr. Dobriansky yra 
National Chairmarv Ukrainian Congress Committee of Ame- 
rica.

Minėtame bankete, kaipo garbės svetys buvo ir musų 
SLA prezidentas Povilas P. Dargis.

Reikia pasakyti, kad prieš 25-kis metus SLA preziden
tas buvo vienas iš steigėjų ukrainiečių radio programos Pitts- 
burghe.

Kalbant apie banketą reikia pasakyti, jog jis praėjo la
bai gražioje nuotaikoje. Programai vadovavo Michacl Ko- 
michak, artimas lietuvių draugas.

Dr. Dobriansky, savo kalboje, ypatingai pabrėžė, svar
bą bendradarbiavimo su lietuviais, kovoje už musų tautų 
laisvę. PATRIJOTAS.

JUOZO RAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO, 
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Kalėdų šventes jau praėjo. Artėjame prie Naujųjų Me
tų slenksčio.

Praeitieji metai pasižymėjo lietuvių veiksnių, organiza
cijų, laikraštininkų ir pavienių asmenų ypatingu vaiklumu. 
Jie atsispindėjo kalbose Vasario 16-tos dienos proga Kon
grese bei Amerikos lietuvių minėjimuose. Jie atspindėjo 
Lietuvos skriaudose okupacijos sukakties proga, pabrėži
me jubiliejiniais suvažiavimais, Žalgirio mūšio paminėjimu 
bei Paminklo Žuvusiems už Lietuvos Laisvę atidengimo ir 
kitomis progomis. Lietuvių veiklos pasėkoje atsakingų in
stitucijų ir asmenų padaryta reikšmingų pareiškimų ir pasa
kyta reikšmingų kalbų Jungtinių Tautų posėdžiuose bei kitur. 
Veikla pasireiškė įvairiose vietose ir įvairiais budais. Tos 
veiklos pasėkoje mes patys dvasioje stiprėjome, palaikėme 
Lietuvos prisikėlimo viltį gyvą ir demaskavome neo-kolonia- 
lizmo Tėvų žemėje siautimą.

Šia proga reiškiu gilią padėką visiems Amerikos lietu
viams už vienu, ar kitu budu talkininkavimą Lietuvos darbe.

Esu patyręs daug moralinės paramos metų bėgyje, o 
ypač švenčių metu. Nebegalėdamas asmeniškai visiems at
sakyti ir visiems mane sveikinusiems padėkoti, bent šiuo gi- i 
liai nuoširdžiai už tai dėkoju. Savo keliu švenčių proga nuo
širdžiai sveikinu visus geraširdžius Amerikos lietuvius. Nau
jųjų Metų proga linkiu, kad jie butų Lietuvos geradariams 
laimingesni, pavergtam lietuviui lengvesni bei viltingesni ir 
priartintų Lietuvos tikrosios laisvės ir nepriklausomybės ry
tojų. Visiems linkiu ryžto ir ateinančiais metais Lietuvą 
kelti ir pavergto lietuvio dalią lengvinti.

J. Rajeckas,
Lietuvos Atstovas.

VVashington, 1960. XII. 19 d.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

I

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linkime visiems Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje nariams, kuopų virši
ninkams, T E V Y N Ė vS bendradarbiams, organi
zatoriams ir visiems Susivienijimo draugams. Linkime, 
kad visi musų broliškos’orgainizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje darbai butų lydimi geros valios ir 
broliško pasišventimo jausmų.

TĖVYNĖS REDAKCIJA, 
ADMINISTRACIJA, 
SLA TARNAUTOJAI,

Pavergtųjų Seimas Šaukiasi į Jungtines 
Tautas Dėl Pamintų Žmogaus Teisių So

vietų Pavergtuose Kraštuose

Gruodžio 10 suėjo 12 metų 
Jungtinių Tautų 1948 priimtai 
Visuotinei Žmogaus Teisių 
Deklaracijai.

Tarp savo pagrindinių už
davinių JT įsirašė ir žmogaus 
teisių apsaugą. Tam reikalui 
jau savo veiklos pradžioje 
ėmėsi konkrečių žygių — ati
tinkamai komisijai pavedė 
paruošti žmogaus teisių ko
deksą, kuris aptartų pačias 
žmogaus teises ir nustatytų 
joms vykdyti garantijas. Ta
čiau pradėjus dalyką praktiš
kai narplioti, pasirodė, kad 
pačiose , Jungtinėse Tautose 
vienas iš privilegijuotųjų na
rių, turįs veto privilegiją, — 
Sovietų Sąjunga — dėl žmo
gaus teisių turi savotišką nu
sistatymą, kuris esmiškai ski
riasi nuo tų teisių demokrati
nio supratimo.

Jungtinės Tautos tačiau iš 
tos sovietinės kontradicijos 
žmogaus teisėms nuoseklios 
išvados nesistengė padaryti. 
Vietoj to pradėjo ieškoti kom
promiso žmogaus teisėms su
derinti su sovietiniu totaliz- 
mu. Suderinti tai, kas iš es
mės nesuderinama. Bet vis- 
tick, taikstydamosios prie So
vietų Sąjungos, Jungtinės 
Tautos atsisakė žmogaus tei
sių kodekso idėjos ir pradžiai 
pasirinko tik žmogaus teisių 
deklaracilią, kuri neturi pri
valomos galios JT nariams, 
o tik paskatinančią rekomen
daciją. Žmogaus teisių priva
lomų nuostatų išleidimas bu
vo atidėtas vėlesniam laikui. 
Tokių nuostatų, deja, ir po 
šiai dienai JT nepajėgia išlei
sti.

Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos metines yra gera 
proga priminti ir JT ir vieša
jai opinijai, kokia žmogaus 
teisių padėtis sovietų paverg
tuose kraštuose, ir tuo pačiu 
skatinti labiau susirūpinti 
žmogaus teisių vykdymu bei 
apsauga. Toks uždavinys bu
vo Pavergtųjų Seimo pilna

ra,!

ties posėdžių gruodžio 9 die
nią.

Seimo socialinių reikalų ko
misija pasiūlė rezoliuciją, ku
ri, nušvietusi žmogaus teisių 
padėtį Albanijoje, Bulgarijo
je, Čekoslovakijoje, Estijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvo
je, Rumunijoje, Vengrijoje, 
šaukiasi į JT, kad sudarytų 
komisiją žmogaus teisių pa
dėčiai šiuose kraštuose ištirti 
ir priemonių tų teisių apsau
gai numatyti. Dėl rezoliucijos 
pasisakiusieji, šių visų kraštų 
atstovai pateikė konkrečių 
duomenų, kaip žmogaus teisės 
yra sovietų sutryptos. Lietu
vos delegacijos vardu kalbėjo 
V. Vaitiekūnas.

Pavergtųjų Seimo ta proga 
apsilankė ir žodį tarė Daho- 
mcy (buv. Prancūzijos koloni
ja Afrikoj) delegacijos JT 
pirmininkas L. Ignacio-Pinto, 
Afro-Azijos Tarybos Tibeto 
reikalams atstovas JT, indas 
P. Trikamdas, Madagaskaro 
(buv. Prancūzijos kolonija) 
atstovas JT R. Andriamsharo 
ir Žmogaus Teisių Lygos pir
mininkas R. Baldwin. Budin
ga, neseniai buv. kolonijų 
spalvotasis žmogus stoja gin
ti Centro ir Rytų Europos 
žmogaus teisių nuo sovietinės 
tironijos. Tatai paaiškina, ko
dėl Kremlius taip stengiasi 
savo įtaką įtvirtinti Afrikos 
žemyne ir uždusinti ten lais
ves ir žmogaus teisių demor 
kratiniius daigus.

Be žmogaus teisių klausi
mo, PS svarstė ir priėmė Lie
tuvos delegacijos nario J. Au
dėno pateiktą raportą apie že
mės ūkio padėtį sovietų pa
vergtuose kraštuose. k.

Trys Šimtai Elektorių 
Balsavo už Kennedy

Iš VVashingtono pranešama, 
kad gruodžio 19 d. oficialiai 
išrinktas Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentu John F. 
Kennedy. Nors visuotini bal

savimai įvyko lapkričio mėn. 
8 dieną, senatorius Kennedy 
nebuvo išrinktas pagal JAV 
konstituciją.

Balsavimus užbaigus, buvo 
pranešta, kad Kennedy gavo 
visus 300 elektorių balsus, 
vice prezidentas Nixon — 
219, o šen. Harry P. Byrd — 
15. Išrinkimui prezidento rei
kia gauti 269 balsus.

Hawaii trys balsai, kurie 
buvo priskaityti Nixonui, per
skaičius balsus teko šen. Ken
nedy. Sausio 6 dieną, kada su
sirinks kongresas, perskaitys 
balsus ir suras, kad Hawaii 
valstiją laimėjo senatorius 
Kennedy.

Išrinktasis Preziden
tas Jau Sudarė 

Vyriausybę

Išrinktasis prezidentas John 
F. Kennedy, sudarė vyriausy
bę iš jaunesnio amžiaus ir 
energingų žmonių, kurion įei
na ir du republikonai. Naujo
sios vyriausybės sąstatas yra 
toks:

Valstybės sekretorius Dcan 
Rusk, 51 metų, gimęs Chero- 
kee County, Go.

Gynybos sekretorius Ro- 
bert S. McNamara (republi- 
konas), 44 metų amžiaus, gi
męs San Francisco, Califor- 
nia.

Iždo sekretorius Douglas 
Dillon (republikonas), 51 me
tų amžiaus, gimęs Šveicarijo
je.

Teisingumo sekretorius Ro- 
bert Kennedy, 35 metų am
žiaus, gimęs Boston, Mass.

Vidaus sekretorius Stewart 
L. Udall, 40 metų amžiaus, 
gimęs St. Johns, Arizona.

Komercijos sekretorius Lu- 
ther H. Hodgcs, 62 metų am
žiaus, gimęs Pittsylvania Co
unty, Va.

Sveikatos ir švietimo sek
retorius Abraham A. Ribicoff, 
50 metų amžiaus, gimęs Ncw 
Britai n, Conin.

Darbo sekretorius Arthur 
J. Goldberg, 52 metų amžiaus, 
gimęs Chicago, Illinois.

