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Susivienijimo Svarbiausias Rūpestis Auklėti Jaunimą
TURIME SUPRASTI REIKŠMĘ LAIMĖJIMO, KAI ĮJUNGTAS Į SUSIVIENIJIMĄ DIDELIS SKAIČIUS JAUNIMO

ŠVEDIJOS PABALTIEČiy ŽYGIAI Į 
TARPTAUTINES INSTITUCIJAS

Sovietų Sąjungos vicepremieras A. Mikojanas 
Vengrijos kovotojus už laisvę išvadino krimi
nalistais. - Komunistinės Kinijos ministeris 
pirmininkas pakviestas atvykti į New Delhi pa
sitarimui su Indijos ministeriu pirmininku Neh- 
ru pasienio ginčo reikalu

Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos Delega
cijos Pavergtose Europos Tautose, Vaclovo Si
dzikausko, Žodis Per Radiją Vasario Šešiolik

tosios Proga

Elta praneša, kad pabaltiečių komitetas S-tockhol- 
me buvo suruošęs spaudos konferencijų, kurioje paaiš
kėjo, kad komitetas artimiausioje ateityje ruošia nau
jus žygius į tarptautines institucijas perskirtų panai!ie
čių šeimų sujungimo klausimu. Busią kreiptasi į Jung
tines Tautas, Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, Tarp“ 
tautinę Juristų komisiją ir kitais institucijas, prašant 
paveikti Maskvą, kad leistų iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos asmenis, kurių šeimos dalis yra Švedijoje ir dėl 
kurių išleidimo jau seniai yra paduota tūkstančiai pra
šymų. Komiteto pirmininko pro f. Birger Nennan pa
reiškimu, Švedijoje gyveną 30,000 Pabaltijos kilmės 
žmonių, 3,000 pabaltiečių šeimų esą palike sovietu vai- 
durnuose kraštuose savo artimus šeimos narius. Vienų 
metų bėgyje Švedijos pabaltiečiai pateikę netoli 1,000 
prašymų Maskvai išleisti jų šeimų artimuosius, ypač 
senus ir paliegėlius, persikelti į Švediją. Po tarptau
tinių institucijų intervencijų Maskva iš pradžių ro
džiusi didesnį palankumą tokius prašymus patenkinti. 
Tačiau tikrovėje praeitais metais buvo leista iš Pabal
tijo į Švediją išvykti tik per 30 asmenų. Rudenį sovie
tų įstaigos žadėjusios išleisti dar apie 120 pabaltiečių, 
bet reikalas nepajuda iš vietos. Švedijos pabaltiečiai 
tad ir nutarė kreiptis į tarptautines institucijas ir pra
šyti reikalą pastūmėti grynai žmoniškumo sumetimais, 
tuo labiau, kad ir Sovietu Sąjunga yra pasirašiusi tarp
tautinę žmogaus teisių konvenciją.

Tokius sunkumus sovietų įstaigos daro pabaltie- ■ 
čiams išvykti pas gimines, rodo toks pavyzdys, apie ku
rį spaudos konferencijoje taip pat buvo pranešta: Kol 
Mykolui Bangui pavyko persikelti iš Pabaltijo į Švedi
ją, jo giminės Švedijoje turėjo parašyti šimtus laiškui 
ir padaryti įvairių išlaidų apie 12,000 švedų kronų.

Kaip praneša “Eltos Informacijų" Skandinavijos 
bendradarbis, Pabaltiečių komitetas Stockholme infor
mavo švedų spaudą ir visuomenę taip pat apie naujau
sius įvykius Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kur vyk
doma sustiprinta kampanija prieš “nacionalistines ten
dencijas’’.
Mikojanas ne visur šiitai sutiktas

Sovietų Sąjungos vicepre
mieras Anastazas Mikojanas, 
buvo nuvykęs į Meksiką ati
daryti ten surengtos Sovietų 
Sąjungos parodos. Ten atli
kęs jam pavestas pareigas, 
nuvyko į Kubą, kur turėjo 
pasitarimą su Kubos pervers
mo vadu ir dabartiniu minis- 
teriu pirmininku Fidel Castro 
ir kitais valdžios atsakomin- 
gais pareigūnais. Grįždamas 
iš Kubos Mikojanas sustojo 
Norvegijoj ir pasakė kalbą 
studentų draugijos nariams. 
Jo kalbos klausėsi ne tik stu
dentai, bet ir keli valdžios 
pirmaeiliai pareigūnai.

