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Susivienijimo Lietuvių Amerikoj Pildo
mosios Tarybos Nominacijų Duomenys

.Plieno išdirbvstčs darbininkų streikas, prasidėjęs 
praeitų metų liepos mėnesį, baigtas sausio mėnesio 4 die
nų po ilgų pasitarimų. Pasitarimuose dalyvavo plieno 
išdirbystės darbininkų unijos atstovas, plieno pramonės 
atstovas, Darbo Departamento sekretorius Mitchell ir 
vice prezidentas Richard Nixon, prieita prie susitarimo. 
Pagal sutartį, plieno pramonė pakels darbininkams at
lyginimų už darbų 39 centus į valandų per sekamus du ir 
pusę metų.

Po tokio ilgo streiko darbininkai laimėjo 39 centus 
į valandų. Kai kam gali atrodyti, kad tai didelis laimė
jimas, tačiau kiek darbininkai neteko algomis, streiko 
metu, tai tie 39 centai i valanda yra labai maža dalele. 
Apskaičiuojama, kad ims apie dešimt metų iki darbinin
kai išlygins streiko metu paneštus nuostolius algomis ir 
plituio pramonės paneštus nuostolius. Sakoma, kad šio 
plieno išdirbystės streiko metu darbininkai nustojo 
$250,000,000-vien algomis, o jei priskaityti streikuojan
tiems darbininkams teiktas pašalpas iš valdinių ir ki
tokių fondų, tai nuostoliai pasidaro daug didesni.

Streikas, kaip jau visiems žinoma, buvo sustabdy
tas pagal Taft-Hartley įstatymų ir darbininkai buvo 
priversti grįžti darban ir dirbti per 80 dienų. Jiems be
dirbant, buvo vedamos derybos tarp plieno išdirbystės 
darbininkų unijos atstovų ir plieno pramonės atstovų, 
ir jiems pavyko susitarti. Jeigu nebūt prieita prie sm 
si tarimo, tai unijos vadai buvo numatę sausio 26 dienų 
atnaujinti pertraukta streikų.

Nors dar nepaskelbti sutarties dokumentai, bet 
streiko eliminavimu džiaugiasi ne tik darbininkai, bet su 
jais kartu džiaugiasi jų štSmos, nes daugeliui didesnių 
šeimų, prie šių dieną pragyvenimo reikmenų brangumo, 
streiko metu prisiėjo skurdžiai pagyventi.
Susirinko posėdžiams 86 kongresas

PLIENO IŠDIRBYSTĖS DARBININKŲ 
STREIKAS BAIGTAS

Prasidėjo Jungtinių Amerikos Valstybių kon- 
g r e s o posėdžiai. - Prezidentas kalbėdamas 
kongrese pareiškė, kad 1960 metai bus geriau
si Amerikos istorijoje. - Eisenhoweris vyks Į 
Lotynų ir Šiaurės Amerikos kraštus

Sausio 6 dieną oficialiai ati
darytas Jungtinių Amerikos 
Valstybių 86 kongresas. Kaip 
praeitame 85 kongrese, taip ir 
šiame demokratai turi daugu- 
pną atstovų. Senate demo
kratai turi 65 atstovus, repub- 
likonai — 35, Atstovų Ramuo
se demokratų yra 280, repub- 
likonų — 153.

Sausio 7 dieną prezidentas 
Eisenhoweris kongrese pasakė 
kalbą. Jis savo kalboje pareiš
kė, kad šie 1960 metai bus 
geriausi Amerikos istorijoje, 
prisiminė santykius su Sovie
tų Sąjunga, žemės ūkio reika
lus, biudžeto ir kitus reikalus. 
Paminėdamas santykius su so
vietais prezidentas pabrėžė, 
kad santykiai eis geryn ir rei
kia siekti įtampos panaikini
mo ir atominės jėgos kontro
lės. Jis pastebėjo, kad ta val
stybė, kuri užpultų Ameriką 
ir padarytų jai didelius nuo
stolius, turėtų pati pakelti 
daug didesnius nuos tolius, 
nes s i a n d ie n Amerika tu
ri tokias rakietas, kurios ga
li pasiekti už penkių šimtų 
mylių taikinį. Jis priminė ir ki
tus kariškus ginklus, kaip oro 
pajėgas, didelį skaičių atomu 
varomų povandeninių laivų ir 
kitus ginklus, kurie gali su
naikinti priešą.

Kalbėdamas apie užsienį 
prezidentas priminė, kad už
sieniui pagalba reikalinga ir 
ji turi būti visų amerikiečių 
remiama. Jis taipgi patikrino, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stybės prieš jokią valstybę ne
pasuks savo ginkluotas jėgas, 
išskyrus apsiginimo atvejį. Jis 
prisiminė darbininkų ir darb
davių reikalus ir kad bus sten
giamasi išvengti streikų, taip
gi bus stengiamasi mažinti 
ūkio gaminių perteklių paja
mas, stengiamasi išvengti in- 
flacijos, remiama naujų mo
kyklų statytaba ir tt.

Taipgi prezidentas nustebi
no kongresą savo pareiškimu, 
kad biudžetas, kuris bus pa
siūlytas šiems metams bus 
su $4,200,0(X),000 perviršio. 
Tai didžiausias perviršis nuo 
1948 metų, tas davė progą 
politikieriams kalbėt apie grei
tą taksų nuo įeigų sumažini
mą, tačiau šiuo metu taksų 
sumažinimui prezidentas ne
pritaria, jis pareiškė, kad tak
sai bus sumažinti vėliau

Prezidentas vyks į 
Lotynu Ameriką

Neseniai buvo pranešta, kad 
Lotynų ir šiaurės Amerikos 
diplomatai buvo pareiškę pa

Pilną Raportą Paskalbsime Tėvynėje' Vėliau

Praeitais 1959 metais gruodžio mėnesį įvykusių no
minacijų balsus suskaityti Susivienijimo sekretorius 
dr. M. J. Vinikas, pasitaręs su prezidentu Povilu P. 
Dargiu, paskyrė V. Virbickų, B. Spudienę ir A. Valat
kienę. Komisija jai pavestą darbų užbaigė sausio 11 
dienų ir jos pilnas raportas bus paskelbtas Tėvynėje vė
liau. Iš komisijos raporto čia pateikiame Susivienijimo 
narių žiniai tik bendrus balsų skaičius ir asmenų var
dus, gavusius daugiausia balsų įvairioms tarybos 
pareigoms. Balsavimuose dalyvavo 2,167 .nariai, 
giausia balsų gavo sekami asmenys:

narių 
Dau-

Prezidento pareigoms:
P. P. Dargi s................................. 1,829
Virbalis ...................................... 43
Devenienė .................................. 9

Vice prezidento pareigoms:
J. Maceina ................................. 1,368
A. Devenienė ............................. 138
J. Bačiunas ............................... 128
Sidzikauskas ............................. 96

Sekretoriaus pareigoms:
M. J. Vinikas............................... 1,716
P. Dagys ..................................  61
N. (Ingis.................................... 9

Kieno Arkliais Chruščevas Mano 
Laimėti Lengtynes su Amerika?

Iždininko pareigoms:
N . G ugi eilė ................................. 1,637
Čaplikas .................................... 95
Trečiokas .....'......................... 42

Iždo globėjŲ pareigoms:
E. Alikužiutė ............................ r 1,511
S. Brede& ......................................1,347
Arlauskas ..................................  175
Šmulkštys .................................. 96
Kardelis .....................•............... 89
Stundza ...................................... 76
Čaplikas ..................................... 62

Daktaro kvotėjo pareigoms:
Dr. S. Biežis.......................  1,668
D r. Zalatorius ........................... 63
Dr. 1). Pilka............................... 54

geidavimą, kad jeigu Eisenho- 
Gruodžio 9 Pavergtųjų Eu

ropos Valstybių Seime buvo 
svarstomas sovietų pavergto
sios Europos ūkio pajungimas 
Sov. Sąjungos reikalams. Lig 
šiol šiuo atžvilgiu toliausiai 
yra nueita Baltijos valstybėse.

Meris aplankė Azijos, Afrikos 
ir kitus kraštus, tai kodėl jis 
negali aplankyti Lotynų ir 
Šiaurės Amerikos kraštus. Da
bar iš Washingtono praneša
ma, kad vasario mėnesį pre
zidentas Eisenhoweris ruošia
si vykti į Braziliją, Argentiną, 
Čili ir Urugvajų. Drauge su 
prezidentu vyks jo žmona ir 
brolis. Kelionėje mano užtruk
ti apie 10 dienų. Praeitą sa
vaitę pats prezidentas pranešė 
apie kelionės tikslą — paro
dyti susidomėjimą nauju pa
sauliu ir santykių sustiprini
mą su Lotynų ir Šiaurės Ame
rikos kraštais.

Vadinamiems satelitams bent 
iš vardo dar buvo paliktas 
šioks toks ūkinis savarankiš
kumas: sava valiuta, savaran
kiški biudžetai, savo valsty
biniai planai, sava mokesčių 
sistema ir dar kas-nekas. Sa
telitų ūkiniams santykiams su 
Sov. Sąjunga vykdyti veikia 
vadinama Savitarpinės Ūkinės 
Pagalbas Taryba Maskvoje. 
Chruščevui paskelbus ūkines 
lenktynes su JV ir komparti
jos XXI kongresui priėmus 
7-čio planą, ėmė aiškėti, kad 
toms lenktynėms ir tam pla
nui Sov. Sąjunga nori pir
miausia įkinkyti vadinamų sa
telitų ūkį. Pastaruoju metu 
vadinama Savitarpynės Ūki
nės Pagalbos Taryba faktiš
kai tapo vyriausias planavimo 
organas visiems satelitiniams 
kraštams. Ji nustato, kuris 
kraštas ir kuria pirmumo eile 
ką turi gaminti. Ji skirsto ža
liavas. Laiks nuo laiko sate
litinių kraštų spaudoje pasi

girsta balsai, kad per keletą 
metų visų socialistinių Kraštų 
valiuta bus viena, būtent, rub
lis. Valiutos ir kainų sistemos 
suvienodinimas atskirų sateli
tinių kraštų ūkio bet kurį sa
varankiškumą galutinai palai
dotų.