Žemės ūkio sekretorius Or- I 
ville L. Freeman, 42 metų am- I

DABAR TINKAMIAUSIAS
LAIKAS APDOVANOTI SAVO 

ARTIMUOSIUS APDRAUDA

SAUSIS —SLA DOVANŲ MĖNUO
Dar mėnesį prieš Kalėdų šventes Susivienijimo nariai 

pradėti skatinti apdovanoti savo artimuosius prasminga dova
na—SLA apdrauda. Tokiai dovanai gauti yra sudarytos 
palankios ir geros sąlygos. Ne vienas jau pasinaudojo gražia 
proga ir aprūpino savo artimus asmenis nenykstančia dovana. 
Tačiau prieš Kalėdų šventes ne kiekvienas galėjo pasinaudoti 
SLA paskelbtomis lengvatomis. Pasiruošimas metinėm šven
tėm ir šiaip įvairus reikalai iš daugelio pareikalavo ne maža 
laiko ir gal nebuvo nei kada net pagalvoti, kokias dovanas 
siūlo Susivienijimas.

Todėl dabar, kada nevargina musų švenčių reikalai, vėl 
grįžtame prie to svarbaus reikalo, primindami, kad dabar pats 
laikas pačiam įsigyti ar parūpinti kitiems SLA vertingą do
vaną—apdraudą. Prieš šventes paskelbtos lengvatos dar ga
lioja visą sausio mėnesį, atseit, iki vasario 1 dienos, 1961 m. 
Ypač nereikėtų pamiršti vaikų ir jaunimo, suteikiant jiems 
taupomąsias apdraudas. Pinigai, kurie bus mažomis sumomis 
mokami už jų apdraudą, atėjus laikui, grįš jiems patiems 
stambia suma, kaip koks indelis iš banko.

Taip pat ir suaugusiems asmenims SLA apdrauda yra 
pastovi ir gera dovana. Visos reguliarios apdraudos yra par 
remtos pinigų taupymu ir jie kiekvienu atveju grįš šeimai 
arba numatytiems asmenims.

Šiame “Tėvynės” numeryje yra Terminuotos apdraudos 
aplikacija. Su (ja už mažas duokles kiekvienas gali įsigyti už
tikrinimą ir apsisaugojimą nuo nelaukiamų nuostolių.

PRIEDAS PRIE ŠVENČIŲ DOVANOS

Daugelis musų švenčių metu įvairiai pagerbėme ir apdo- 
vanojom savo artimuosius. Dabar prie duotos dovanos pri
dėkim vieną priedą—SLA apdraudą, kaip nepamirštamą ir 
didžiausią dovaną. Šios rūšies dovana suteiks naudą jos ga
vėjui, o kartu mes jį įjungsime į lietuvių visuomenės organi
zuotą šeimą.

»

Kalėdiniai papročiai nesibaigia su viena pačių švenčių 
diena. Žiemos švenčių laikotarpis yra žymiai ilgesnis ir šven
čių nuotaika yra jaučiama ilgesnį laiką. Todėl nors Kalėdų 
Senelis jau nevaikščioja ir nesilanko į musų namus, bet apdo
vanoti Susivienijimo apdrauda nėra vėlu. Tam turime patį 
patogiausią metą, ypač, jog galime dar pasinaudoti visomis 
lengvatomis, kurios yra taikomos šių švenčių laikotarpyje.

žiaus, gimęs Minncapoly.
Pašto sekretorius J. Ed- 

ward Day, 46 metų amžiaus, 
gimęs Jacksonville, Illinois.

Naujosios vyriausybes na
rys vyriausias amžium yra 
komercijos sekretorius Lu- 
ther H. Hodgcs, 62 metų. Ki
ti visi yra nuo 35 iki 52 metų 
amžiaus.

Užmuštas S. Volskis

Praeitos savaites penkta
dienį, 10 valandą vakare Sta
sys Volskis drauge su Kaziu 
Mitchell automobiliu važiavo 
greituoju keliu Long Island, 
įvyko nelaimė ir Stasys Vols
kis ant vietos užmuštas, o Ka
zys Mitchell pavoingai sužeis
tas ir nuvežtas į ligoninę.

Stasys Volskis buvo veik
lus žmogus, ilgus metus buvo 
Susivienijimo 38 kuopos vice 
pirmininku ir penktosios ap
skrities iždiniu kas. Taipgi jis 
dalyvavo praeitame SLA Dei
mantinės Sukakties Seime 
l’ittsburghe.

Pašarvotas buvo Stepono 
Aromiskio laidotu viii įstaigo
je. Palaidotas trečiadienį,

gruodžio 28 dieną Charlcs ka
pinėse.

Dirba Daugiau, o At
lyginimas Tas Pats

Varšuvos “Tribūna Ludu” 
rašo, kad Varšuvoje septynio
se svarbiausiose vietose sta
tybininkai pakėlė produkciją 
nuo ,10-20%. Nežiūrint to, jų 
darbo atlyginimas paliko tas 
pats.

“Zycie Gospodarcze” rašo, 
kad, apklausinė jus statybos 
darbininkus Poznanės ir kito
se provincijose, nustatyta, jog 
70% darbininkų šalia savo 
tiesioginio darbo dirba šaluti
nius, atsitik tinius darbus, 
idant galėtų šiuo budu bent 
kiek pakelti savo pajamas. 
66% darbininkų dirba ir savo 
atostogų metu. Darbininkai 
nepatenkinti ne vien tik savo 
atlyginimu, bet ir gyvenimo 
sąlygomis aplamai. Vidutiniš
kai darbininkai gyvena po du- 
tris vienoje patalpoje, kurioje 
nėra pakankamai vietos nei 
nusiprausti. Taipgi jie skun
džiasi blogu maisto aprūpini
mu. E.
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Apdovanojimui Savęs ir Kitą Naudok Terminuotos Apdraudos Aplikaciją Antrame Puslapyje
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SL A Reikalai ir Veikla liunus ir kad, čia tuose lietu
viškuose. namuose plaka jų 
ainių širdis, nenuilstama, 
darbšti ir pavyzdinga visiems 
lietuviams.

“ATŽALAS**.
Rockford, lllinois

ŠIA 77 Kuopos Reikalai iždininkas, P. 
• finansų sek-

Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne Vi
liau savaite laiko priei laikraščio 
Išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
Clura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Senus metus užbaigus 
ir naujus pradedant

Gruodžio 31 dieną užbaigė
me senuosius 1960 metus ir 
pradėjome 1961 metus. Praei
tais metais musų organizaci
jos eigoje buvo nepaprastų į- 
vykių. Vienas iš tų svarbiųjų 
įvykių buvo Susivi e n i j i m o 
Deimantinės Sukakties Sei
mas, įvykęs liepos mėnesį 
Pittsburgh, Pa. Pats seimas, 
kaipo istorinis įvykis musų 
organizacijos istorijoje, buvo 
gausus delegatais ir turinin
gas gerais ir organizacijai 
naudingais nutarimais. Jame 
dalyvavo ne tik senesnės kar
tos organizacijos nuoširdžių 
veikėjų ir ugdytojų, bet ne
mažai buvo jaunesnės kartos 
žmonių, vėlesniu laiku atvy
kusių į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir įsijungusių į mu
sų brolišką apdraudos ir pa
šalpos organizaciją — Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje. 
Kaip senesnieji veikėjai, taip 
ir vėliau įsijungę į organiza
ciją, rimtai svarstė seimui pa
siūlytus konstitucijos papildy
mus bei pakeitimus. Jeigu ku
rių kuopų pasiūlymus seimas 
dauguma balsų atmetė, tai tų | 
kuopų delegatai, kurių buvo I 
pasiūlymai, sutiko su seimo 
nutarimu. Tokis delegatų el
gęsis parodo, kad jie gerai 
susipažinę su demokratiška 
tvarka ir sutinka su daugu
mos nuosprendžiu.

Antras svarbus įvykis pra
eitais metais musų organiza
cijoje, tai padaugėjimas nau
jais ir jautais nariais musų 
organizacijos šeimos narių 
skaičiaus. Tai istorinis įvykis, 
nes pirmą kartą tokis gausus 
skaičius jaunuolių įsirašė į | 
Susivienijimą. Todėl musų or
ganizacijai 1960 metai 
tikrai naudingi.

X—0—X
Naujieji 1961 metai 
turi pasižymėti darbais

Pradedant 1961 metus, pri
valome nustatyti gaires visų 
metų darbams. Vienas ne
baigtas praeitais metais pra
dėtas darbas, tai gruodžio 
mėnesį pradėtas ir baigsis 
sausio paskutinę dieną šven
čių proga lietuvių ir lietuvai
čių įrašymas į organizaciją, 
tad kiekvieno nario pareiga 
ryžtingai padirbėti sausio mė
nesį ir kodaugiausia lietuvių 
ir lietuvaičių įrašyti į organi
zaciją, kad ji po sausio mėne
sio paskutinei dienai padaugė
tų naujais nariais.

Apie kitus 1961 metais nu- Į 
matytus darbus parašysime 
vėliau, dabar tik prašome 
ruoštis prie busimų darbų, o 
juos paskelbus stoti darban. I 
Tuos numatytus darbus pas- I 
kelbs musų organizacijos pa
reigūnai ar Vajaus Komisija, 
kurią sudaro keturi Pildomo
sios Tarybos nariai.

Kalbant apie musų brangią 
SLA didžiausią lietuvių orga
nizaciją Amerikoje ir Kana
doje, džiugu priminti, kad 
kuopos tai atžavos po visas 
Amerikos valstijas ir Kana
doje įleidžia giles šaknis ir 
užtikrina sau gyvybę nuo 
uraganų ir kitų audrų. Taip 
ir Rockforde, nors senosios 
kartos SLA 77 kuopos ugdyf 
tojai jau nyksta, apleidžia šią 
vargo pakrantę, bet į jų vie
tas stoja jauni, stiprus, ener
gingi ir pajėgus nariai, kas 
duoda viltį, kad SLA gyvuos 
per amžius.

Seniau įstodami į SLA jau
ni žmonės neturėjo galvoje, 
kad yra užtikrinta jų ateitis, 
jų pašalpa ir pomirtinė SLA 
organizacijoje, šiandien jau 
pamatė, kad vietinės mažos 
pašalpinės draugijos likviduo
jasi, nyksta, ne kurios nors 
ir laikosi, jau neišmoka pašal
pos ir pomirtinių. Daugelis 
pagalvoja — kodėl aš neta
pau SLA organizacijos nariu 
girmiau, o dabar jau per v&- 
lu. Meteliai jau spaudžia-len- 
kia kuprą prie žemės, rodos 
kad tavęs niekas nenori. No
riu štai ką pasakyti: Žiūrint 
SLA organizacijos akimis, ne 
per vėlu, tik reikia pasiteirau
ti pas savo kuopos organiza
torius, jie ras budus įtraukti 
į SLA organizaciją.

Rockfordo SLA 77 kuopos 
praeitis buvo — kultūros, ap- 
švietos ir Lietuvos reikalų 
ramstis, visuomet prisidėjo 
su parama ir aukomis pagal
bos prašantiems, taip ir šian
dien remia Lietuvos bylos ve
dimą už laisvę, savo gausio
mis aukomis. Ateinia 16 die
nos vasario minėjimas, be 
abejo, kad kuopa ir vėl pas
kirs gražią auką.

SLA 77 kuopos susirinki
mas neįvyks sausio 1 dieną . 
dėl to, kad Nauji Metai. Su
sirinkimas įvyks sausio 8 die
ną Lietuvių Klubo salėje.

Korespondentas.

rašų sekretorius, Z. Januške
vičienė — finansų sekretorė, 
A. Grinius - 
Vencelevičius
retorės pagelbininkas, M. Bra
zauskienė ir M. Balčiūnas — 
iždo globėjai, p. Valentinas— 
malšalka, A. Boreišis — ko
respondentas, B. Keblaitienč, 
M. Balčiūnas ir A. Boreišis — 
organizatoriai.

Kadangi sekantis susirinki
mas pripuola per Naujus Me
tus, todėl jis nukeltas viena 
savaitė vėliau, tai yra bus 
sausio 8 dieną tuo pačiu laiku 
ir toj pačioj vietoj.

Pirmininkas.

vaka- 
keps-

Piva-

buvo

Akron, Ohio

SLA 198-354 Kuopos Veikla

toma gana įdomi programa: 
linksmi dainininkai iš Cleve- 
lando, muzika jaunimui ir se
nimui pasišokti. Paminėjimą 
rengia vietos ALTo skyrius, 
kuriam pirmininkauja P. Jo
ga, sekretoriauja N. Trum- 
pickas ir pinigus prižiūri A. 
Kirtiklieniė. Visi yra SLA 198- 
354 kuopos nariai.

Korespondentas.

Detroit, Michigan

SLA 352 Kp. Priešmetinis Su
sirinkimas, Išrinkta Valdyba

Sekmadienį, gruodžio 4 die
ną Ispanų Salėje įvyko SLA 
352 kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuriame organizato
rė p. B. Keblaitienė perskaitė 
dviejų naujų narių aplikaci
jas.

Pirmininkas pranešė, kad 
rugsėjo pirmą dieną mirė 
kuopos senas narys V. Ratu- 
šinskas, ir paprašė susirinku- 

I sius atiduoti paskutinę pagar
bą mirusiam nariui atsistoji
mu ir susikaupimu minutei.

Prieš renkant kuopos val
dybą, buvo aptarta kuopos 
valdybos narių algos ir nu
tarta algą pakelti kuopos fi- 

| nansų sekretorei p. Januške
vičienei $100.00. Ji nuošim- 

| čių gauna už surinktas duok
les apie du šimtu dolerių, to- 

I dėl dabar viso gaus apie tris 
šimtus dolerių algos. Kitų 
kuopos valdybos narių algos 
mažos ir jos paliktos tokios 
kokios buvo.

[Detroito lietuviai veteranai 
užpirko namą, kuriame bus 

1 įtaisyta salė ir gal klubas, jie 
laišku kreipėsi į šią kuopą 
prašydami, kad kuopos ižde 
esančius $200.00 neva vetera
nų reikalams skirtų perduotų 
veteranų remontuojamai sa
lei. Reikalas galutinam nuo
sprendžiui paliktas sekančiam 
susirinkimui.

Valdyba išrinkta iš sekan
čių asmenų: F. Motuzas — 
pirmininkas, V. Tamošiūnas— 
vice pirm., A. Boreišis — už- |

Pittsburgh, Pa.

Ir Vėl Buvo Didelis Pokylis

Jubiliejinio Seimo Rengimo 
komisijos nariams pagerbti, 
buvo surengtas šaunus poky
lis šeštadienį, gruodžio mėn. 
3 dienos vakare ponios Bro
nės Pivaronienės gražioje re
zidencijoje čia Pittsburghe.

Šis pokylis su visais daly
viais buvo taip gražiai ir gry
nai lietuviškas ir jaukus ir 
laikas praleistas tokioje ma
lonioje atmosferoje per grei
tai prabėgo. Buvo juokauta ir 
rimtai diskutuota, buvo net 
ir keletą kalbų pasakyta. O tų 
dainelių — tiek daug ir gra
žių — taip skambiai sudai
nuotų, sugraudino ne vienam 
širdį. O svečių vaišintoja ger
biama B. Pivaronienė vis sma
gi, kukli ir su malonia šypse
na, tarp svečių sukosi, ragin
dama užkąsti bei išgerti. Va
karienės stalas visokių gėry
bių apkrautas svečius viliote I 
viliojo. Visi valgiai taip gar
džiai lietuviškai paruošti pa
rodė visiem, kad namų šeimi
ninkė
kuri taip moka nustebinti vi

sus su tokiais gardžiais 
rienės patiekalais ir 
niais.

Kai vėliau visi gerb.
riunienei sudainavo “Ilgiausių 
Metų”, o ji susigraudinusi ta
rė keletą žodžių į svečius, ro
dos ne ji kalbėjo, ibet čia šiuo
se lietuviškuose namuose pra- 
bijo jos vyro a. a. Petro Pi- 
variuno dvasia, kuris su pa
sididžiavimu jau nuveiktais 
lietuvybei darbais liepė tęsti 
jo pradėtus darbus ir sieki
mus dėl brangios Lietuvos ge
roves. Ir eina P. Pivaronienė 
jos vyro užbrėžtomis pėdomis, 
ir neša lietuvybės naštą ant 
savo pečių, remdama ir iškel
dama visą kas lietuviška, 
dirbdama nenuilstamai kiek 
jėgos leidžia.

Kai visi su kogeriausia nuo
taika vėlai j jau skirstėsi na
mon — rodos net ir tie svy
ruojantys klevai, kurie savo 
stipriomis šakomis gaubia p. 
Pivariunienės namus —
dė pasaką apie prabočius ga-

gau-

(

SLA 198-354 kuopos susi
rinkimas įvyko gruodžio 4 d., 
kuriame buvo apsvarstyta 
ateinančių metų veikla. Nu
matyta ir toliau daryti kas 
mėnesį susirinkimus toje pa
čioje šv. Petro parapijos sa
lėje. Vasarios metu nutarta 
rengti gegužinę. Ateinantiems 
metams kuopai vadovauti per
rinkta ta pati valdyba, kuri 
gana sėkmingai vadovavo 
kuopai per 1960 metus.

Kuopos narius prašome įsi
dėmėti, jog sausio mėnesio 
susirinkimas įvyks antrą sek- 
madienlį, sausio 8 dieną, 
dangi pirmas sekmadienis 
Naujų Metų diena.

Kuopos nariai aktyviai 
lyvauja rengime Lietuvos
priklausomybės paskel b i m o 
sukakties paminėjimo, kuris 
įvyks sausio 29 dieną. Numa

Omaha, Nebraska

SLA 87 KUOPOS 
narių susirinkimas įbus laiko
mas 1961 metais sausio mėn.. 
8 dieną, 2 valandą po pietų, 
šv. Antano parapijos salėje.

Susirinkime bus svarstoma 
1961 metų veikla, renkama 
nauja valdyba ir Ibus pateikta 
piniginė apyskaita už 1960 
metus.

Prašome kiekvieną narį įsi
pareigoti dalyvauti susirinki
me.

worth Avenue, Calumet City, 
lllinois.

Visi kuopos nariai ir narės 
•bukite šiame susirinkime ir 
užsimokėkit mokesčius. Po 
susirinkimo nebus priimami 
mokesčiai. Bus valdybos rin
kimas 1961 metams, nes 
priešmetiniam susiri n k i m e, 
1960 metais lapkričio 6 dieną 
tik 6 nariai dalyvavo, tai ne
buvo galima susirinkimo lai
kyti.

Kurie nariai neužsimokės 
šiame susirinkime sausio 8 
dieną, tai iki kito susirinkimo 
bus suspenduoti.

Juozas Maksvitis, 
Finansų Sekretorius.

Wa ūke gan, lllinois

viena iš geriausių

SPECIALI SLA
Mokesčių Lentelė

10 Metu Terminuotai Apdrauda! 
Mėnesinės ir Metinės Duoklės 

Už $1,000.00 Apdraudos 
(Ekspensų Duoklės Įskaitytos)

Mėnesinės Metinės
Amžius Duoklės Duoklės

20 .60 $6.54
21 .61 6.65
22 .62 6.75
23 .63 6.88
24 .64 7.01
25 .65 7.18
26 .67 7.33
27 • .70 7.51
28 .75 7.69
29 .85 7.89
30 .90 8.12
31 .92 8.36
32 .93 8.64
33 .94 8.93
34 .95 9.25
35 .96 9.59
36 .97 9.96
37 .98 10.38
38 .99 10.82
39 $1.01 11.31
40 1.03 11.84
41 1.08 12.41
42 1.15 13.04
43 1.24 13.72
44 1.29 14.46
45 1.35 15.26
46 1.42 16.14
47 1.50 17.09
48 1.59 18.14
49 1.69 19.26
50 1.79 20.49
51 1.94 ' 21.82
52 2.10 23.28
53 2.20 24.86
54 2.35 26.59
55 2.50 28.45
56 2.67 31.04
57 2.85 33.52
58 3.15 36.52
59 3.46 40.02
60 3.82 43.66
61 4.01 47.06
62 4.25 50.40
63 4.55 53.86
64 4.84 56.88
65 5.10 60.54

ka- 
yra

da- 
Ne-

Kuopos Valdyba.

Hammond, Ind

SLA 273 KUOPOS 
narių metinis 
įbus laikomas 
sausio 8 dieną,

susirinkimas
1961 metais

920 Went-

SLA 262 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks 1961 metais sausio mėn. 
8 dieną, Lietuvių Auditorijoje. 
Pradžia 10 valandą ryto.

Bus valdybos rinkimas dėl 
1961 metų ir kiti svarbus rei
kalai turės būt aptarti. Bus 
išduotas raportas iš 10-tos 
apskrities suvažiavimo, ir kur 
laikysim susirinkimus.

Joseph Mitchell,
SLA 262 kuopos sekr.

TERMINUOTA APDRAUDA YRA GERA
JŪSŲ ARTIMIESIEMS IR JUM PATIEM

Čia spausdiname Terminuotos Apdraudos Aplikaciją, su kuria gali apsidrausti suaugusieji nuo 20 iki 70 
metų amžiaus iki $2,000.00.