Ryšium su tomis Sov. Są
jungos pastangomis pavergtų
jų seimas priėmė dokumentuo
tą raportą ir protesto deklara
ciją. Svarstymuose Lietuvos 
delegacijos vardu pasisakė 
J. Audėnas, pavaizduodamas, 
kaip Sov. Sąjunga yra pajun
gusi savo interesams okup. 
Lietuvos ūkį ir kuri yra ūki
nė prasmė Maskvos dabar 
skelbiamo vadinamo perėjimo 
iš socialistinio į komunistinį 
ūkį. Pirmiausia tai reikš ga
lutinį likvidavimą vietos gy
ventojų ryšių su žeme, kurie 
lig šiol kad ir tik labai skur
džiu kolchozininko daržo pavi
dalu vistiek buv. ūkininkui 
yra didelė atrama ir ekonomi
niu ir tautiniu atžvilgiu.

Šaukiasi JT Prieš Sovietinę 
Darbo Baudžiavą

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas gruodžio 9 priėmė ra
portą ir atsišaukimą į Jung
tines Tautas ir Tarptautinę 
Darbo Organizaciją dėl darbo 
sąlygų ir darbininkų padėties 
sovietų pavergtuose kraštuo
se. Darbo sąlygas ir darbinin
kų padėtį sovietinėje sistemo
je nustato keli veiksniai, svar
biausi tarp jų yra: 1) valdžios 
užkarta darbo drausmė, 2) 
prievartinis darbininko pririšiu 
mas prie darbo, 3) nebuvimas 
teisės laisvai pasirinkti darbą, 
4) profesinių sąjungų paverti
mas valdžios įnagiu darbinin
kams engti, 5) nuolatinis pri
valomų darbo normų didini
mas, 6) akordinis (piece- 
work) darbas ir vadinamas 
sočia listinis lenktyniavimas. 
Visa tai turėdamas gaivoje, 
P JT Seimas šaukiasi Jungti
nių Tautų, kad imtųsi tirti so
vietinio darbo sąlygas paverg
tuose kraštuose’ir numatytų 
priemones darbo ir darbininkų 
organizavimosi laisvai atsta
tyti ir tarptautinių darbo su
tarčių vykdymui paskatinti 
(Okup. Lietuvoje esančias 
darbo sąlygas ir darbininkų 
padėtį pavaizdavo Lietuvos 
delegacijos narys dr. Nemic- 
kas). Gruodžio 10 Pavergtų
jų Seimas paminėjo Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
vienuoliktąsias metines, pri
imdamas rezoliuciją Jungti
nėms Tautoms dėl žmogaus 
teisių paneigimo sovietų pa
vergtuose kraštuose.

Italijos prezidentas 
atidėjo kelionę

Iš Romos pranešama, kad 
Italijos prezidentas Gronchi 
praeitos savaitės ketvirtadienį 
buvo manęs išvykti į Maskvą, 
bet netikėtai sunkiai susirgo, 
tad kelionė atidėta. Preziden
tas yra 72 metų amžiaus. Jis 
buvo sunegalėjęs kiek anks
čiau ir ruošėsi vykimui nusta
tytu laiku, bet sveikatai pa
blogėjus, priverstas buvo susi
laikyti nuo vykimo.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje veikėjai džiaugsiąs nau
jais laimėjimais ir žada pasiekti panašių pasekmių prirašant 
naujus narius į reguliares apdraudas, o ypatingai panaudojant 
Naują Planą Klubams ir Draugijoms, suteikiant jų nariams 
draugybos narių (Sočiai Member) pagrindu apdraudas ir pa
šalpą.

Naujus narius į vaikų ir jaunuolių Deimantinio Jubiliejaus 
garbei paskelbtas palengvintų sąlygų apdraudas praeitą gruo
džio mėnesį atsiuntė dauguma kuopų, net ir tos kuopos, kurios 
paskutiniais metais buvo kiek atsilikusios dabar siunčia naujų 
narių sąrašus.

GRUODŽIO MENESĮ NAUJŲ NARIŲ GAUTA 
APIE 600

Per tą laiką greta reguliarių narių, kurių prirašymų oiga- 
nizatoriai atlieka Pažangos Vajaus eigoje, yra žymi dalis vaikų 
ir jaunuolių. Kadangi gruodžio mėnesį prirašyti nauji nariai 
kuopose paprastai priimami sausio mėnesį, tai naujos aplika
cijos kasdien dar plaukia, jos bus priimamos iki šio mėnesio 
pabaigos ir bus priskaitomos prie praeito gruodžio mėnesio.

PILDOMOJI TARYBA ARTIMIAUSIAME SUVAŽIAVIME 
SVARSTYS GALIMUMUS ŠĮ VAJŲ PAKARTOTI

Kadangi paskelbtas specialus deimantinis vaikų ir jaunuo
lių vajus sutiktas su entuziazmu ir kadangi daug kuopų ir at
skirų veikėjų prašė surasti galimybę šį vajų pakartoti, todėl 
SLA Pildomoji Taryba savo artimiausiame suvažiavime pra
šoma surasti priemones, kad šis vajus butų pakartotas. Nes 
kitaip jausis nuskriausti kai kurie SLA veikėjai ir kuopos, 
kurios dar nespėjo pasinaudoti Susivienijimo dovana Amerikos 
lietuviams—negirdėtai lengvomis sąlygomis apdrausti savo 
vaikus ir jaunuolius.

NAUJO LAIMĖJIMO DIDELE REIKŠME

Jau daugelį metų SLA veikėjai vis rūpindavosi, kaip pri
traukti jaunimą į Susivienijimą. . Dabar iš karto turim didelį 
būrį jaunosios kartos. Su tuo laimėjimu mes šviesiau žiūrim 
į savo organizacijos ateitį. Ateina laikas, kai galėsim atgaivinti 
senas tradicijas ir SLA Seimo apimtyje taip pat sudaryki jauni
mo Seimą, kur pasireikš jaunimo iniciatyva, kur įsigalės nauja 
kūrybinė dvasia.

Juk tėvai savo vaikus dabar įrašė pilnai sąmoningai, nu
jausdami SLA milžinišką reikšmę Amerikos lietuvių tautiniame 
darbe. Vaikai ir jaunuoliai į SLA atėjo ne laikinai, ne tam, 
kad kiek metų pabuvus, pasišalinti iš lietuviško pasaulio, jie ne 
egoistinių naudų čia ieško, jie atėjo paveldėti seną garbingą 
lietuvių organizaciją, kuriai dirbo jau kelios kartos lietuvių 
patriotų.

SVARBUSIS DARBAS TIK PRADĖTAS, 
AKTUALUS UŽDAVINIAI YRA ŠIE:

Nepamirškim senelių ir tokių lietuvių, kurie dėl kokių 
nors priežasčių negali gauti reguliarę apdraudą. Jiems yra 
taikomas Naujas Deimantinis Draugybos Narių (Sočiai Mem
ber) Planas. Didžioji Susivienijimo šeima savo tarpe priglaus- 
dama tūkstančius draugybos narių, padarys skaidresnį jų gy
venimą, suteiks jiems brolišką pagalbą jų dienose. Ką duoda 
Naujas Planas Draugybos Nariams buvo paskelbta oficialiu 
SLA Sekretoriaus pranešimu—skaitykit “Tėvynės” praeitų 
metų 44 ir 45 numeriuose, o visos draugybos narių teisės išdės
tytos Taisyklėse, kurios paskelbtos “Tėvynės” 51 nr. ir taip 
pat išsiuntinėtos visoms kuopoms, visiems veikėjams ir visiems 
nariams. Draugybos nariais gali būti atskiri asmenys ir klubai 
bei draugijos, kurios SLA padedant savo nariams duoda drau
gybos narių teises: (a) narys dalyvauja SLA kuopos veikime, 
(b) jis gali gauti akcidentalę apdraudą (už $2.00 metams 
$1,000.00 akcidentalės apdraudos), (c) ligoje pašalpą ir (d) 
teisę apdrausti savo vaikus Susivienijime.

Šis darbas garbingas ir nepaprastai aktualus. Vykdy
tom jį!

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Nauji doku m e n t ai apie 

Vaižgantą, Maironį? Valsty
biniame Kauno miesto archy
ve, kaip praneša Vilniaus ra
dijas, saugomi neseniai sura
sti nauji dokumentai apie Tu
mą-Vaižgantą, Maironį ir ki
tus rašytojus.

----- o------
Daugiausia komjaunuoliai... 

Iš Vilniaus radijo pranešimo 
matyti, kad naujai steigiamo
se “Liaudies draugovėse vie

šajai tvarkai saugoti” dau

giausia priimama komjaunuo
lių. Kai kur komjaunuoliai su
daro* net 80% visų “draugo
vės” narių.

----- o------

“Liaudies kultūros universi
tetų” Lietuvoje dabar esą apie 
30. Atidaromi vis nauji. Jų 
uždavinys auklėti liaudį ko
munistinėje dvasioje. Iki me
tų pabaigos numatoma tokių 
įstaigų atidaryti dar apie 60. 
Šiaulių liaudies universitetą 
lanką apie 700 darbo žmonių. 
Tiems “universitetams” ruo
šiama ir speciali literatūra. Ją 
paruošia Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugija.
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PASIŽVALGIUS

Susitarta dėl viršūnių 
konferencijos laiko

Musų krašto prezidentui Ei- 
senhovveriui viešint Paryžiuje 
ir pasikalbėjus su Prancūzijos 
prezidentu Charles de Gaulle, 
buvo susitarta viršūnių konfe
renciją turėti Paryžiuje balan
džio 27 dieną, tačiau parink
tas laikas ir diena nebuvo pa
togi Sovietų Sąjungos minis- 
teriui pirmininkui N. Chrušče- 
vui. Dabar pranešama, kad 
po vedamų pasitarimų prieita 
prie susitarimo, kad konferen
cija prasidėtų gegužės mėn. 
36 dieną Paryžiuje.

Konferencijos diėnotv a r k ė 
dar nežinoma, bet galima 
spręsti, kad svarbiausias die
notvarkės punktas bus Vokie
tijos apvienijimas, nusiginkla
vimas, Berlyno klausimas ir 
santykių gerinimas tarp di
džiųjų valstybių. Pirm viršū
nių konferencijos dar įvyks 
keli pasitarimai valstybių va
dų Paryžiuje, Londone ir Wa- 
shingtone, aptarti kaip tinka
miau butų galima prisiruošti 
prie viršūnių konferenc'jos.

----------- xox-----------
Daug kandidatų 
prezidento vietai

Šiais metais bus renkamas 
musų krašto prezidentas seka- 
m i e m s keturiems metams. 
Kandidatus tai garbingai vie
tai parenka partijų konvenci
jos, todėl artėjant konvenci
joms, jau keli asmens paskel
bė savo kandidatūras prezi
dento vietai.
Republikonų partijos iki šiol 

buvo minimi du kandidatai, da
bartinis vice prezidentas Ri- 
chard Nixon ir New Yorko 
valstijos gubernatorius Roc- 
kefeller, bet pastarajam atsi
sakius kandidatuoti, pasiliko 
vienas Nixon. Bet tai ne vis
kas, iki konvencijai dar gali 
atsirasti keliolika kandidatų.