Terminuota Apdrauda suaugusiems duodama 10 metų. Po to ji gali būti vėl atnaujinta.
Daugiau aplikacijų galite gauti pas vietos SLA kuopų sekretorius ir organizatorius, kurių adresai nese

niai buvo nurodyti “Tėvynėje.”
Duokles už terminuotą apdraudą yra mažos. Jų lentelė taip pat yra šiame “Tėvynės’* numeryje.
Aprūpinkite savo artimuosius geriausia dovana—SLA apdrauda. Iki vasario mėnesio 1 dienos, 1961 

metų, visų skyrių apdraudas galite gauti žymiai palengvintomis sąlygomis.
IŠKIRPKITE ŠIĄ APLIKACIJĄ

Dair šiandien užpildę aplikaciją siųskite kartu su mokesčiais SLA vietos kuopai arba Centro Raštinei 
adresu:šiuo

ai

y
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DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street 

New York 1, N. Y.

APPLICATION FOR MEMBERSHIP
and for Ten-Year Term Life Insurance Age 20 to 70 Years

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY

ft.

Date

------------ Zone_____ Statė................

Age nearest birthday _________ -
Sex: Malė or female ___________ ___________

.__ Married ____________ Widowed ....................  Divorced ................... .  Separated-------------
in. VVeight ----------  lbs. Ghange of weight within past year: Gaine __ lbs. Loss __ lbs.

........ .........Name of employer.___--------- ------------------------------ ------------------ -----------------------

Day
.. City
Year .

Applicant’s name in full—not initials

Present rcsidence address

Date of birth: Month
Plaoe of birth ___________

Civil status: Single

Height: _______

Occupation _____

Business address
Amount of Term Life Insurance desired $................. .......Monthly premium $.......... .......... _ Annual premium $........

Do you want Accidental Death Insurance? Yes ---------------- No ---------------  If yes, what amount $---------------
Name of beneficiary ___________________________________________________________ Relationship __________

Address __________________________________________  City ________;■_____________________ Zone _____ Statė
♦Premium is graded in accordance with applicant’s age. For example: monthly and annual rates for each $1,000.00 oi 

term life insurance age 20 years, monthly 60 cents, annual $6.54; 30 years, monthly 90 cente, annual $8.12; 40 years, 
Monthly $1.03, annual $11.84; 50 years, monthly $1.79, annual $26.49; 60 years, monthly $3.82, annual $45.66. Premi
um for Intermediate ages are relatlvely proportional. Exact premium for each intemiedlate age term life insurance 
is found in Rate Tablea.

*

CERTIFICATION AND DEGLA RATION OF INSURABILITY
I, the undersigned, declare herewith that I am at prese nt in good health eoccept (give details of past illnesses)—

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 deoiare that all such statements and answers are, to the best of my 
knowledge and belief, full, accurate and true, and are offered to the Lithuanian Alliance of America as a certifica- 
tion of Insurability and a consideration for the contract for ten-year term life insurance is found in Rate Tables. 
with $__________ as my initiation dues for--------- months---------  years.

Signature of Applicant Signature of Witness, Sponsor or Organizer

Should "Tėvynė” be mailed? Yes —— No —— This applicant was enrolled by (name) .....................................

(address) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ -------------------------

CERTIFICATION BY) THE LODGE
I do hereby certify that the above named applicant has been accepted as a member of the Lodge No.

Lodge Secretary’s Signature Date , 19

INSTRUOTIONS
a. Have the application filled with pen and ink, then mali it directly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 

307 W. 30th St., New York 1, N. Y., or take it 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 Al

liance of America and the terms and conditions of the Class of insurance applied for by him.

Space below this line for Home Office ūse only

Gert. No.

Cert. Class

Amount $_______

Accidental am’t $. 

Am’t of dues rec’d $.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30th STREET

NEW} YORK 1, N. Ye

»

Lodge No.

Date rec’d -----

Date accepted . 

Monthly dues $ 

Annual dues $_. 

Approved by__

Šeriai No. $23
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Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS)

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pai

(Tęsinys)
Vienoms apskritiems priklauso 4 ar 5 kuopos, 

kitoms 15 ar 20, o valdybos vienokis skaitlius. Tai 
butų didelė nelygybė. Be to, tai butų dviguba atsto
vybė. Nepriimtinas. —įstatų Komisija.

Įstatų Komisijos vardu J. Varkala siūlo 308 kuo
pos įnešimą atmesti. Dėl. K. Aleksynui įnešus, dėl. K. 
Namaksi parėmus, visais balsais prieš tris seimas 308 
kuopos įnešimą atmetė.

53. Įnešimas Nr. 11.

Tautiški Centai
Kad Tautiškų Centų Fonde susidarę pinigai tarp- 

seiminiam laikotarpy pačių Seimų butų išskirstyti lie
tuviškiems kultūriniams, labdaringiems, Lietuvos ne
priklausomybės gynimo reikalams ir tt., o ne pave
dama Pildomajai Tarybai kaip dabar yra praktikuo
jama.—Siūlo 40 kp.

Kiekvienas Seimas šį reikalą svarsto ir sprendžia. 
Tai nėra Įstatų Komisijos ribose.

J. Varkala įstatų Komisijos vardu siūlo 40 kp. 
įnešimą nesvarstyti, kadangi šį reikalą kiekvienas S.
L. A. Seimas svarsto ir sprendžia. Dėl. S. Budvičiui 
įnešus, dėl. E. Satkoff parėmus, seimas nutarė visais 
balsais prieš du, palikti kaip yra.

54. Įnešimas Nr. 12.
ŠIA Organas “Tėvynė”

Pageidaujama, kad taupumo sumetimais SLA 
laikraštis “Tėvynė” butų panaikintas, o jo vietoje 
butų išleidžiamas kas mėnesį SLA biuletenis, grynai 
SLA reikalams, kaip tai Centro apyskaitos, apskričių 
suvažiavimų protokolai, žinios apie naujus ir mirusius 
bei išstojusius narius ir panašiai—Siūlo 308 kuopa.

Organą Tėvynę padaryti mėnesiniu laikraščiu. — 
Siūlo 226 kp.

Įstatų Komisija rekomenduoja palikti “Tėvynę” 
savaitraščiu.

Įstatų Komisijos vardu J. Varkala rekomenduo
ja Tėvynę palikti savaitraščiu. Delegatas S. Baka- 
nas įnešė, delegatas P. Joga parėmė priimti Įsta
laitis įnešė, dėl. M. Kuprienė parėmė diskusijas užda- 
jas uždaryti. SLA 226 ir 308 kuopų įnešimus seimas 
visais balsais prieš tris, nutarė atmesti.

Prez. P. Dargis SLA 51 Seimo ketvirtą sesiją už
darė 5 vai. po pietų, pranešdamas, kad penktoji seimo 
sesija prasidės ryt 9 valandą ryto šioje pat vietoje, 
tų Komisijos rekomendaciją, šiuo klausimu pasisakė 
delegatas S. Bakanas, J. Petrėnas, A. Trečiokas, K. 
Namaksi, M. Vaidyla ir dėl. T. Mjatas. Į)el. V. Tamu- 
ryti. Seimas visais balsais prieš du, nutarė diskusi-

PENKTA SESIJA
Prezidentas P. Dargis, SLA 51-mo Seimo penktą 

sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 13 d. 9 vai. ryto, 
Pick-Roosevelt viešbutyje, Balroom salėje, Pittsburgh, 
Pa.

55. Prezidentas P. Dargis pakviečia sekretorių 
dr. M. J. Viniką atlikti seimo delegatų vardošaukį. 
Atlikus delegatų vardošaukį paaiškėjo, kad šioje se
sijoje dalyvauja viso 129 delegatai.

56. Mandatų Komisijos vardu dėl. A. Praškevi
čius pranešė, kad yra atvykę Šie nauji delegatai: J. 
Šneideraitis, 368 kuopos ir Audrovė Valatkienė, 374 
kuopos ir rekomenduoja priimti seimo delegatais. 
Dėl. Gegužiui įnešus, dėl. P. Mačiukienei parėmus 
seimas vienbalsiai nutarė Mandatų Komisijos reko
menduotus delegatus pripažinti pilnateisiais seimo 
delegatais.

57. SLA prezidentas P. Dargis prašo paskaityti 
SLA 51 Seimo trečios ir ketvirtos sesijų protokolus. 
Dėl. P. Dagys perskaito trečios sesijos protokolą. 
Dėl. A. Gustienei įnešus, dėl. Mačiukienei parėmus, 
seimas trečios sesijos protokolą vienbalsiai priėmė 
taip, kaip surašytas.

58. Dėl. P. Dagys perskaito ketvirtos sesijos 
protokolą. Dėl. S. Budvičiui įnešus, dėl. S. Bakanui 

parėmus seimas vienbalsiai priėmė ketvirtos sesijos 
protokolą taip, kaip surašytas.

60. Prez. P. Dargis kviečia SLA Įstatų Komisiją: 
Dr. A. Montvidą, J. Varkalą, dr. K. Drangelį referuoti 
kuopų įnešimus ir patiekti Įstatų Komisijos rekomen
dacijas.

Įnešimas Nr. 13. .

“Tėvynės” Redaktorius

“Tėvynės” redaktorius yra skiriamas ir atleidžia
mas Pildomosios Tarybos, kuri, kartu su Seimo iš
rinkta Švietimo Komisija nustato “Tėvynės” pagrin
dines gaires ir duoda redaktoriui nurodymų, kokia 
kryptimi “Tėvynė” turi būti redaguojama.—Siūlo 322 
kp. :

Dabartinė Konstitucija pasako, kad redaktorius 
yra Pildomosios Tarybos ir švietimo Komisijos prie
žiūroj, kad jis redaguotų organą tinkamai. Palikti 
kaip dabar yra. —Įstatų Komisija.

61. SLA Įstatų Komisijos narys dr. K. Drange- 
lis skaito kuopų įnešimą Nr. 13 ir pateikia Įstatų 
Komisijos rekomendaciją: palikti, kaip dabar yra. 
Dėl. F. Rogers įnešė, dėl. A. Mockienė parėmė priim
ti Įstatų Komisijos rekomendaciją. šiuo klausimu 
pasisakė dėl. J. Tumavičienė, dėl. S. F. Bakanas, dėl. 
T. Matas. Dėl. V. Amsie įnešė, dėl. J. Krasinskas 
parėmė diskusijas uždaryti. Seimas visais balsais, 
prieš du, nlutarė diskusijas uždaryti. Balsuojant S.
L. A. 322 kuopos įnešimą visais balsais prieš 3 seimas 
nutarė palikti, kaip dabar yra.

Įnešimas 14.
Seimų, Pildomosios Tarybos ir Apskričių Protokolai

“Tėvynėj” talpinti tik žymesnius ir visiems na
riams žinotinus Seimų, Pildomosios Tarybos ir apskri
čių įvykius ir tarimus, o ne ištisus protokolus.—Siūlo 
226 kp.

Siūlome, kad SLA Piildomosios Tarybos protoko
lai butų skelbiami “Tėvynėje” po vieno mėnesio, o Sei
mų po dviejų mėnesių, NEVĖLIAU.—352 kp.

Kad “Tėvynėj” skelbiami Pildomosios Tarybos po
sėdžių ir Seimų protokolai butų techniniai spausdinami 
ant pusės puslapio iš abiejų lapo pusių dėliai patogumo 

iškarpoms.—Siūlo 352 ir 222 kuopos.
226, 352 ir 222 kuopų siūlymai yra išmintingi, tik 

vieni nuo kitų skiriasi. Įstatų Komisija rekomenduoja, 
kad po kiekvieno Seimo ir po kiekvienos Pildomosios 
Tarybos susirinkimo protokolai butų atspausdinti at
skirame priede prie “Tėvynės” ir sykiu su ja pasiųsti 
visiems nariams.

62. SLA Įstatų Komisijos narys dr. K. Drauge
lis skaito kuopų įnešimą Nr. 14 ir Įstatų Komisijos 
rekomendaciją. Dėl. F. Rodgers įnešė, dėl. V. Ka
marauskas parėmė priimti Įstatų Komisijos rekomen
daciją.

Dėl šio įnešimo pasisakė delegatai: M. Vaidyla, 
dr. P. Grigaitis, dėl. S. Budvitis, dėl. J. Stanislovai- 
tis. SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui paaiškinus, 
delegatas S. Budvitis įnešė pataisą, 226 352 ir 322 
kuopų įnešimus pavesti išspręsti Pildomajai Tarybai. 
Balsuojant seimas visais balsais prieš du, pasisakė 
už įnešimą su pataisa: palikti išspręsti Pildomajai Ta
rybai.

Įnešimas Nr. 15.
Švietimo Komisija

Panaikinti švietimo Komisiją ir jos pareigas pa
vesti Pildomojai Tarybai.—Siūlo 226 kp.

ŠIA Konstitucija pabrėžia platų pasimojimą na
rius ir bendrai lietuvius šviesti. Šiam tikslui yra ren
kama švietimo Komisija, kuri savo pareigas eina pagal 
organizacijos sumanymus ir išgales. Palikti švietimo 
Komisiją. —Įstatų Komisija.

63. SLA Įstatų Komisijos narys dr. K. Drange- 
lis skaito kuopų įnešimą Nr. 15 ir Įstatų Komisijos 
rekomendaciją. Dėl. W. Anesta parėmus seimas 
vienbalsiai Įstatų Komisijos rekomendaciją priėmė.

Įnešimas Nr. 16.
Ryšininko Paskyrimas

Rinkti ar paskirti asmenį, kuris rūpintųs Susivie
nijimo propagandos reikalais—public relations.—Siūlo 
236 kp.

Pavesti šį reikalą Pildomajai Tarybai spręsti.
—Įstatų Komisija.

(Bus daugiau)

KILNUSIS BRIEDIS
Iš anglų kalbos vertė

B. NAUJALIS
Toronto, Canada

Kada tai seniai, seniai, netoli du tūks
tančiai metų prieš tai, tolimoje Kanados 
šiaurėje gyveno kaiminė briedžių. Vieną 
ypatingą naktį angelas nusileido iš dausų 
tarp jų ir pranešė linksmą naujieną, kad 
Betliejaus miestelyje Marija pagimdė Kū
dikėlį Jėzų. Tada angelas suplojo spar
nais, kad net aukso dulkės pasipylė iš jų 
ir nuskubėjo, nuskrido pranešti šią džiugią 
žinią kitiems, visame pasaulyje esantiems, 
gyvuliams.

Kada angelas apleido briedžių kaiminę, 
tada briedžiai tik ir kalbėjo apie tą 
džiaugsmą, kad Kūdikėlis gimė Marijai. 
Vienias iš jų pats žvaviausias briedis, kuris 
savo ištvermingumu ir jėgingumu pranešė 
kitus, užklausė:

—Kur randasi tas Betliejaus miestelis? 
Aš norėčiau nuvykti ir savo akimis pama
tyti Kūdikėlį Jėzų.

Tik vienas senas briedis, labai šakotais 
ir nuo senumo apsamanojusiais ragais, ži
nojo kur yra Betliejaus miestelis.

—Tas yra labai toli,—senasis briedis 
purtindamas savo seną galvą, įspėjo jau
nuolį briedį.—Pirmiausia tu turėtum per
bėgti daugybes mylių per grubųjį ledjurį. 
Po to tave sutiktų šturmaujantis okeanas, 
kurį tau reiktų perplaukti. Okeanas labai 
platus ir jo žiaurios banlgos numirkytų tavo 
gražųjį kailį, išvargintų tavo mikliąsias ko
jas ir išsemtų tavo jėgas, kad tu jau to
liau nenorėtum keliauti. Be to tu susitik
tum plačias, akimis neišmieruojamas girias, 
kurių medžiai tankus kaip šepetys ir jų 
šakos susipynę kaip erškėtynai, ir tu nusi- 
laužtum savo didinguosius ragus ir nudil- 
dytum gražiuosius plaukus. Už neišmatuo- 
įamų girių tu susitiktum aukštų kalnų vir
tines. Kalnai tokie aukšti, kad debesys 
slinikdami pro juos skiriasi. Kalnų atska
los, aštriosios uolos sužeistų tavo eikliąsias 
kojas ir tavo gražios kanopos nudiltų, su
skiltų iš kurių čiurkšlėmis tekėtų kraujas. 
Tu toliau keliaut negalėtum. Gi už tų kal
nų, už tų aštriųjų uolų, tave sutiktų plati, 
viską mirtimi paverčianti dykuma. Dyku
ma tokia plati, didelė, kaip du okeanai, ir 
smėlis toks karštas, kaip ugnis. Ten nėra 
nei vandens, nei žalios žolės ir tu turėtum 
apleisti šį pasaulį, (be laiko eiti į gyvulių 
dangaus karalystę nepriėjęs Betliejaus 
miestelio ir nepamatęs Kūdikėlio Jėzaus. 
Ne, ne mano puikusis jaunuoli, o ne, mano 
išdidusis puikuoli, tu turi išmesti iš savo 
svajingos galvos šią romantišką svajonę 
pamatyti Kūdikėlį Jėzų. Palik čia tarp mu

sų. Tarp savo giminių ir draugų. Džiau
kimės visi tą linksmą naujieną išgirdę, ku
rią mums angelas pranešė, bet nebandyk 
pasiekti Betliejų ir pamatyti Kūdikėlį Jėzų.

Jaunas briedis, išdidžiai pakėlęs galvą, 
kurią puošė puikus šakoti ragai, žvelgė į 
tolį. Kurį laiką tylėjo, lyg ką svarstyda
mas. Jis išklausė protingojo seno briedžio 
kalbos, bet po valandėlės nusprendė prie
šingai ir, atsukęs savo žvalias akis link 
kaimenės, prabilo:

—Didieji ledjurio plotai neišgąsdins 
manęs, aš esu jį perbėgęs keletą kartų. 
Okeaną aš perplauksiu į pusę to laiko. 
Visi žino, kad aš esu geriausias plaukikas 
iš visos briedžių giminės, o po to galėsiu 
kelias dienas pasilsėt ir mano jėgos, ir ma
no plaukai vėl bus kaip buvo prieš tai. 
Jeigu mano ragai nusilaužins į medžių ša
kas ir jeigu mano kanopos suskils lipant 
per aukštų kalnų aštrias uolas, tas niekis. 
Ir ragai ir kanopos ataugs. Juk jus žinot, 
kad aš esu pats jėgingiausias, pats ištver
mingiausias iš jus visų kiek aš čia matau, 
ar kiek aš žinau. Ką, dykuma? Aš ją 
perbėgsiu nakties laike ir jokie saulės spin
duliai manęs nekepins. Prieš tai aš gerai 
pasiganysiu, atsigersiu, atsilsėsiu ir aš bėg
siu greičiau už vėją. Ne, garbingasis sena
sis briedi. Aš turiu pamatyt Kūdikėlį Jėzų.

Tada pasuko galvą draugų link ir 
klausė ar kuris iš jų nenorėtų eiti kartu 
su juo, bet visi jo draugai kratė į šalis gal
vas ir be žodžių galima buvo suprasti jų 
nesutikimą eiti su juo. Tada jis pradėjo 
atsisveikinti su giminėmis, draugais, pažįs
tamais ir pradėjo kelionę Betliejaus link.

Ledjurį perbėgo pasišokėdamas, bet 
okeanas buvo daug platesnis negu jis manė 
prieš tai ir jį perplaukti užėmė daug, daug 
dienų. Jis buvo pilnai išvargęs ir jo pui
kusis kailis buvo numirkęs. Jis turėjo il
sėtis kurį laiką, kad atgauti jėgas. Sau
lutė šildė, oras gaivino, puiki traški žalia 
žolė maitino ir jis greit atgavo pirmykštes 
jėgas ir savo plaukų buvusį blizgantį grožį. 
Kada jis priėjo platybes girių, tankybes 
medžių, jau jis buvo stiprus kaip visuomet.

Girios buvo tankios, kaip šepetys, o 
plotis jam atrodė daug platesnis už iki šio- 
liai padarytą kelionę sudėjus kartu. Jis 
nėrė pro tankas šakas, o jos raižė jo gra
žiai blizgančius plaukus ir laužė jo gražius 
ragus. Kraujas bėgo čiurkšlėmis užliejant 
(jo iki šioliai buvusias žvavias akis, dabar 
liūdnas, bet su viltimi kada nors pamatyti 
Kūdikėlį Jėzų. Kada jis perėjo girias tada 
jis buvo tiek pavargęs, kad prieš jo pačio 
nenorą, jėgų išsekimas privertė jį ilsėtis 
keletą dienų. Po to jis vėl atgavo savo 

pirmykščias jėgas ir su energija tęsė ke
lionę toliau Betliejaus link.

Kalnai buvo aukšti. Atsikišę uolos 
aštrios ir jų aukščio, ir jų pločio jo akys 
negalėjo aprėpti. Tas jam užėmė daug 
laiko iki jis perkopė kalnus. Jis susižeidė 
savo kietąsias kanopas ir iš jų tekėjo krau
jas. Kūnas vėl jautėsi nuvargęs. Jis gy
dėsi žaizduotas kojas ir gaivinosi šaltinio 
vandeniu, ir ganėsi sočioje žolėje iki pra
dėjo kelionę per dykumos krašto platybes.

Dykuma buvo daug platesnė už okeaną 
ir jis bėgo greičiau už vėją. Deja, trošku
lys privertė jį ieškoti vandens, tas užėmė 
ilgą laiką, o po to keletą dienų turėjo il
sėtis, kad atsigėrus iki sočiai ir galėtų tęsti 
kelionę toliau.