Demokratų partijos iki šiol 
irgi yra du asmens paskelbę 
kandidatais, Minnesotos se
natorius Hubert H. Humphrey 
ir Massachusetts senatorius 
John F. Kennedy. Bet tai tik 
asmeniški norai būti kandida
tais prezidento vietai. Gali at
sitikti taip, kad nei republi
konų, nei demokratų partijų 
konvencijose jie nebus nomi
nuoti, tas priklausys kiek ku
ris pasiskelbęs kandidatu tu
rės pritarėjų konvencijose. 
Praeityje buvo tokių atsitiki
mų, kad konvencijose kanda- 
tais buvo parinkti tokie as
mens, kurių vardai visai ne- 
buvo minimi pirm konvencijų, 
taip gali atsitikti ir šiais me
tais.

Daug yra norinčių patekti į 
Baltuosius Rumus, bet į tą 
vietą pateks tik vienas asmuo, 
republikonų ar demokratų 
konvencijose parinktas žmo
gus, kuriam šalies piliečiai 
lapkričio mėnesį slaptu baisa-1

SLA Reikalai ir Veikla
St. Catharines, 

Canada

SLA 278 Kuopos Sukaktis

SLA Antrosios Apskrities Kuopų Atstovų Me
tinio Suvažiavimo Protokolas

Suvažiavimas Įvyko 1959 Metais Lapkričio Mėn. 22 Dieną, 
2 Valandą jto Pietų, Lietuviui Piliečių Klube, 41 Berkeley Street, 

IAVVRKNCE, MASS.

pa- 
Su-

Ged- 
metų 
kuris

Suvažiavimą atidarė SLA 
41 kuopos pirmininkas John 
Savulionis. Jis pasveikinęs de
legatus, suvažiavimo vedimą 
perdavė apskrities valdybos 
pirmininkui Juozui Arlauskui.

I. Suvažiavimo atidarymas
J. Arlauskas, atidaręs suva

žiavimą, patiekė suvažiavimui 
dienotvarkę ir paprašė, kad 
šiam susirinkimui vesti jo 
dėjėju butų J. Savulionis. 
sirinkimas tam pritarė,
II. Komisijų skyrimas

Mandatų komisija: V. Met
rikas, J. Keslerienė ir K. Ba
čanskas.

Rezoliucijų komisija: Ant. 
Skužinskas, Pr. Kesleiis ir 
Birutė Bačanskas.

Mandatus tvarkant, buvo 
pakviesti šie asmens pakalbė
ti: J. Tumavičienė, J. Pupka, 
Tamulionis, A. Skudžinskas ir 
Vyt. Kapeckas.

III. Pranešimai
Mandatų komisijos vardu 

Jadvyka Keslerienė pranešė, 
kad iš šių 8 kuopų: 41, 53, 57, 
173, 308, 328 ir 362 dalyvau
ja 23 delegatai ir 6 vaidybos 
nariai, viso 29 asmens.

Po to sekretorius J. 
mintas perskaitė praeitų 
suvažiavimo protokolą, 
suvažiavimo vienbalsiai be pa
keitimų priimtas.

Valdybos pirmininkas J. Ar
lauskas padarė pranešimą apie 
metinę Tarybos veiklą, pra
nešdamas, kad Taryba dėjo 
pastangas, kad apskrityje bu
tų išvystyta veikla, buvo iš- 
siuntinėjusi visom kuopom ra
štą, kad jos surengtų didesnio 
masto parengimus-susir i n k i- 
mus ir pakviestų iš apskrities 
valdybos atstovą, bet nė vie
na kuopa to nepadarė.

Sekretorius J. Gadmintas, 
darydamas pranešimą pažy
mėjo, kad Apskrities Taryba, 
norėdama daugiau išvystyti 
kultūrinę veikslą apskrityje, 
buvo atkreipusi dėmesį į or
ganizuotą jaunimą skautus, 
sportininkus ir kitus. Su skau
tais buvo artimai bendradar
biaujama ir tikimės, kad atei
tyje jie ateis į Susivienijimą.

Iždininkas J. Dvareckas pra
nešė apie kasos stovį, kad ap
skrities kasoje buvo pajamų 
$508.49, išlaidų buvo $165, ka
soje šiuo metu yra $343.49. 
Laike metų buvo numatyta 
parengti du piknikai, vieną 
Worcester ir vieną Bostone. 
Worcesteryje dėl piknikų su
varžymų negalėjo įvykti. Bu
vo tik vienas piknikas Brock- 
tone Romuvos parke, kuris 
davė pelno $55.18. Visų valdy
bos narių pranešimai vienbal
siai suvažiavimo priimti.

Dr. D. Pilka kalbėjo dėl li
gonių sirgimo blankų, pareikš
damas, kad blankai neatitin
ka dabartiniam laikui, reikia 
iš 3 padaryti tik vieną. Tam 
suvažiavimas pritarė.

Vyt. Kapeckas pasiūlė pa
geidavimą, kad reikia prašyti 
Laisvės Varpo radijo vado
vybę, kad leistų kiekvienai 
kuopai per Laisvės Varpo ra
diją kalbėti apie Susivieniji
mą ir jį garsinti.

Suvažiavimas vienbalsiai nu
tarė, kaip iki 
toliau vieną kartą 
apmokėti už garsinimą $7.50 
iš apskrities kasos, apskrityje 
esančias kuopas paraginti, kad 

šiol, taip ir 
mėnesyje

vimu pareikš pasitikėjimą, tas 
per sekamus keturius metus 
š e i m y ninkaus Baltuose Rū
muose.

jos remtų Laisvės Varpo ra
dijo programą.

Kad palengvinti sekretoriui 
raštinės darbą, nutarta iš ap
skrities lėšų nupirkti šefero- 
grafą.
IV. Rezoliucijos

Pasiūlytos ir priimtos pen
kios rezoliucijos:

1. Apskrities Tarybos reika
lu;

2. Pildomosios Tarybos 
kalu

rei-

3. SLA organo Tėvynės 
kalu;

4. Susivienijimo kuopų 
kalu;

5. Laisvės Varpo radijo 
kalu.

rei-

rei-

rei-

sekretorium, Jonas 
— iždininku, J. 

Skudzins-

V. Valdybos rinkimai
1960 metams vienbalsiai iš

rinkta sekanti Apskrities Ta
ryba: Juozas Arlauskas — 
pirmininku, L. Paulauskas — 
vice pirmininku, Juozas Ged
mintas —- 
Dvareckas
Keslerienė ir Ant. 
kas — iždo globėjai. Organi
zatoriais: J. Tumavičienė, Bi
rutė Bačanskas ir J. Vaičai
tis.

Parengimų komisijos: Bos
tone — J. Jurėnas, Birutė Ba
čanskas ir A. Andriulionis. 
Worcesteryje — J. Dvarac- 
kas, A. Kriaučialis ir V. Met
rikas.

Apskrities Tarybos suvažia
vimą šaukti vietą ir laiką pa
rinkti palikta valdybos nuo
žiūrai.

Valdybos pirmininkas Juo
zas Arlauskas suvažiavimą už
darė 4:30 valandą po pietų, 
kviesdamas visus dalyvauti 
SLA 41 kuopos surengtoje va
karienėje.

Pirmininkas
Joseph Arlauskas,

Sekretorius
J. Gedmintas.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopos Narių Susi
rinkimas ir Klaipėdos Atvada

vimo Sukakties Minėjimas

Š. m. gruodžio 12 d. Har- 
ding hotelio patalpose, daly
vaujant iš Toronto SLA atsto
vui J. Strazdui, įvyko kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
p. J. S. davė keletą paaiškini
mų iš SLA veiklos ir organi
zacinių neaiškumų, ypatingai 
ilgai aiškintasi dėl investuoti- 
nų į Kanadą pinigų. Pasirodo, 
kad dėl neskaitlingo dar Ka
nadoje skaičiaus narių kol kas 
šis klausimas yra atidėtinas 
tolimesniam laikui. Susirinki
me buvo įteikti naujam nariui 
Aleksui Liaksui dokumentai ir 
pravesti kandidatų į Pildomą
ją Tarybą rinkimai. Be to, pa
aiškėjo, kad kaip praėjusiais 
metais, taip ir šiais metais 
kuopa rengia Klaipėdos atva
davimo sukakties minėjimą, 
kuris įvyks 1960 m. sausio 28 
dieną, šeštadienį, ukrainiečių 
salėje, 177 Niagara St., St. 
Catharines, Ont.

Programoje numatoma iš 
Toronto Tomašausko paskai
ta, koncertas ir šokiai. Pra
džia 7 valandą vakare. Tiki
masi, kad šiam kultūriniam 
darbui kuopa sulauks visos 
musų visuomenės nuolankaus 
pritarimo. Atsilankys visi kuo 
skaitlingiau. Narys.

SLA 278 kuopos 1960 me
tais sausio 23 dieną švenčia 
5-kių metų sukaktį. Minėjimas 
įvyks Ukrainiečių salėje, 175 
Niagara Street, St. Catharines 
Ont. Tą pačią dieną bus pa
minėta ir Klaipėdos krašto 
atvadavimo 36 metų sukaktis. 
Minėjimas yra ruošiamas su 
šventei pritaikintomis paskai
tomis ir programą. Meninę da
lį išpildys operoš solistas A. 
Paulionis, V. Paulionienė ir 
jaunieji menininkai. Minėji
mas bus nenubodus,. paskaitos 
dėl laiko stokos bus terminuo
tos, ir svečiai iš Toronto, Ha
miltono turės progos linksmai 
praleisti laiką.

SLA vardu kalbės svečias iš 
Toronto J. Strazdas, SLA 236 
kuopos pirmininkas. Klaipėdos 
krašto vardu kalbės iš Toron
to Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos atstovas.

SLA 278 kuopa iš St. Ca
tharines visuomet dalyvauja 
organizuotai Toronte, ŠIA 
236 kuopos šventėse, tai ir 
St. Cathariniečiai lauks toron
tiškių skaitlingai dalyvauti. 
Taip pat kviečia SLA 72 kuo
pą iš Hamiltono. Kviečiame 
Hamiltono Lietuvių Namų or
ganizatorius, veikėjus į šven
tę, nes ŠIA nariai yra nutarę 
pirkti Lietuvių Namų šėrų. 
Kviečiame visus Niagaros pu- 
sasalio lietutuvius sausio 23 
dieną 7 valandą į St. Catha- 
rinę, linksmai praleisti laiką, 
grojant gerai muzikai ir pa
sistiprinti prie veikiančio bu
feto, su minkštais ir kietais 
gėrimais. > ' Valdyba.