Tai buvo džiaugsminga diena, kada kil
nusis briedis, po tiek laiko, prikeliavo ma
žytį miestelį. Sutikęs nepažįstamą gyvulį, 
kuris jam kažinikaip keistai atrodė, užklau
sė jo “kaip tas miestelis vadinasi” ir gavo 
atsakymą, kad tai yra “Betliejus.” Tada 
briedis klausė jį “Kur aš galėčiau rasti Kū
dikėlį Jėzų?”

Gyvulys, kuris kiek panešėjo į arklį, 
kiek į briedį ar kitą gyvuli, bet truko ragų 
(tai butą asilo, jis sužinojo vėliau), juokė
si, juokėsi galvą kratydamas į šalis ir ausi
mis linguodamas į visas puses, ir pro juoką 
pasakė: “Tu esi pavėlavęs . . . Jeigu tu no
rėjai pamatyti Kūdikėlį Jėzų, tai tau rei
kėjo paskubėt. Jis dabar užaugo į tikrą 
vyrą.”'

Dar vieną sutiko ramaus budo gyvulį, 
tai buvo kupranugaris, kurio giminės narių 
jam teko sutikti keliaujant per dykumą. Iš 
jo sužinojo, kad jis buvo tikrai pavėlavęs.

—Tvartelis štai čia, kuriame Kūdikėlis 
gimė. Tą naktį aš buvau ten ir tą stebuklą 
pats savo akimis mačiau.

Jis viską nupasakojo kilniajam brie
džiui, kaip viskas įvyko.

Po to, kada briedis viską sužinojo, la
bai nuliūdo, kad jo padarytas kelias, jo 
visos kančios nuėjo veltui. Nuleido liūdnai 
galvą ir pradėjo atsisveikinti savo naujai 
įsigytus draugus: asilą, kupranugarį. Ir 
bedalis briedis gryžosi atgal ir pradėjo ke
lionę namų link.

šį kartą dykuma atrodė daug platesnė 
ir smėlis daug karštesnis negu prieš tai. 
Nors jis (jau žinojo kur rasti vandenį, bet 
j'am perbėgti dykumą užėmė daug daugiau 
laiko negu pirmiau. Kada jis perėjo svili
nančios dykumos smėlynus, tada jį sutiko 
aukštybės kalnų.

Uoloti kalniai atrodė užaugę aukštesni 
ir uolų atskalos daug aštresnės; jos kru
vino ir vargino jo išsekusias jėgas. Jis tu
rėjo ilgai, ilgai ilsėtis iki perlipo tuos pa
čius kalnus, kuriuos jis pirmiau perlipo per 

pusę to laiko. Jis jau žinojo, kad ši kelionė 
užims jam visą gyvenimą ir šį kartą jis jau 
daugiau nieko nenori, tik sugrįžti į savo 
giminę ir ten prie savųjų, prie giminių dar 
kartą pažvelgti į tuos ledų plotus, arktiki- 
nius kalnus ledų, ir tada užmerkti amžinam 
miegui akis. Tos minties vedamas jis dėjo 
paskutines /jėgas. Išvargusiomis kojomis 
žingsnis po žingsnio, mylia po mylios vis 
artėjo namų link.

Po labai ilgo laiko (sunku butų pasa
kyti kiek tai lako praėjo), jo sunkios kelio
nės, priėjo okeano krantą ir, pamatęs pla
tybes šturmuojančio okeano, bejėgiai pa
dėjo galvą ant žolės ilgam poilsiui. Jo gal
va buvo skaudama nuo naujų žaizdų. Jo, 
kada tai buvę gražus ragai, dabar vietoje 
jų tik nuolužos. Jo, kada tai buvęs pui
kus kailis su blizgančiais plaukais, dabar 
apsilupęs, suraižytas, sukoneveiktas. Jo 
kanopos kada tai skaldę akmenis, dabar 
nudilę, sukeldėję, iš kurių, ant sukrekėjusio 
seno, tekėjo naujos srovės kraujo. Jo kada 
tai žvalios akys nubluko ir liūdnai žvelgė 
žemės link. Jis jau buvo įsitikinęs, kad 
jo (jėgos jau niekad nepajėgs pernešti į 
antrą krantą okeano. Tas jam darė didelį 
skausmą, kad jis jau niekad nepamatys 
savo artimųjų, nei įgimtojo krašto, ir turės 
mirti ant nepažįstamo vandenyno kranto, 
svetimoje žemėje, toli, toli nuo savo tėvy
nės.

Kada jis užmerkė beviltiškai akis ir 
mintimis nuskrido į gimtąjį Arktiką, staiga 
pajuto (kažinkas) jį lietė. Kada jis at
merkė akis, gi angelas nusileidęs iš aukš
tybių stebėjo jį ir maloniai šypsojos, ir pro 
angelišką šypseną prabilo:

—Nepamesk vilties, kilnusis briedi. 
Kūdikėlis Jėzus, kurio tu taip norėjai ma
tyt, dėl kurio beveik visą gyvenimą paau
kavai bekeliaudamas, negali būti be atpildo. 
Kūdikėlis Jėzus dabar Danguje ir stebėjo 
tavo kančias jo beieškant. Jis jaučia tavo 
širdies troškimą pamatyti jį, todėl jis nu
tarė suteikti tau didelę garbę. Taip pat ir 
Šventas Nikolas, kuris randasi Danguje, 
yra paskirtas šią naktį apvažiuoti visą pa
saulį, šios nakties Kūdikėlio gimtadienio 
proga išvežioti, apdalinti pasaulio vaikučius 
dovanomis, vardan jo atminimo. Tu esi 
pats kilmingiausias ir ištvermingiausias 
briedis. Tu esi pats garbingiausias iš visų 
briedžių giminės, todėl Jėzus suteikia garbę 
tau traukti rogeles su Šventu Nikolu ir vai
kučių dovanomis į vieną naktį per visą 
pasaulį ir išdalinti jas.

Gerasis briedis kiek pralinksmėjęs nu
sišypsojo ir pasakė:

—Daug, daug metų atgal aš jaučiau 
didelę garbę traukti dangiškas rogeles su 
Šventu Nikolu ir vaikučių dovanomis, bet 
dabar jau pervėlu. Aš esu labai senas ir 

nudilęs. Aš esu senas, nuvargęs ir sergan
tis. Mano kojų sąnariai nesilanksto ir gal
vos į aukštį pakelt negaliu. Aš negaliu 
perplaukti okeano, kad pasiekčia namus, 
tai kaip aš galiu traukti rogeles, su šven
tu Nikolu ir dovanomis, į vieną naktį?

—Šiais meltais tu įgausi vėjo sparnų 
greitį savose kojose. Tavo kūnas bus leng
vesnis už pūką ir tavo judesiai bus grakš
tus kaip žaibai. Tu galėsi iškelti savo gal
vą į aukštį ir tavo akių žvalumas bus grį
žęs, kaip dar niekad nėra buvę. Kaip tu 
norėsi padaryti vieną šuolį, tai bus per visą 
platybę ledjurio. Pagal tavo norą tu ga
lėsi peršuoliuoti virš debesų,—aiškino an
gelas glostydamas briedį.

Briedis tylėjo, nenorėjo užgauti Dan
gaus pasiunltinio. Jis atsistojo, pasiraivė, 
neįmanoma. Jo kūnas buvo sustingęs. Pa
kėlė galvą į aukštį, kiek jam jėgos leido, ir 
patempė sprandą ir jam atrodė, kad tai 
prašneko:

—Aš esu dėkingas Kūdikėliui Jėzui, 
kad jis teikėsi skirti man/ tokią garbę. Aš 
kaistu iš džiaugsmo, bet aš turiu atsisaky
ti.—Briedis nuleido galvą žemai ir tartum 
pats su savim kalbėjo:

—Daug meilų atgal aš bučiau ugnimi 
degęs iš džiaugsmo už tokią garbę, bet 
dabar aš esu persenas, persilpnas. Sakyk 
Kūdikėliui Jėzui, lai jis pasirenka kitą— 
jauną, stiprų briedį, kuris galės traukti ro
geles daug greičiau už mane.

Angelas žvelgė su šypsena link jo ir 
jį glostydamas kalbėjo:

—Tu esi sunkiai perkalbamas. Gerai, 
lai bus taip kaip nori, kad kas metai, ant 
atminties Kūdikėlio Jėzaus gimtadienio, bus 
parinkta toks ištvermingas, kilnus briedis 
kaip tu, kad išvežiotų vaikučiams dovanas 
Kalėdų naktį; bet šį kartą, šiais metais 
Jėzus pasirinko tave, o po to galėsi keliauti 
į gyvulių dangaus karalystę. Tu įrodyk, 
kad gali tą padaryt. Aš duosiu (tau jėgų, 
tik pabandyk ir tu įsitikinsi koks tu esi 
galingas.

Briedis vis dar negalėjo tikėti ir mane, 
kad angelas juokauja iš seno, bejėgio. 
Nors jis labai troško būti dėkingu ir jaunu, 
bet žinodamas savo bejėgiškumą, vis dar 
nesiryžo. Pažvelgė į angelą, kurio šypsena 
privertė jį bandyti. Sudėjo abi kojas į 
krūvą, pasirengdamas visomis jėgomis į 
šuolį ... ir tik, pats negalėjo iš džiaugsmo 
tikėlti, kad jis atsirado antroje pusėje oke
ano. Kada jis padarė antrą, lengvą šuolį, 
peršvilpė visą lediniuotąjį okeaną ir atsi
rado tarp savųjų.

Nuo to laiko iki šios dienos Kūdikėlis 
Jėzus pasirenka ištvermingiausį, kilniausi 
briedį, kuris per vieną naktį apvežioja 
Šventą Nikolą, su vaikučių dovanomis, per 
visą pasaulį, vardan Kūdikėlio Jėzaus gim
tadienio atminimo.
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S.L.A. KUOPŲ VEIKLA NAUJI METAI

Brooklyn, N. Y.

SLA 152 KUOrOS
r.arių susirinkimas įvyks 1961 
metais sausio 10 dieną, 8 va
landą vakare, B lly Wol on 
patalpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyne.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti susirinki 
me.
Kuopos narių žiniai

SLA 152 kuopos naujas fi
nansų sekretorius, todėl rei
kalui esant kreipkitės 
prie naujo sekretoriaus šiuo 
adresu: Albertas F. Peters- 
Petrauskas, 84-17 Jamaica 
Avenue, Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. VIrginia 3-1477.

F. Stanco Stankūnas,
SLA 152 kuopos pirm.

South Boston, Mass.

deja Sophie Barčus pristaty
dama kandidatę Barborą Ro
kus, kur ą narės vienba'siai 
priėmė. Kitos narės žadėjo 
dėti pastangas gauti naujų 
narių.

Kuo>pa paskyrė $15.00 au, 
ką Veteranų Kalėdų cigarečių 
fondui.

Atlikus šiuos ir kitus eina
muosius reikalus — vakaro 
šeimininkės Anna Yonaitas ir 
Virginia Shimkus pakvietė su
sirinkusias prie Kalėdų vaišių. 
Stalas papuoštas su Kalėdų 
papuošalais gražiai atrodė. 
Be to, jis buvo kupinas įvai
rių pačių šeimirinkių gamin- 
‘ų skanumėlių. Buvo ir Kalė
dų Senelis, kuris išdalino do
vanas. žinoma, buvo ir Kalė
jų giesmės.

Praleidę malonų vakarą ir 
nalinkėja viena kitai Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų skirstėmės ramon.

Narė.

Svetimoj padangėj, 
Tarp audrų ir sniego, 
Vai, jau kiek vaigingų 
Metelių prabėgo!... 
Galbūt, Nauji Metai 
Vilčių neapgaus, 
Ir tėvynė laisvę 
Trokštamą atgaus. 
Mums nereikia maršo, 
Nereikia mėnulio, 
Tik musų žemelės, 
Kur prabočiai guli, 
Kur kiekvienas kampas, 
Kur kiekviena vieta 
Brolių vargdienėlių 
Aša/rom aplieta... 
Gal musų svajonės 
Kartą išsipildys, 
Ilgų metų žaizdos 
Sieloj snsišildys.

Sofija Ambrazevičienė.

na-
aš

pa-

Nauja SLA Kuopos Valdyba

1960 metais gruodžio 14 
dieną įvykusiame SLA 43 
kuopos susir nkime 1961 mė
toms kuopos valdyba išrink
ta sekančioj sudėty:

Pirmininkas Justinas Vai
čaitis,

Vice pirmininkė Bronė Ka- 
počienė,

Finansų sekretorius Juozas 
Lokys,

Protokolų sekr. Valentina 
Minkenė,

Iždininkas Steponas Min- 
kus,

Iždo globėjai: Juozas Ar
lauskas ir Vytautas Stelmo
kas,

Organizatoriai: Justinas 
Vaičaitis ir Jonas Kalvaitis.

V!sais kuopos bei organiza, 
ciniais reikalais apskrities 
prašoma kreiptis į J. Vaičaitį, 
359 W. Broadway, So. Bos
ton, 27, Mass. Tel. AN 8-5040 
Gcneral Parcel and Travel 
Co. Ine. Kontoroje.

Koresp.

Shenandoah, Pa.

Iš SLA 23 Kuopos Meti- 
n‘o Susirinkimo

Chicago, Illinois

ŠIA 217 Kuopos Veikla

SI A 217 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko 1960 metais 
gruodžio 4 dieną. Iš kuopos 
kasos ALTu: paaukota $10.00.

Perrenkant valdybą, susi
rinkimas buvo bepriimąs pa
siūlymą palikti senąją. Ta
čiau ilgamečiam vicepirminin
kui ir pirmininkui Liudui 
Šmulkščiui pasitraukiant iš 
tavo pare gų, teko rinkti vi
sus pareigūnus po vieną.

Išrinktos kuopos valdybos 
sąstatas šitas: pirmininkas 
Antanas Stankus, vicepirmi
ninkas Jonas Sakalas, finan 
sų rekretorius Vytautas Pet
rauskas, protokolų sekre' o- 
rius Joias Kaunas, iždininkas 
Vytautas Pavilčius, iždo glo
bėja" : Jonas Liorentas ir Juo 
zas Kučinskas, organizatorius 
Mikas Simokaiti3 ir daktaras 
kvotėjas dr. Steponas Biežis. 
Kuopos valdyba šitą sykį ver
čiasi be ligonių lankytojų,

Liudas Šmulkštys, atsisvei 
įtindamas su kuopa, perdavė 
buvusio ilgamečio pirmininko 
George Gribo linkėjimus iš 
šiltosios Floridos visiems bu- 
buviems bendradarbiams.

Sekantis susirinkimas šau
kiamas vasario mėn. pradžio
je. J. Kaunas.

SLA 23 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 4 
diena, priprastu laiku ir pri
prastoj vietoj. {SuHrinkimą 
atidarė ir vedė kuopos pirmi
ninkas Jurgis Subačius. Pro
tokolas skaitytas iš lapkričio 
mėnesio kuopos susirinkimo 
ir priimtas.

Skaitytas laiškas iš Centro 
nuo dr. M. J. Viniko, reikale 
naujų narių prirašymo. Ap
kalbėjus priėjusieji ir bėganti 
kuopos reikalai, p:rmininkas 
nasiulė susirinkimui išsirinkti 
naują valdybą 1961 metams. 
Norinčių įeiti į valdybą nesi
rado, todėl vienbalsiai nubal
suota pal’kti tą pačią valdy
bą 1961 metams.

Dabar SL A 23 kuopos valdy
ba sudaro šie nariai:

Pirmininkas Jurgis Suba 
Mus,

Vice pirmininkas Antanas 
Staniškis,

Iždininkas Dominikas Vaik- 
šnoras,

Finansų sekretorius Juozas 
Urbonas,

Užrašų sekretorius P. J. 
Alex,

Iždo globėjai: Jonas Staniš
kis ir Viktoras Visockis,

Organizatorius ir Kores
pondentas Viktoras Visockis

Daktaras kvotėjas dr. M 
Meri Romeika,

Maršalka Feliksas Šilalis.
Pirmininkas užklausia ko- 

misi’os ar turi ką pranešti? 
V. Visockis kalbėdamas parei
škia, kad lapkričio mėnesį 
kuopos susiriankime buvo nu
balsuota, kad gruodžio mene 
-į po kuopos susirinkimo tu 
rėti pobūvi su užkandžiais ir 
bėrimais, tad jis pareiškia 
kad susirinkimui užsibaigu' 
visi nariai esafe kvieč!ami j 
kitą kambarį, kur viskas yra 
paruošta. Užbaigus susirinki
mą nariai kartu su svečiai' 
msėdo prie s'alų, vaišinos 
r kartu linksmai kalbėjos 

vieni su kitais apie praėjusiu! 
gyvenimo įvykius.

Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Vyrų choro koncertas
“Kankardia” Dainių Vyrų 

choras gruodžio mėn. 2 die
ną turė/o puikų koncertą 
gražioj salėj “Irem Tample”. 
Choras gyvuoja jau 81 me
tus ir kas me ai rengia kon
certą. Minėtą chorą suorgani
zavo vokiečiai ir daug mc'ų 
buvo grynai vokiškas. Bet da
bar choras susideda iš 42 na
rių ir viskas tvarkoma anglų 
kalba. SLA 35 kuopos vice 
pirmininkas Pranas Lukas ir
gi dalyvauja jų tarpe kaipo 
baritono balsu. Šį kartą kon
certas susidėjo iš prieškalė
dinių dainų ir atliktas vokie
čių, anglų ir rusų kalbomis. 
Turėjo solistę moterį ir jau
ną pianistą. Pianas buvo nu- 
senas, jautėsi žvangėjimo gar
sas ir darė nemalonų įspūdį, 
nors skambintojas buvo vie
nas iš gerųjų. Vietinis muzi
kos krit i kas į 
pianą reikėtų 
rakandų laužą.
Mišraus choro

do Radijo Lietuvių valandos 
vedėjams ir visai valdybai už 
pranešimą oro bangomis apie 
mano ligą ir suraminimą dai
na “Tyli Nakt’s”. Kas per ra
di’o buvo šaky.'a apie mane 
ir dainą musų draugai James 
ir Benedikta Kvetkai, užre- 
kordavo, ir kada aš buvau 
mie, atvežė rekorderį ir 
viską girdėjau.

Dabar ačiuojam visiems
minėdami jų vardus. Magda
lena Januškevičienė rašo: 
“Apgailauju, kad negaliu as
meniškai jus aplankyti, bet 
mano mintys su tavim Anta
nuk”. Taipgi dėkojam sesės 
Januškevičienės dukroms ir 
žentams Mr. ir Mrs. R. Jahn- 
son, Mr. ir Mrs. J. O’Meara 
ir šeimai; Onai ir sunui Albi
nui ir marčiai Užupiam už 
dovaną; James ir Benediktai 
Kvetkams už dovaną, Onai ir 
jos sunui Rafalui Olijošam už 
dovaną, Miss Margaret Tor- 
rance už dovaną, Mr. ir Mrs. 
George Torrance 
Broniui 
šiam, 
Onai
Marijonai Kaziunienei, 
Deksnienei, Julei 
kienei, Mr. ir Mrs. A. Pagili- 
cttc, M r. ir Mrs. D. Levchuk, 
Brian Jeffrics, Franas Esa- 
belle Pekanas, Manchesterio 
Lietuvių choras, Leo Helen 
Brazauskai, Mr. ir Mrs. Cle- 
rence Lupein, Mr. ir Mrs. W. 
McDovvell and family, Mr. ir 
Mrs. J. McDovvell, Antanas ir 
Marcelė Bujavičiai, Mirs. R. 
Brovvn, Margaret ir Elzbieta 
Zorskai, Mr. ir Mrs. A. Kle- 
in, Mr. ir Mrs. J. Eaxscs and

family, Mr. ir Mrs. H. A. Bat- 
ter, Mrs. Mary Marcin, Mrs. 
Egncs Marcin, Mr. ir Mrs. G. 
Strugai, Mrs. Ona Shimaitie- 
nė, Jonas ir Marijona Gudžiū
nai, Ona Ambrasienė, Mr. ir 
Mrs. J. MoNallys, Tarnas ir 
Marijona Kovai, Marijona 
Užupienė, Mr. ir Mrs. W. Wa- 
ters, Mr. ir Mrs. F. Blan- 
chards, Mrs. Hazel Thumith, 
Ona Kaminskienė, Marijona 
Ohižius, Motiejus Žukauskas, 
Franas ir Ona Lemežai, Bar
bora Cemerkienė, Kazimieras 
Augusinaitis, Bronius Leme- 
žis, Kazimieras Backus, Mrs. 
T. Cann, Mr. Johnson, Mr. ir 
Mrs. Charles ir Nellie Kase- 
vech, Mrs. I. Jeffries, Alek
sandras ir Marijona Kaskey- 
Kvetkauskai.

koncertas
4 dieną Wyo-

choras
Gruodžio 

ming Klonio mišrus 
turėjo šaunų koncertą. Šiame 
chore dalyvauja net keturi 
lietuviai ir ponia Linkevičie
nė yra finansų sekretore. 
Čia paduodu lietuvių vardus: 
M,. D. Sincavage, R. Nutaitis, 
F. R. Lucas ir A. Sincavage. 
Šiam chorui vadovauja pagar- 
sėjas dirigentas Balshaw. Jie 
gauna patalpas šv. Stepono 
episkopatų bažnyčioj, ir šie 
koncertas įvyko bažnyčios į- 
sta:goje, tik publika neploja 
artistams, kaip paprastai da
roma kitur.

gicdo4a kalėdiniai ku

Wilkes Barre, Pa.