South Boston, Mass.

Mirė Kazys Vileišis, 
SLA 43 Kuopos Narys

1960 metų sausio 1 dieną, 
4:20 valandą po pietų savo 
namuose, 27 Munrue Terce 
Str., Dorchester, mirė Kazys 
Vileišis. Velionis buvo gimęs 
1881 metais spalio 3 dieną 
Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 
1897 metais jaunas būdamas, 
vos tik 16 metų. Gyvendamas 
Amerikoje ėjo tiesiu keliu ir 
jungėsi bendrai su visais ge
rais lietuviais, kad galėtų pa
dėti savo tėvų kraštui Lietu
vai.

Jis priklausė šiom organiza
cijom: Lietuvių Piliečių Drau
gijai, Sandaros 7 kuopai, S- 
L. A., Gabijos chorui, Balfui, 
Laisvės Varpui, TMD 81 kuo
pos iždininku buvo iki pat 
mirties.

Nubudime liko sesuo Morta 
Bratienė, seserėtė Anelė su 
vyru Juozu Januškevičium. 
Ne tik giminės jo netekę liūdi, 
bet ir draugai ir bendradar
biai. Nelaboji mirtis išplėšė 
geros širdies lietuvį iš gyvųjų 
tarpo. Jis niekam neatsisakė 
ištiesti pagalbos ranką 
vo artimam broliui 
vargstančiam šaltajame Sibire 
ar kitur.

sa- 
lietuviui

Kazys Vileišis mirė, bet jo 
darbai ir aukos liko gyvi mu
sų širdies gilumoje ilgam pri
siminimui, nes velionis Kazys 
Vileišis gyveno tikra lietuviš
ka širdimi. Jam viskas buvo 
miela, kas buvo tik buvo da-, 
romą lietuvių tautos labui, tad 
paskutinį žodį tariu — sudiev 
mielas Kazy Vileiši, tebūnie 
lengva Tau šio -krašto žemelė.

Tavo numylėtas bendradar
bis

A. Andriulionis,
TM1D 81 kuopos vice 
pirm. |r Balfo pirm.

J
. t I

Pagerbtas Jonas Pečiulis, Žymus Veikėjas

Jonas M. Pečiulis jaunystėje.
Dabar jam 70 metų, gyvena 
Norwood Mass. Stropus SLA 
organizacijos ugdytojas ir lie

tuvybės palaikytojas.

Gruodžio 13 d., Norwoodo 
Lietuvių svetainės patalpose 
buvo suruoštos pagerbtuvės 
Jonui M. Pečiuliui jo 70 metų 
gimtadienio ir 50 metų Ame
rikoje lietuviškos veiklos pro
ga. Čia jis buvo pasveikintas 
vietinių organizacijų atstovų 
ir paskirų asmenų. Palinkėta 
jam geros sveikatos, pajėgti 
dar ilgai veikti jam mieloje 
lietuviškoje veikloje. Raštu 
sveikino SLA C. Komiteto se
kretorius M. J. Vinikas ir A. 
L. T. C. Kamiteto vardu dr. 
Pijus Grigaitis.

J. M. Pečiulis yra kilęs iš 
Suvalkų apskričio, Virgalų 
kaimo. Lietuvoje jo tėvas jį 
namuose pramokė lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Į Ameriką 
atvyko 1909 metais ir apsigy
veno Bostone. Čia jis rado 
daug lietuvių jaunimo. Daug 
jų laisvalaikius praleisdavo 
nenaudingai. Kultūrinių drau
gijų buvo nedaug, daugiau bu
vo įvairių ipašalpinių. Jis įsto
jo į šv. Kazimiero pašalpinę 
draugiją, kuri tuojau pirko 
lietuvių veiklai namą, kuriame 
dauguma lietuviškų organiza
cijų spietėsi su savo veikla. 
Tas namas ir dabar tebėra 
Broadway gatvėj >įr priklauso 
Amcr. Liet. Pil. D-jai. Įsigy- 
jus savo namą lietuvių judė
jimas pagyvėjo. Tuojau čia į- 
sikurė Jaunų Vyrų Jaunimo 
Ratelis, kuriame J. Pečiulis 
aktyviai pradėjo reikštis. Jau
nimo ratelis dirbo kulturinį ir 
švietimo darbą. Jis įsteigė su
augusiems kursus, kuriuose 
buvo dėstoma lietuvių kalba, 
aritmetika, Lietuvos istorija ir 
geografija. Jonas Pačiuhs sa
vamokslis pats nedaug mokė
damas taisyklingos lietuvių 
kalbos, mokė čia beraščius 
skaityti ir rašyti. Tas rodo 
kokia stoka buvo apsišvietu
sių žmonių. Svarbiausia čia 
profesijonalas mokytojas bu
vo, mokytojas iš Lietuvos dr. 
Jonas Jonikaitis. Vėliau ir 
daugiau atsirado. Iš minėto 
jaunimo ratelio išaugo Gabi
jos Meno Samburys su muzi
kos, choro ir scenos vaidinimo 
mėgėjų daliniais. Sambūriui 
vadovavo M. Petrauskas. Šia
me sambūryje energingas J. 
P. reiškėsi visu uolumu važi
nėdamas po lietuvių kolonijas 
su scenos veikalų pastatymais 
ir daina. Tuo pačiu laiku vie
nas organizacijų sąryšys suor- 
ganizavio lietuvių vaikams 
Simano Daukanto vardu mo
kyklą, kurią lankė apie 200 
lietuvių vaikų. Nors Jonas 
dar nevedęs buvo, bet mokyk
la domėjosi ir tų organizacijų 
sąryšio sekretoriumi t, buvo. 
Vėliau 1918 m. kitas panašus 
sąryšis suorganizavo “Lietu
vių Kareivių Globos Komite
tą” ir čia Jonas sekretoriauja 
ir atstovauja S. L. šv. Kazi
miero d-ją. Taip jis su Bosto
no jaunimu ir įvairomis orga
nizacijomis nenuilstamai dar
bavosi iki 1921 m. draug lan
kydamas anglų kalbos ir ama
tų technikos vakarinę mokyk
lą. Jonas tiksliai laikėsi įsi
pareigojimų, didžiai buvo klu
snus, paslaugus ir smerkė 
tuos kurie to nebojo, anot-p. 
J. Tumavičienės, tarp kitų

jam pasakytų gražių žodžių: 
“jis nelipo laiptais rankas į 
kišenes susikišęs”. 1917 me
tais vedė Antaniną Lenčiaus- 
kaitę, kuri jam visur ir visa
da buvo miela talkininkė lie
tuviškame veikime ir kasdieni
niam darbe.

Apsigyveno Norwoode
1921 m. persikėlė gyventi į 

Norvvoodą ir gyvena iki šiol, 
kur tęsia lietuvišką darbą 
tokiu pat uolumu, dažniau
sia priklausančiose draugijo
se pirmininkaudamas ar sek- 
letoriaudamas. Paskutiniu lai
ku jis vis labiau nusiskundžia, 
kad rašyti sunku, nebeklauso 
ranka, bet vistik dar gyvai 
reiškiasi Norwoodo Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikloje ir 
vietiniam skyriuje pirminin
kauja, Amer. Liet. Piliečių 
B-vėj sekretoriauja, 30 metų 
būdamas ŠIA vietinės kuopos 
nariu ir ilgamečiu pirminin
ku, bei sekretorium dar vis 
giliai dominasi organizacijos 
augimu ir visur jis yra, kur 
lietuviškas reikalas šaukiasi.

Per pagerbtuves buvo pa
klaustas, kodėl jis pasirinko 
sandariečių pasaulėžiūrą ir kas 
jo lietuviškoje veikloje bu
vo įspūdingiausia, svarbiau
sia? Jis trumpai išsireiškė 
šiaip:

— Kai aš atvykau į Ameri
ką čia radau dvi didžiules sro
ves: Krikščionių demokratų ir 
socialistų. Abi srovės per su
sirinkimus ir spaudą tarpusa
vy kirtosi, kaip kirvis į akme
nį. Reikėjo ieškoti vidurio, 
kad sušvelninus, kad kokiu 
nors budu radus vidurio ke
lią, lyg tarp kalnų tekantį 
upelį, kuris trauktų visus į 
vienybę, susipratimą. Man gy
venant Bostone buvo įsteigta 
vidurinė srovė “Sandara” ir 
i ją įstojau. Mano manymu ji 
atliko didelį darbą. Dabar gal 
ir nebetaip aktuali, kai ir ki
ti sušvelnėjo, bet tada, taipv 
Sandariečiai įsteigė savo laik
raštį “Ateitis”, kurioje ir aš 
bendradarbiavau, vėliau “Atei
tis” pasivadino “Sandara”. 
Mano veiklos laikotarpy, man 
atrodo, visi lietuviški darbai 
vienodai svarbus buvo ir dir
bom kas einamu laiku atrodė 
reikilingiau, svarbiau, tai dar
bas darbą varė: lietuvių spie
timas, Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo rėmimas, 
Lietuvių Dienų organizavimas, 
savišalpos reikalai, Dariau-Gi- 
rėno žygis į Tėvynę, tai buvo 
musų darbo gairės ir rams-
v • •ciai.

Antanina ir Jonas Pečiuliai 
be kasdieninės duonos reikalų 
visur sklandžiai abu viens ki
tą paremdami savo laisvalaikį 
naudojo lietuviškai veiklai. 
Dėl kasdieninės duonos reika
lų Jonas dirbo Bird ir Son 
Ine. nuo pat į Norwoodą at
vykimo dienos, kaip mechani
kas mašinų remonto dirbtuvė
se, iš kur pasiliuosavo į pen
siją. Turtų nesusikrovė. Vi
suomet buvo duosnus lietuvių 
ir Lietuvos reikalams ir ne
kartą yra nusiskundęs’:. “ar 
bepajėgsiu be darbo išlaikyti 
savo reikalams automobilį ir 
vienos įseimos namuką ?’r Nu
siskundimas jo yra nuoširdus. 
Antanina Pačiulienė visuomet 
būdavo linksma, draugysčių 
mėgėja ir paklusni visiems 
talkininkė. Paskutiniu laiku 
jos sveikata sušlubavo ir šia
me parengime negalėjo daly
vauti. Labai jos pasigesta ir 
apgailestauta. Palinkėta jai 
greitai pasveikti ir grįžtu į 
bendradarbiavimą.

Norvvoodo ALT skyrius šio 
jubiliejaus proga Jonui Pečiu
liui, kaip skyriaus pirminin
kui, įteikė dailiai vietino me
no mėgėjo pagamintą rankų 
medžio drožinį — Lietuvos 
Vytį su įmontuotu laikrodžių; 
Ši dovanėlė jam primins padė
ką už atliktą ir dirbamą lie
tuvybei darbą.

Antanina ir Jonas Pečiuliai 
gražiai išaugino sūnų Algir-’

dą, kuris dabar darbuojasi 
vienoje Amerikos komponijoj 
Arabijoj technikiniam perso
nale ir dvi dukras Albiną ir 
Lillian. Visi vaikai yra jau ve
dę ir turi sukurę savas šei
mas.

Linksmų ir gražių dar die
nelių Jums abiem!

K. Šimėnas.

Cleveland, Ohio

SLA 136 KUOPOS 
sekantis susirinkimas įvyks 
.1960 metais sausio mėn. 24 
dieną, 11:30 vai. ryte, 1265 
East 83 Street, pas p. V. Ba
las. 136 kuopos valdyba pra
šo narius nepamiršti susirin
kime dalyvauti.

SLA 136 Kuopos Valdyba.

Pittston, Pa.

Mirė Antanas Valatka, 
SLA 7 Kuopos Narys

1959 metais gruodžio mėn. 
20 dieną, sekmadienio ryte 
staiga mirė nuo širdies ligos 
Antanas Valatka, sulaukęs tik 
53 metus amžiaus. Antanas 
Valatka buvo gimęs, augęs 
Pittstone ir visą amžių čia gy
veno. Jis apsivedė 1940 metais 
su Ona Andrevvscavage. Jis 
dirbo anglių kasyklose iki 
1955 metų spalio mėn. 12 die
nai, kai buvo sunkiai sužeis
tas.

Velionis Ąntanas Valatka 
buvo ramaus budo žmogus, 
sporto mėgėjas, priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Klubo, šv. 
Kazimiero parapijos, Pittsto- 
no Rod And Gun Klubo. Į Su- 
svienijimą įsirašė 1924 metais 
sausio 13 dieną būdamas tik 
17 metų amžiaus ir niekad 
nuo darbo organizacijos neat
sisakydavo, taipgi kiekvienam 
lietuviškam parengime su sa
vo šeimyna dalyvaudavo.

Dideliam neliudime paliko 
žmoną Oną, dukrą Anną Ma
rio, sūnų Robertą, seserį Mrs. 
Mary Urban, Detroit, Mich., ir 
brolį Matthew, Detroit, Mich. 
Palaidotas 1959 metais gruo
džio 24 dieną su iškilmingomis 
bažnytinėmis maldomis, ku
rios šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo atlaikytos trijų kunigų, 
o iš bažnyčios nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines ir palaido
tas amžinam poilsiui. Į kapus 
palydėjo didelis būrys draugų.

Grabnešiais buvo jo drau
gai ir Gun And Rod Clubs na
riai: Joseph Katkauskas, Lau- 
rence Liscoski,' Stanley Osies- 
ki, zAnthony Balcune, Joseph 
Miller ir Joseph Vaiksnes.

Lai Tau, Antanai, bunie 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo že
mėje, o nubudime likusiai 
žmonai Onai, dpkrai, sunui, 
seseriai ir broliui, SLA 7 kuo
pa reiškia gilią užuojautą.

N. T. Bayųras.
I - ..............................

Waterbury, Conn.
• )

Choro 35 metų Gyvavimo 
ir Veiklos Sukaktis

Vietinės lietuvių parapijos 
choras, kuriam vadovauja mu-' 
zikas A. Aleksis, gražiai at-* 
žymėjo 35 metų gyvavimo ir 
veikslos sukaktį. Tai reikš
minga sukaktis, nes nedidelis 
skaičius chorų išgyvuoja tiek 
metų, tačiau musų mieste pa
rapijinis choras ne tik kad 
išgyvavo ilgus metus ir atžy
mėjo 35 metų sukaktį, bet jis 
pasirįžęs ir toliau tęsti pradė
tuosius darbus.

Išrinkta energinga ir veikli 
choro valdyba 1960 metams, 
kuri žada daug gerų darbų at-? 
likti. Rep.
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PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

1. SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimą atidarė 
prezidentas P. Dargis, 1959 metais rugpiučio 17 die
ną 10 valandą ryto, SLA name, 128 S. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J. Šiame posėdyje dalyvauja visi Pil
domosios Tarybos nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šiame Pildomosios Tarybos suvažiavime dalyvau
ja SLA Kontrolės Komisijos šie nariai: S. Gegužis ir 
S. Michelsonas.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
Pildomosios Tarybos narių vardošaukį ir paklausia ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštišką pakvie
timą dalyvauti šiame posėdyje. Visi Pildomosios Ta
rybos nariai patvirtino, kad tokį pakvietimą yra ga
vę.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekia su
važiavimui dienotvarkę. Įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo supratimu, 
kad laike suvažiavimo ją bus galima reguliariu budu 
papildyti.
f 4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito praeito 

1959 metais vasario 27—kovo 1 dd., metinio Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo protokolą. Įnešus, parėmus 
protokolas priimtas vienbalsiai taip, kaip užrašytas.

5. Daugumai Pildomosios Tarybos narių pareiškus 
pageidavimą SLA prezidentos P. Dargio ir SLA sek
retoriaus dr. M. J. Viniko raportai atidedami ryt die
nai.

6. SLA vice praezidentas J. Maceina savo rapor
tą patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad jam buvo pavesta 
sutvarkyti vieno morgičiaus klausimas, kuriame buvo 
trukumų, ir tą jis atliko tuojaus. Jis dalyvauja SLA, 
septinto apskričio veikloje, SLA Vajaus Komisijos su
važiavimuos, bei atliko visas pareigas, kurios jam bu
vo pavestos ir kurios lietė SLA organizacijos veiklą ir 
reikalus.

N. Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus vice 
. prezidento J. Maceinos raportas buvo vienbalsiai pri
imtas ir visi jo atlikti darbai ratifikuoti.

7. Svarstomas SLA iždininkės N. Gugienės raštu 
patiektas raportas.

SLA IŽDININKES RAPORTAS 
Pildomąja! Tarybai Suvažiavime Atlantic 

City, N. J., Rugpiučio 17 d. 1959 m. •
Gerbiamieji:

Nuo Pildomosios Tarybos praeito suvažiavimo šių 
metų kovo mėnesyje, kada išdaviau išsamų metinį ra
portą, iki dabar, nieko tokio ypatingo nfeįvyko iždinin
kės pareigose. Darbas eina savo įprastu keliu, atlie
kamas kuogreičiausia ir geriausia, idant palaikius tą 
gerą brolišką nuotaiką tarp narių ir musų organizaci
jos. ~

Nariai, aišku, yra SLA didžiausias turtas ir jų 
sudėtas turtas visuomet rūpestingai globojamas ir 
tvarkomas.

Kaip matysite iš sekamos piniginės atskaitos, pa
sirodo d'dėsni balansai nekuriu einamųjų sąskaitų. 

1959 m. liepos 31 dieną
Pomirtinių Fonde_____ $53,936.59

Pašalpos Fonde _______  49,320.45
Jaunuolių Fonde________ 27,414.88
Mišriam Fonde_________  9,302.32
Lėšų Fonde ___________  17,253.89

Kartu.........................$157,427.13

Visos šios sąskaitos randasi Girard Trust Corn 
Exchange Banke, Philadelphia, Pa.

Pomirtinių Fondo balansas žymiai padidėjo, kada 
buvo atmokėta paskola ant 621 East Main Street, Wa- 
terbury, Conn., nusavybės, sumoje $16,000.00. Praei
tas P. T. suvažiavimas nutarė neduoti paskolų ant 
nuosavybių pakol pomirtinių fondas nebus atpildytas. 
Tikiuosi, kad šis suvažiavimas šiame reikale padarys 
atitinkamą nutarimą.

Visos dabartinės paskolos yra geram stovyje, nuo
šimčiai ir sumos numokėjimai padaryti laiku, taksai 
ir apdraudos irgi geram stovyje, išskyrus vieną iš nau
jai duotų paskolų. Paskola duota spalio 8 dieną, 1958 
metuose, sumoje $8,500.00 ant 5%, su $300.00 numo- 
kėjimais kas pusmetis. Pirmasis nuošimtis, sumoje 
$170.00, pribrendęs bal. 8, 1959, buvo sumokėtas bir
želio 1, 1959. Tačiau suma $300.00 iki šiai dienai ne
sumokėta, neatsižvelgiant į tai, kad rašiau kelis laiš
kus ir gegužės mėnesyje žadėjo prisiųsti tuos $300.00 
už kelių savaičių. To iki šiol nepadarė.

Morgičiaus aplikacijos No. 319 savininkas, prašo 
padidinti morgičių, sakydama, kad nuosavybė žymiai 
pagerinta, ir neša virš $360.00 nuomos per mėnesį. 
Originale paskola buvo $5,000.00, ant 5%, datuota ba
landžio 4, 1948, su $150.00 numokėjimais kas pusme
tis. Balansas dabar yra $1,700.00. Ji prašo $6,000.00.

Bonų nuošimčiai visi sumokėti, i išskyrus West 
Virginia Turnpike. Šie buvo pirkti bal. 1, 1954 sumo
je $50,000.00 ir neša 41/8%. Birželio 1, 1958 nuošim
tis buvo sumokėtas tiktai spalio 1, 1958. Liepos 1, 
1959, gauta nuošimtis ant užvilkto nuošimčio. Gruo
džio 3, 1958 Mellon Bankas pranešė, kad gruodžio 1, 
1958 nuošimčių kuponai sumoje $1,031, buvo grąžinti 
nesumokėti, dėl stokos fondų ir, kad bus sumokėti 
vėliau. Birželio 1, 1959 nuošimčiai irgi nesumokėti.

Reikale Puerto Rico Aąueduct and Sewer Revenue 
Bonds, gautas sekamas laiškas iš Mellon Banko: SLA 
turi $25,000.00 — 3%'% bonus, už kuriuos rugsėjo 8, 
1949, mokėjo $25,000.00.

Dėkodama visai Pildomajai Tarybai, ypač dr. Vi- 
nikui, už visuomet greitą ir nuoširdžią kooperaciją vi
suose musų bendruose SLA darbuose.

Su gilia pagarba,
Nora Gugis,

SLA Iždininkė.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus SLA 
iždininkės N. Gugienės raštu patiektas raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir visi jos atlikti darbai ratifi
kuoti.