SLA 35 Kuopos Veikla

Chicago, Illinois

Susivienijimo 208-tos Motery 
Kuopos Veikla

Užbaigimui 1960 metų veik
los SLA 208-ta pirmoji mo
terų kuopa gruodžio 7-tą die
ną turėjo skaitlingą susirinki
mą Dariaus-Girėno svetainė
je. Dalyvavo 30 narių.

Be kitų reikalų SLA iždi
ninkė Nora Gugienė savo kal

pintis naui’ų narių prirašymu.
boje ragino nares daugiau rū

Gruodžio 4 dieną SLA 35 
kuopa išrinko sekamiems me
tams valdybą iš buvusių šiais 
metais valdybei narių.

Laiškas iš Centro sekr. dr. 
Viniko perskaitytas. Laiške 
linkima linksmi) Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų visiems 
veikėjams ir pranešama, kad 
švenčių proga duodama nuo
laida dešimt nuošimčių ap- 
draudai naujai įst o jautiems 
nariams gruodžio ir sausio 
mėnesiais. Jaunuoliams duo
dama proga įsirašyti į SLA 
tais pačiais mėnesiais tik už 
tris dolerius metinių mokesčių 
už tvatantį apdraudos.

už gėles, 
ir jo žmonai Ol:jo- 

Petrui Labanauskui, 
Marcin Ručinskienei, 

Onai
Kasiliaus-

Visiems tiems, kurių vardai 
čia suminėti, man buvo ant 
minties. Kadangi senesnio 
amžiaus žmonėms didelė ope
racija nebūna sėkminga, bet 
aš buvau vienas iš tų, kuriam 
operacija pavyko ir šiandien 
jau esu namie ir tikiuosi, kad 
dar galėsiu gėrėtis gyvenimu 
ir džiaugtis su jumis visais.

Dar kartą visiems ačiuojam. 
Antanas ir Julė Biretlai.

BALFO SEIMAS

Šiemet Chicagcve lapkričio 
25—27 dd. Jaunimo centre 
posėdžiavo Balfo seimas, ku
ris jau su mums įprastomis 
ceremonijomis išklausė buv. 
valdybos pranešimus, paaiški
nimus, naujus įstatus priėmė 
ir išrinko naują valdybą, ku
ri pasiskirstė pareigomis:

SUSIVIENIJIMO PAGALBOS RANKA

Savaitinė Atskaita Išmokėtu Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Gruodžio

išmokėtos pomirtines

Susiv’enijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyt!
24, 1960 Metais

i

$451.55

Čia
riniai. Šis koncertas skyrėsi 
iš paprastų koncertų, nes tu
rėjo rinktinį orkestrą iš 24 
asmenų ir tris moteris solisf 
tęs ir vieną vyrą tamsios 
spalvos. Chorisčių moterų du 
kart didesnis skaičius, negu 
vyrų, bet rinktinis choras iš 
73 dainių sudarė malonų įspū
dį.

Šį chorą remia 13 bažnyč’ų 
•kirtingais pavadinimais ir 
*Wi’ks” College, o pavienių 
irofesionalų ir verslininkų 
yra tiek, kad ne į m ano m a 
ūsus surašyti. Lietuvišką pa
vardę rėmėjų sąraše radau 
Linkevičius. Kankardia irgi 
turi daug rėmėjų. Po koncer
to Lukas sakė, kad choristai 
buvo vaišinami, tik jie publi
kos turėjo mažiau. Bažnyčių 
remiamas choras visos publi
kos neleido, nes vietos pritru
ko.

J. V. Stanislovaitis.

Manchester, Conn.

Musų Nuoširdi Padėka

Gerbiamas M. Leo Vasil, S. 
L. A. organo Tėvynės redak
toriau! Aš ir mano žmona 
prašom patupint i Tėvynėje 
musų nuoširdžią padėką drau
gams, kaimynams ir pažįsta
miems, kurie mane
ligonėje ir namie: prisiuntė 
atvirutes ir teiravosi apie ma 

suramino mane

aplankė

no sveikatą,
ir pridavė ištvermės kovoti 
su sunkia liga.

Pirmiausia nuoširdžiai ačiū 
broliui B. Vedeikiui, Hartfor-

V

pirm. kan. J. B. Končius, vice 
p-kai — Rudienė, Bredis, Tre
čiokas, Audėnas, iždin. Ab- 
raitis, sekr. — Gugienė, prot. 
sekr. — Barčiauskas. Spau
dos komis’ją sudaro: Zujus, 
Gintneris, Kasniunas ir Bar
čiauskas.

Aukų surinkta $9,85.14. 
Dalyvavo 77 delegatai. Vaka
re lapkričio 26 dieną Con- 
gress viešbutyje įvyko ban
ketas dalyvaujant visai Chi
cagos lietuvių smetonėlei prie
šakyje su kard. Meer. Banke
tui vadovavo dr. V. Vardys. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos atstovas Washingto- 
ne p. Rajeckas. Taip pat da
lyvavo bankete Valst. dept. 
atstovas p. Warren, ir jam 
įteiktas dail. Kurausko pieš
tas adresas, o kard. Meer lie
tuviška koplitėlė. Banketo 
metu meninę da1! atliko so
listai: Stankaitytė ir Baras
bei muz. Jakubėnas. Sekma
dienyje 27 dieną kongreso da
lyviai dalyvavo iškilmingose 
pamaldose šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Pamaldas laikė vysk. 
Brizgys, pamokslą sakė jė
zuitas kun. Kubilius, pamaldų 
metu giedojo “Dainavos” an
samblis vadovaujamas muz. 
St. Sodeikos.

Pov. Dirkis.

Susivienijimo narių pare:ga 
raginti savo gimines ir drau
gus rašytis į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, didžiau
sią lietuvių organizaciją.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

' 't Forest Parkway Station) 
Woodhaven 21, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

moki mai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
P. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

| HITLERIS IR MUSSOLINI |

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

apie savo vyrą Benito, Kartu apžvelgia antrojo pasaulinio karo
5 eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės S
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- X 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 8 

S sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais jdomiais S 
x straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos £ 
g numerius veltui. Rašyti:

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

mis nori sKauyu su joKia paraja nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš 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 ATVYKĘ! “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.

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

1,000.00
Grand Rapids,

Prie 
Mirė lapkričio 21, 

Velionio žmonai Marei Bcrnotinei pomir-
išmokėtaa ____________________________

ru.

STASE RAMANAUSKIENE, 11 kp., Waterbury, 
Conn., gynusi birželio 16, 1889 m., Kėdainių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 4, 
1927 m. Mirė lapkričio 20, 1960 m. Velionės su
nui Louis John Ramanauskui pomirtinės išmokėta 

JUOZAS KURAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi
męs vasario 27, 1898 m., Amerikoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 4, 1931 m. Mirė gruodžio 12, 
1960 m. Velionio seseriai Anna Kurauskas po
mirtines išmokėta ----- -------------

ANTANAS J. BERNOTAS, 42 kp.,
Mich., gimęs vasario 13, 1883 m., Lietuvoje. 
SLA prisirašė kovo 8, 1917 m. 
1960 
tinęs

ELENA STAiNKIENE, 61 kp., Bethlehem, Pa., gi
musi rugpiučio 2, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 5, 1914 m. M rė lapkričio 14, 
1960 m. Velionės vaikams John Stankus, Evai 
Stankus, Stanley Stankus, Anna Pascuzzi, Char
les E. Stankus, Veronica VallorJe ir Helen Castro 
pomirtinės išmokėta ________________________

JUOZAS GERKEVICIUS, 87 kp., Omaha, Nebr., gi
męs sausio 19, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalių 1, 1951 m. Mirė lapkričio 6, 1960 
m. Velionio žmonai Salomėjai Gerkevičius po
mirtinės išmokėta __________________________

PRANAS PETRAUSKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind., 
gimęs rugpiučio 17, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 4, 1917 m. Mirė gruodžio 1, 
1960 m. Velionio pomirtinė išmokėta Ignui Kolui 

PRANAS PALČAUSKAS, 311 kp., W. Frankfort, III., 
gimęs kovo 15, 1887 m., Augustaičių kaime, Papi
lės vaisė., Mažeikių apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 6, 1921 m. Mirė lapkričio 25, 1960 
m. Velionio žmonai Onai Palčauskienci pomirti
nės išmokėta _______________________________

1,000.00

781.00

500.00

300.00

600.00

 $4,632.55
$163,204.71

Viso __________ _________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. ASADAUSKAS, 12 kp., Nanticoke, .Pa., sirgo 12 savaičių
V. STASIŪNAS, 14 kp., Clcveland, Ohio, jsirgo 9 savaites
P. BRAŠKA, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 3 sav. 3 d. ____
A. J. BRUSH, 119 kp., Taylorville, 111., sirgo 4 sav. 1 d. ____
M.. U. IxAN, 127 kp., Lynn, Mass., sirgo1 9 savaites__________ ,
A. MJLLER, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 2 sav. 5 d.____
A.
M. BRUSOKIENE, 293 kp., Wilsonvillc, III., sirgo 8 sav. 1 d.
K. I’ACESA, 293 kp., VVilsonville, IU., sirgo 2 savaites______

. JAKUTIENE, 329 kp., La Porte, Ind., sirgo 8 savaites __
BIjOZNELJS, 334 kp., Warehousc Point, Conn., sirgo 6 sav. 4 d. 
PETRUSHONIS, 352 kp., Detroit, Mieli., sirgo 4 sav. 4 d.___
PETRAUSKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 12 savaičių ___

--r-

5 d. ................
UBARTAS, 192 kp., Nevv Kensington, Pa., sirgo 6 savaites__

IŠfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHEIJSON® važiuojant pažiūrėti Amerikon

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”: Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija: Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kai d lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis Ir tt.; Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai: Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų Indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; 2uvy« 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
UžstaBldualems knygą tuoj pat pasiunčiama.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.5 636 East Broadway

Kaina tik 75 centai
šiuo adresu

Boston 27, Mass

i

e

r.
F.
p.

$54.00
95.50
45.50
53.00
67.50
36.50
43.52
55.00
12.00

105.00
38.00
46.15

108.00

Viso _______ i__________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__

-............... $759.67
-------- $30,006.62

NIKAS, 
Sekretorius.

f NAUJIENOS !

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje —• $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje —' 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderi 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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