8. SLA iždo globėjai E. Mikužiutė ir adv. S. Bre
des iždo globėjų raportą patiekė raštu.

ŠIA IŽDO GLOBĖJŲ RAPORTAS 
Sausio 1, 1958 Iki; Gruodžio 31, 1958 m.

ŠIA pripažintas turtas:
Gruodžio 31, 1957 m. $3,294,699.18
Gruodžio 31, 1958 m. 3,376,310.46

SLA turtas paaugo.........$81,611.28

Sudėtis:
Pomirtinių Fondas (Suaugusių Narių)

Balansas gruodžio 31, 1957 m. _ —
1958 įplaukos $242,381.90
1958 įplaukos $11,923.56

$2,944,452.84

Padidėjo' 69,433.88
Balansas gruodžio 31, 1958 ----- _— $3,013,866.72

Pomirtinių Fondas (Jaunamečių)
Balansas gruodžio 31, 1957 _ _
1958 įplaukos $1,925.56
1958 išlaidos 1,740.28

$72,557.88

Padidėjo $10,183.28
Balansas gruodžio 31, 1958 __ - ------ $82,741.16

Ligoje Pašalpos Fondas
Balansas gruodžio 31, 1957 m.
1958 įplaukos $33,740.68
1958 išlaidos 46,410.04

_ $245,197.00

Sumožėjo 12,669.39
Balansas gruodžio 31, 1958 m. _____ $232.527.61

Lėšų Fondas
Balansas gruodžio 31, 1957 m. ______
1958 įplaukos $97,334.11
1958 išlaidos 89,398.86

- $13,559.27

Paaugo 7,935.25
Balansas gruodžio 31, 1958 __ $21,494.52

Tėvynės Fondas
Balansas gruodžio 31, 1957 _ __
1958 įplaukos $9,469.34
1958 išlaidos 16,741.16

_____ 0.00

Pridėta 7,271.82 iš Lėšų Fondo
Balansas gruodžio 31, 1958 ___ ______ 0.00

Mišrus Fondas
Našlių Našlaičių

Balansas gruodžio 31, 1957 _ ____
1958 įplaukos $3,645.37

- $23,964.88

1958 išlaidos 1,775.16
Paaugo 1,870.21
Balansas gruodžio 31, 1958 __ _ _ $25,835.09

Kiti 9-ni Fondai
Balansas gruodžio 31, 1957 _ __
1958 įplaukos $2,005.44

$30,473.90

1959 išlaidos 2,676.84
Sumožėjo 671.40
Balansas gruodžio 31, 1958 .. _____ - $29,802.50

Investmentai
Morgičiai

Skaitlius 33 indėlių $237,000.21
Nuošimčių įplaukė 8,198.98
Numokėta 11,055.00
Atmokėta (viso 5) 17,750.00
Naujos paskolos (viso 9) 105,830.00

Nuosavybes
Viso — 2

307 W. 30-tli Street, N. Y. City
Įplaukos ----------- ------- --------  $4,362.10

Išlaidos ________ ___________
Nuostolis ________ __________  

7,007.42
2,645.32

128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.
Įplaukos —____ _____ ____  $2,944.00
Išlaidos —. ............... .h,______  2,104.50
Uždarbis.....................   839.50

Pinigai Bankuose
(Pagal iždininkės sąskaitos) 
Viso _________ ____ _____
Sekr. Petty cash 
Viso_____ ,_____ _______

$133,746.73
2,000.00

$135,746.73

Bondsai ir serai
Viso Par Value.........,.........................  $2,929,000.00
Mokėta ____________________________  2,938,669.04
Nuošimčių įplaukė ____________________ 90,430.46
Lietuvių Auditorijoje Šerai — 150 Šerų.

Columbus Venetian Stevens Bldg. Chicago, Iili- 
nois 240 šėrų.

Lėšų Fondo sudėtis
Išmokėjimai iš lėšų fondo sugrupuoti sekamai:

Kuopų organizatoriams, sekretoriams,
daktarams_________________________$9,706.65

Viršįpinkams, oifiso darbininkams algos, .
ir valstijų mokesčiai link algų____ 40,157.38

Viršininkų ir komisijų išlaidos kelionėms, 
hoteliams, pašto ženkleliams, telefonams, 
telegramams, reikmenims,

dienpinigiai ir tt. _______   20,271.12
Valstijų apdraudos skyriams ir aktuarui 1,879.50
Centro raštinės reikmenims, randai ir

raštinčš užlaikymui _________________ 8,913.55

Viso ___________ ____ _______ _ $80,928.18

Mes peržiūrėjome visas knygas ir sąskaitas į- 
plaukų ir išlaidų, patikrinome orderius ir “petty 
cash” įplaukas ir išmokėjimus. Radome visas sąskai
tas pilnoj tvarkoj ir tvarkingai prižiūrėtas, širdingai 
dėkojam už iždininkės ir centro sekretoriaus koope- 
ravimą šiame darbe. Klausimus kuriuos mes statėme, 
sekretorius atsakė ir išaiškino išsamiai, kas paleng
vino ir pagreitino musu darbą.

Mas perduodamo Pild. Tarybai sekančias reko
mendacijas klausimo formoj:

Ar butų galima išvengti viršlaikius ir išlaidas su
rištas su tokiais darbais, sutvarkant darbus taip, kad 
butų galima apsieiti be viršlaikių.

Ar butų galima sumažinti darbininkų skaičių, ka
dangi prie šių laikų i! narių skaičiaus mums atrodo, 
kad darbininkų yra j augiau negu reikėtų turėti, o 
vienok butų galima visą darbą atlikti.

Priimti bent vieną studentą padirbėti centro ofise 
porą valandų į dieną pagalbėti atlikti darbus anglų 
kalboje.

Su pagarba,
Euphrosine Mikužis,

SLA iždo globėja, 
Stephen Bredes, Jr.,

SLA iždo globėjas.
Apsvarsčius SLA iždo globėjų raportą, J. Maceinai 

įnešus, N. Gugienei parėmus iždo globėjų raportas bu
vo vienbalsiai priimtas ir iždo globėjų atlikti darbai 
ratifikuoti.

(Bus daugiau)

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
— Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį

Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį .
Iš senųjų laikų... Maironis.

Tai yra lietuvių tautos pri
sikėlimo šventė. Prisikėlimas 
iš gilaus letargo ir išsivadavi
mas iš kelių šimtmečių vergi
jos. Kiekvienais metais šią 
dieną renkamės tautiniam su
sikaupimui, prisiminimui ir 
pagerbimui savos tautos did
vyrių, paaukojusių gyvybes 
jos prisikėlimui ir tautos 
džiaugsmo išreiškimui.

Šią dieną prisimename ir sa
vo tautos istoriją; didingą ir 
garbingą jos praeitį, kada ji, 
stovėjo galingųjų Europos 
valstybių tarpe. Tačiau nu
slenka musų veidais liūdesio 
šešėlis, kai prieiname Lietuvos 
galybės silpnėjimą, jos savis
tovaus gyvenimo praradimą, 
galutiną pavergimą ir net tau
tinės dvasios sunaikinimą. Su 
budėsiu prisimename galingų
jų Lietuvos valdovų klaidas, 
dėl kurių Lietuvą ištiko- bai
sioji tragedija.

Nors Aušra ir Varpas tautą 
pažadino ir savanorių kraujas 
išpirko laisvę, bet • neilgam. 
Šiandien lietuvių tauta vėl 
vergijoj, vėl vyksta baisiosios 
tragedijos tąsa, tauta vėl ieš
ko kebų iš vergijos išsivaduo

ti. Gal dėl to ir gimė mintis: 
“Mokykimės' iš praeities klai
dų”. >

Prasmingi if gilus Lietuvos 
himno žodžiai: “Iš praeities 
tavo sūnus te stiprybę,semia” 
aiškiai nurodo lietuvių tautai 
gaires, šiuos žodžius kartoja
me kiekvienoje Vasario šešio
liktosios šventėje ir1 kitęmis 
tautinio susikaupimo progo
mis.

Kol Lietuvos padangėje ne
išsisklaidys juodi-niurųs debe
sys, tol Vasario 16 turi būti 
švenčiama vis iškilmingiau ir 
himno žodžiai kartojami vis 
ryžtingiau. Niagaros pusiasa
lyje š. m. Vasario 16-tosios 
šventėje, tai bus vasario 20 
dieną, ir bus duodamas dides
nis iškilmingumas, šiai dienai 
norima duoti visai kitą aspek
tą. Vietoj kalbų parodyti se
nosios Lietuvos gyvą paveik
slą. Jį parodys Montrealio Lie
tuvių Teatras pastatydamas 
“Milžino Paunksmę”.

Tai yra Lietuvos istorijos 
iškarpa iš to laikotarpio, ka
da Lietuva buvo pasiekusi sa
vos galybės kulbinacinį tašką 
ir nuo kada ji pradėjo silpnė

ti. Iš šio istorinio gyvo paveik
slo ir yra galimybė iš praei
ties pasisemti stiprybės ir iš 
istorikių klaidų pasimokyti.

Šią iškilmingąją šventę 
jungtinėmis jėgomis ruošia 
lietuvių bendruomenės Wellan- 
do ir St. Catharines apylinkių 
valdybos, šventės iškilmingu
mui ir gražesniam vaizdui bū
tinas didesnis lietuvių susibū
rimas ir jei į ruošiamas Kana
dos Lietuvių Dienas susiren
kame tūkstančiais, tai į Vasa
rio 16 Dieną, kaip didesnės 
reikšmės šventę, tikimės ne- 
mažesnio lietuvių skaičiaus.

To<Įėl nuoširdžiai kviečiame 
ne vien artimuosius, bet pla
čių apylinkių lietuvius, kaip 
Hamiltono, Toronto, Oshawos, 
Simcoe, Tillsonburgo, Samios, 
Londono, kurie visą laiką bu
vo Niagaros pusiasalio didžių
jų iškilmių svečiai. Laukiame 
Rochesterio, Buffalo ir kitų 
Amerikos lietuvių. Kviečiame 
ne j eilinę paskaitėlę ar eili
nius šokius, bet į Vasario še
šioliktosios didžiąją lietuvių 
manifestaciją.

Programoje trumpas K. L. 
B-nės Krašto Valdybos pirmi
ninko Stp. Kęsgailos žodis ir 
prof. B. Sruogos parašyta, B. 
Kukelevičiutės režisuota, “Mil
žino Paunksmė”. Po trumpos 
pertraukos ten pat Merritton 
Community Centre Hali salė
je svečių susipažinimas bei į- 

( spūdžiais pasidalinimas ir vai

šės.
Šį atsišaukimą iš anksto 

skelbiame, kad jau dabar pra
dėtų rengtis, nes didelei šven
tei reikalingas ir didesnis pa
siruošimas.

Wellando ir St. Catharines 
Apylinkių Valdybos.

Iš Skautų Veiklos

Nuo lapkričio 23 d. Worces- 
terio skautų tunto tuntininko 
pavaduotoju paskirtas A. Pra
puolenis, o tunto adjutantu— 
A. Glodas. Tuntininkas yra P. 
Molis.

New Yorko skautams ir 
skautėms rengti komitetas 
sausio 23 d., šeštadienį, Ap
reiškimo par. salėje rengia va
karą. Programoje jau sutiko 
dalyvauti, smuikininkas Izido
rius Vosyliunas ir feljetonis
tas Vilius Bražėnas.

Tarptautinis skautų vadovų 
suvažiavimas įvyks 1960 m. 
vasarą Olandijoje. Skautinin
kai, kurie numato sekančių 
metų vasarą lankytis Europo
je ir norėtų dalyvauti šiame 
sąskrydyje, prašome pranešti 
Brolijos Užsienio Skyriaus ve
dėjui A. Banevičiui, 21 Bow- 
doin Avė., Boston 21, Mass.

Lapkričio 29 dieną buvo iš
kilminga W]orcesterio skautų- 
skaučių sueiga. Buvo atžymė

ta Kariuomenės šventė ir su
teikti ordinai pasižymėjusiems 
skautams ir rėmėjams. Ka
riuomenės šventės proga kal
bėjo plkn. J. Matonis. J. Pau- 
liukonis davė vilkiuko įžodį. 
Skautų tuntininkas P. Molis 
prisegė ordiną “UŽ NUOPEL
NUS” skautų rėmėjams tėvų 
komiteto pirm. J. Pipirui ir 
V. Gedmintui. Pažangumo žy
menys buvo suteikti skautams 
P. Nakrošiui, A. Gedmintui ir 
J. Pipirui. Po sueigos buvo 
laužas, kurį pravedė R. Jaku
bauskas ir I. Kausevičiutė. Po 
sueigos buvo parodytos filmos 
iš tarptautinės skautų džiam- 
borės Filipinuose ir vadovų 
konferencijos Indijoje.

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.
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niais Ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, P*.

WAlnut 8-1747
Norėdami

Buvęs aktyvus skautų va
dovas Chicagoje Vytautas 
Šliupas prieš porą -metų bai
gęs studijas, išvyko į Liberiją, 
Afriką, kur gavo darbą savo 
srityje. V. Šliupas neseniai bu
vo paskirtas Lietuvos Skautų 
Brolijos įgaliotiniu Afrikos 
skautiškiesiems reikalams. Jis 
yra artimas kontakte su Libe
rijos, Chanos ir kitų kraštų 
skautų vadovais, tad jis gali 
daug pasitarnauti, nušviesda
mas jiems ne tik skautų, bet 
ir visos lietuvių tautos reika
lus.

Bostono skautai turėjo du 
linksmus parengimus Kalėdų 
proga — gruodžio 26 dieną 
skautų vyčių “Lapinu” būre

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22» Ui. 
HUmboldt 6-2818

daugiau informacij reikalaukite 

lis surengė šokių vakarą “Se
renada” Strand Hali patalpo
se, ir gruodžio 25 d. “Herkaus 
Montes” skautų vyčių būre
lis surengė pasilinksminimą 
“Skaurada” tautininkų na
muose.

Vilniaus keleivinio susisieki
mo kontora turi savo žinioje 
230-255 kasdien kursuojančių 
autobusų, kurie per dieną per
veža apie 200,000 keleivių. 
Kontora aptarnauja 35 miesto 
ir priemiesčių maršrutus ir 
77 užmiesčio maršrutus, jun
giančius sostinę su Rokiškiu, 
Zarasais, Palanga ir kitais 
miestais, taip pat ir ,su Ryga 
bei Minsku.

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOunsend 8-0298

hisij katalogą
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Ruošiasi Prie Vasario še
šioliktosios Minėjimo

New Yorko Lietuvių Taryba 
jau pradėjo ruoštis prie Lietu
vos Nepriklausomybės 42 me
tų sukakties minėjimo. Minėji
mas įvyks vasario 14 dieną, 4 
valandą po pietų, visiems ge
rai žinomoj Webster Hali, 
New Yorke.

Jau dabar pradėkite ruoštis 
prie tos lietuvių tautai reikš
mingos sukakties, o atėjus va
sario 14 dienai, visi eikite į 
W,ebster Hali, Vasario šešio
liktosios minėjimą.

Juozas Valickas Ruošiasi 
Ilgai Kelionei

Susivienijimo veikėjas, Juo
zas Vailokas, gyvenantis Ir- 
vington, N. J., ruošiasi auto
mobiliu vykti į Kaliforniją, 
kur mano užtrukti ilgesnį lai
ką ir aplankyti ten gyvenan
čius savo draugus. Iš ten vyks 
į Meksiką, kur praleis visą žie
mą ir grįž į namus apie pava
sarį. Laimingos kelionės ir ge
rų atostogų broli Valickai.

Pittsburgh, Pa.

METINIS DRAUGIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pittsburgho ir apy linkės 
draugijų atstovų suvažiavimas 
yra šaukiamas sausio 24 die
ną, Lietuvių Piliečių svetainė
je, 3 valandą po pietų, 1723 
Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Šiame suvažiavime bus renka
mi ALT Pittsburgho skyriaus 
nariai dėl šių metų ir išklau
syti skyriaus valdybos rapor
tai iš praeitų metų veiklos. 
Pakvietimo laiškai jau yra iš
siuntinėti visoms draugijoms, 
bet jei kuri draugija pakvieti
mo laiško nebūtų gavus dėl 
klaidingo adreso ar dėl kito
kios priežasties, malonėkite 
pasinaudoti šiuo pranešimu ir 
dalyvauti suvažiavime. Taip 
pat yra kviečiami ir pavieniai 
visuomenės ir draugijų veikė
jai dalyvauti draugijų suva
žiavime. Šiuomi primenu ir A. 
L. T. nariams, kad nepamirštu 
dalyvauti draugijų suvažiavi
me.

ALT Pittsburgho Skyrius.

Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių Piliečių Klubas Pa
vaišino Savo Narius

Lietuvių Piliečių Klubas sa
vo nariams surengė šaunią va
karienę su gėrimais ir išlaidas 
apmokėti iš klubo iždo Klu
bas gyvuoja jau virš 25 metai. 
Nariais priimami moterys ir 
vyrai užsimokant tik 10 centų 
į mėnesį. Valdybą sudaro veik
lus SLA nariai, tai parengi
mai būna pasekmingi.

Klubas savo laiku rengda
vo daug teatrų. Dabar nėra 
jaunesnio amžiaus žmonių-mė- 
gėjų, kurie galėtų išmokti lie
tuvių kalba vaidinimui teat
rą.

!I 
t

I
I

Parengime sausio 3 dieną 
susitikau su V. Tamalaičiu, 
kuris darbuojasi SLA kuopoj 
ir apsrityje, tai susipažinau ir 
su jo dėde B. Tamalaičiu iš 
Paterson, N. J. Jis perdavė 
man labas dienas nuo Ragaus
ko, kuris ten dirba lietuvių* 
klube kaipo gas-padorius. A. 
Pukilečius irgi čia "lošęs teat
re svarbią rolę. Jis Lietuvoje, 
Alytaus rajone buvo mėgėjas 
teatrų.

M. Kuprienė susižeidė deši
nę ranką paslydus gatvėje. 
Bet ji ir Lumbienė norėtų dar 
vieną teatrą suvaidinti šioje 
apylinkėje, nes jodvi daug ro
lių suvaidindavo savo laiku.

J. V. Stanislovaitis.

priklausomybės Deklaracija.
“Kaip Pasidaryti Piliečiu” 

knygelė yra skirta ne tik indi
vidualiam asmeniui, bet ir mo
kytojui, socialiniam darbtuo- 
tojui ir advokatui, į kuriuos 
emigrantai kreipiasi patarimo 
ir pagalbos. Šiai ekspertų gru
pei vadovas suteikia lengvai 
suprantamą informaciją apie 
techniškas natūralizacijos ir 
pilietybės gavimo problemas.

Paskiros “Kaip Pasidaryti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu” knygos kaina yra 
vienas doleris ir ją galima 
gauti American Council for 
Nationalities Service įstaigoje, 
20 West 40-th Street, New 
York 18, N. Y.

nai žmonės išmėto daug pini
gų bereikalingiems mažos ver
tės tikslams, tai daug geriau 
tuos pinigus paaukoti įsteig
tam fondui gydyti paraližium 
sergantiems, kurie neišgali pa
tys užsimokėti gydytojams ir 
už vaistus.

Paieškojimai

i“Mes buvome paklydę laukuose

70 mylių nuo Times Skvero

Lowell, Mass.

Jau Ruošiamės Prie Va
sario 16 Minėjimo

Nors Vasario šešioliktoji 
dar toli, bet musų mieste gy
vuojančių organizacijų atsto
vai praeitų 1959 metų gruo
džio mėnesį buvo susirinkę ap
tarimui Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 42 metų su
kakties minėjimą, kad prie tos 
lietuvių tautai reikšmingos su
kakties — Vasario šešiolikto
sios tinkamai prisirengus ir 
kad ji butų iškilmingai pami
nėta. Pagal organizacijų at
stovų nutarimą, šiais metais 
minėjimas įvyks vasario 21 
dieną, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Piliečių Klubo patalpo
se.

Todėl vietiniai lietuviai jau 
dabar pradėkite ruoštis prie 
Lietuvos nepriklausomybės 42 
metų sukakties minėjimo, o 
atėjus vasario 21 dienai visi 
eikite į Lietuvių Piliečių Klu
bo salę ir paminėkite savo se
nosios tėvynės reikšmingą su
kaktį. Koresp.

Nauja Laida “Kaip 
Pasidaryti Piliečiu” 
Dabar Gaunama American

Council įstaigoje

NAUJAI peržiūrėta laida 
“Kaip Pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu”, 
parašyta Marion Schibsby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at
spausdinta American Council 
for Nationalities Service or
ganizacijos. Šis natūralizacijos 
vadovas, dabar pasiekęs 19tą 
laidą, per 40 metų buvo stan
dartiniu šiuo klausimu leidi
niu.

Naujas 128-nių puslapių va
dovas nurodo pilietybės įsigy- 
jimui statomus reikalavimus, 
aprašo kiekvieną natūralizaci
jos procedūros žingsnį ir kiek
vienam, norinčiam pasidaryti 
piliečiu, tiksliai nurodo, ką jis 
turi daryti, kad įsigytų pilie
tybę. Šiame vadove be to yra 
spacialus skyrius, kuriuo gali
ma naudotis, kaipo nurody
mais ruošiantis natūralizacijos 
egzaminams. Jame yra 130 
klausimų ir atsakymų apie A- 
merikos istoriją ir valdžios 
sutvarkymą. Vadove taip pat 
yra JAV Konstitucija ir Ne-

American Council.

4 Rubliai iš Lietuvos

Vienas iš įtakingiausių pa
saulio dienraščių “The New 
York Times” prieš kiekvienas 
Kalėdas praveda į vargą pate
kusiems sušelpti piniginį vajų. 
Vienas tėvas, gyvenąs Brook- 
lyne, parašė savo 15 metų sū
nui Algiukui į Lietuvą ir už
siminė apie šią rinkliavą. Jis 
taip pat parašė, kad šis laik
raštis yra geras lietuvių drau
gas. Berniukas drauge su laiš
ku savo tėvui įdėjo 4 rublius 
— jo motinos vienos dienos 
uždarbį — ir prašė perduoti 
kaip auką vargšams. Kadangi 
4 rubliai maždaug prilygsta 
vienam doleriui, tai tėvas pa
siuntė į New York Times vie
nį dolerį. Šis įdomus epizodas 
buvo aprašytas gruodžio 30 d. 
“New York Times”.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yęrfce paieškomi asmenys:

Ambroza Vincas, Juozo sūnūs, 
gim. 1903 m. Marijampolės apskr., 
gyvenęs Vaitimėrių km., Šilalės 
vals., Tauragės apskr., buvo išvež
tas Vokietijon.

Astrašauskienė-Jusaitukė Agota, 
ir jos sesuo Uklinienė Magdė, duk
tė Jono ir Marijonos, iš Barzdų 
kami.o šakių apskr.

Kunickas Jonas, Jurgio sūnūs, su 
šeima.

Navasaitis Adelė, Jonas ir Ona.
Paškevičius Florijonas, Benedik

to sūnūs.
Požėra Kazys, Antano sūnūs, 

gim. 1910 m. Jonučių km., Garlia
vos vals.

Šileris Petras, Leono sūnūs, iš 
Lauciškės km., Kaltinėnų vals., ir 
šileraitė Pranciška, Petro duktė.

Škikunas Stasys.
Striauka Juozas, Teodoro sūnūs, 

žmona Jankaitč-Striaukienė Adolfi
na, sūnūs Povilas.

“Mano uošvis ir aš pats buvo
me toli nuvažiavę Long Island. 
Kaž kaip aš padariau klaidin
gą posūkį ir mes įklimpome 
palaidose smiltyse nuošaliame 
kelyje. Tėvas buvo sergantis 
diabeto liga, todėl aš bijojau jį 
vieną palikti. Jis turėjo būti 
reguliariai maitinamas, kad 
palaikyti insulino-cukraus ba- 
lansą.Po kiek laiko bejėgiško 
laukimo, aš nusprendžiau jieš- 
koti pagalbos. Kaip tik tuo lai
ku iš kaž kur pasirodė telefo
no sunkvežimis. Tie žmonės 
mums davė vandens, padėjo 
mums ištraukti musų automo
bilį ir saugiai grąžino mus at
gal į didįjį kelią. Tai mažas 
nuotykis, bet jis mane įtikino, 
kad šiame moderniškam me
chanizuotam pasaulyje tebėra 
neišnykęs draugiškumas ir no
ras pagelbėti.”

“Pagalbos dvasia” yra budin
ga telefono žmonėms, darbe 
ir laisvu laiku, kas sudaro

Dešimtukų Vajus

Jotu th&
MARCH 

OF DIMES
j n

Su sausio mėnesio pradžia 
prasidėjo dešimtukų (March 
of Dimes) Vajus sukėlimui lė
šų paraližium sergantiems vai
kams ir neturtingiems suau
gusiems gydyti. Tam tikslui 
įsteigtas (fondas buvusio pre
zidento velionio Franklin D. 
Roosevelto, kuris pats sirgo 
paraližiaus liga ir dabar kiek
vienais metais sausio mėnesį 
vykdomas vajus. Tikslas la
bai geras ir vertas visų para
mos, todėl visi geros valios 
lietuviai, pagal išgalę paauko
kite dešimtuką-kitą, o jie su
darys dolerius, doleriai šimtus 
ir bus didelė pagalba netur
tingiems žmonėms, ypač ma
žiems vaikams, gydytis nuo 
tos baisios ir pavojingos li
gos.

Kiek žinoma, tai labai daž-
" ■ ■ " -III ■ ! —■ f - - "L J -- ■ l-l J« - II

SKAUTAMS REMTI KONCERTAS

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALDE

1960 metų sausio 23 d., šeštadienį j
259 North 5tli Street, Brooklyn, N. Y. j 

Programoje dalyvauja: j
SMUIKININKAS IZIDORIUS VASYLIUNAS j
PIANISTAS ALEKSAS MROZINSKAS j
RAŠYTOJAS VILIUS BRAŽĖNAS I

KOKIAMS GROS ROMO BUTRIMO ORKESTRAS Bus bufetas ir turtinga loterija

įeinant aukojama: suaugusieji—$2.00, moksleiviai—$1.00 
PRADŽIA 7 V AL. I

MR. ARTHUR H. HEIMAN
Yonkers, N. Y.

svarbų pagrindą, jog telefonas 
mums pagelbsti kiekvieną die
na. O dabar be to dar Jūsų 
telefonas yra vienas pigiausių 
patarnavimų. Jo kaina yra pa
kilusi daug mažiau, negu kitų 
daiktų, kuriuos Jus perkate.

NEW YORK TELEPHONE CO.

Kiekvienas yra isitikinęs geru telefono patarnavimu šiandien ir ryt.

Uklinienė-Jusaitukė Magdė, ir jos 
sesuo Astašauskienė Agota, duktė 
Jono ir Marijonos, iš Barzdų kai
mo, šakių apskr.

Zigmantas Juozas ir Vincas, 
Aleksandro sūnus, iš Vilkabalių 
kaimo, Kalvarijos vals.

češkevičius Albinas, Bronius, Ed
vardas ir Juozas, gimę Shenandoah, 
Pa. Tėvų vardai Juozas ir Ane
lė.

Jucys Juozas ir sesuo Antosė, 
Juozo vaikai, iš Milašaičių km., 
Plungės vals.

Lukošius Antanas, Jono sūnūs, 
gim. apie 1905 m.

Marcinkevičius Pranas, iš Liud
vinavo, Marijampolės apskr., gyve
no Clevelande.

Martinkus Domas, gimęs 1915 m., 
buvęs Vokietijoje.

Matutis Kazys, Antano sūnūs, 
gyveno Chicago, III, 3504 S. Union 
Avenue.

Pocius Stanislovas, Leono sūnūs, 
iš Ketūnų km., Sedos vals., Mažei
kių apskr.

Ileškomiejl arba apie juos žinau-

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA,
41 WEST 82-ND STREET, 

NEW YORK 24, N. Y.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

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

Woodhavenr N. Y.
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta*

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AL. BALTRUNAS-BAI >T< )N 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBIJC

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

rj pirkti namą bei kitokią nuo
ri savybę, sąžiningam ir drau- 
ri giškam patarnavimui skam- 
J binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnaujame pinigų 

b ir siuntinių persiuntimui i 
U Lietuvą ir kitus kraštus, 

rf J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

BUKITE SVEIKI

SLA Pagalbos Ranka

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 63rd St., Chicago 29, DL
Telefonas Republic 7-7868

Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Sausio 9, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS VALATKA, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs 

spalių 27, 1906 m., Pittston, Pa. Prie SLA pri
sirašė sausio 13,1924 m. Mirė gruodžio 20, 1959 _ 
m. Velionio žmonai, Anna Valatka, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________ $600.00

JONAS ANILAUSKAS, 52 kp., Mt. Carmel, Pa., gi
męs birželio mėnesį, 1895 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 1, 1941 m. Mirė gruodžio 
23, 1959 m. Velionio žmonai, Juzei Anilauskas, 
pomirtinės išmokėta_________________________ 250.00

URŠULE LAURINAVIČIENE, 122 kp., Chicago, 111., 
gimusi vasario 1, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 8, 1915 m. Mirė lapkričio 27, 
1959 m. Velionės dukteriai, Stellai Jacobs, po
mirtinės išmokėta___________________________  1,000.00

ONA DRAZDŽIUL1ENE, 224 kp., Bulpitt, XII., gimusi 
kovo 15, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 4, 1925 m. Mirė spalių 16, 1959 m. Ve
lionės vyrui, Juozui Drazdžiuliui, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ 150.00

ANTANAS KRIUKAS, 273 kp., Calumet City, III., gi
męs liepos 13, 1879 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 3, 1922 m. Mirė gruodžio 25,

x 1959 m. Velionio seserėčiai, Kreidai Ramas, po-
' mirtinės išmokėta___________________________ 300.60

JONAS MAOUKONIS, 280 kp., Jackson, Mich., gimęs 
gegužės 3, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1918 m. Mirė lapkričio 17, 1959 m. 
Velionio žmonai, Marei Maciukonienei, pomirtinės
išmokėta ________________________________ 146.00

Viso ______________ _______ _______________ $2,446.00

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. BALTRUŠAITIS, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 9 savaites 4 dienas $47.00
O. BERNOTIENE, 125 kp., Melrose Park, 111., sirgo 9 sav. 5 d. 95.00
A. SUKACKAS,; 126 kp., New York, N. Y., sirgo 11 sav. 6 d.............. 61.50
O. DRAZDŽIULIEN®, 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 1 sav. 2 d._______  10.00
B. BALTRŪNAS, 301 kp., Cicero, III., sirgo 2 savaites................ ........ 27.00
R. URBSAS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 8 sav. 6 d. __________ 136.00
D. M. BUNDORIS, 371 kp., Cambridge, Mass., sirgo 9 sav. 5 d. __  73.50

Viao — ............................................... -...................... $450.00
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso -............................_...................... $450.00

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LEHJTUV i” turi daug rimtų bendradar

biu visuose kontinentuose ir di odą daug žinių LA lietuviAkosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams ’/Isur 6 dol., visose Amerikos*— | 
5110, Kanadoje — 5 doleriai. Fjž laikrašti galima mokėti dalimis— j 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta. j

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna ’ 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. . 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

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

Ir daug, daug ldtų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

šiuo adresu:
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

:>■

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias 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 — $11.01 
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 čeki arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Klimu-

t
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