Mikojanui baigus kalbą, 
buvo duodami jam nemalonus 
klausimai, kokių jis nesitikė
jo. Jis buvo paklaustas 
užgniaužimą Vengrijos 
vės trokštaničų žmonių 
tris metus. Mikojanas,
tikėdamas tokių klausimų, su
sijaudinęs atsakė, kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybė buvo 
paprašyta padėti numalšinti 
amerikiečių sukurstytus revo- 
iiucijonierius, pavadinda m a s 
juos kriminalistais, kurių ran-

apie 
lais- 

prieš 
nesi-

kos yra krauju suteptas. Į 
tokį Mikojano pareiškimą su
sirinkusieji studentai atsakė 
gausiu švilpimu ir įvairiais 
Šukiais, tuo pareikšdami jam 
didelį (nepasitenkinimą, kokio 
sovietinis vicepremieras nesi
tikėjo.

Jis pasigyrė ir apie savo 
krašte esamą tvarką, kad ten 
nėra kaltinimų už politinius 
įsitikinimus, žmonės vieningai 
gyvena, tad nėra reikalo juos 
už įsitikinimus sodinti į kalė
jimus. Iš tokio Mikojano pa
sakymo susirinkusieji sukėlė 
didelį Juoką, nes visiems yra 
gerai žinoma, jog sovietuose 
sekami kiekvieno žmogaus 
politiniai įsitikinimai, ir kurie 
nėra komunistų partijos na
riais ir jai nepritaria, tie grū
dami į kalėjimus ar išvežami 
į šaltąjį Sibirą.

Brangus šio radijo 
klausytojai—lietuvės 
ir lietuviai!

Antradienį sukaks 42-ji me
tai, kai, vykdydama musų 
tautinio atgimimo subrandin
tą tautos valią, Lietuvos Ta
ryba Vilniuje paskelbė Lietu
vos valstybės atstatymą. Va
sario Šešioliktos Aktas buvo 
žodis. Idant tas žodis stotųsi 
kunu, t. y. idant Lietuva vėl 
butų valstybė, reikalinga bu
vo lietuvių tautos sūnų ir 
dukrų kraujo auka, reikalin
gas buvo išsižadėjimas ir dar
bas, reikalinga buvo politinė 
ir administracinė išmintis. Vi
so to dėka Lietuva po 123 
laisvės sutemų metų sugrįžo 
į nepriklausomų ir laisvų pa
saulio valstybių šeimą. Taigi 
ši istoriškoji sukaktis mums 
yra brangi. Mes ją švenčiame 
pakilomis širdimis, mes ja di
džiuojamės.

Po keletos mėnesių, tačiau, 
sukaks dvidešimt metų, kai 
rusų tankai ir kazokų divizi
jos sutrypė Vasario 16-tos 
Aktu atstatytą Lietuvos ne
priklausomybę. Minėdami pir
mąją sukaktį, negalėsime iš
leisti iš akių antrosios ir jos 
padarinių.

Maskoliai, kaip jau sakiau, 
sutrypė LietuVos nepriklauso
mybę, tačiau nužudyti jos jie 
neįstengė. Ji tebėra įyva lie
tuvių širdyse ir mintyse, o 
laisvajame pasaulyje Lietu
vos suverenes teises tebevyk
do Lietuvos diplomatiniai ir 
konsuliariniai atstovai. Fak
tas, kad tarp abiejų pasauli
nių karų Lietuva buvo nepri
klausoma, yra neįkainuoja
mos reikšmės politinis, teisi
nis ir psichologinis veiksnys 
musų pastangose išsilaisvinti 
iš rusų nevalios.

Kremlius nesigaili pastangų 
įamžinti Lietuvos pavergimą, 
gauti savo užgrobimų Euro
poje tarptautinį pripažinimą. 
Musų, laisvėje gyvenančių, 
pareiga paversti niekais tas

Susivienijimo Veikėjų Uždaviniai Pri
jaukinti Jaunąją Kartą SLA Darbams

si jie, išskyrus mažą okupan
tui parsidavusiųjų saujeię, ly
giai kaip ir tėvynėje pasiliku
sieji, yra lietuvių tautos or
ganiškoji dalis. Ji, kaip ir vi
sa lietuvių gyvoji tauta, sie
lojasi savos tautos likimu. 
Jie nenurims ir nesiliaus vei
kę ir kovoję, iki rusiškasis 
okupantas nepasitrauks iš 
Lietuvos ir iki lietuvių tauta 
pati galės laisvai ir demokra
tiškai tvarkyti savo gyvenimą 
nepriklausomoje ir laisvoje 
Lietuvoje.

Lietuvos laisvinimo darbas 
nėra tik asmenų ar organiza
cijų darbas. Jis yra visų lie
tuvių reikalas. Įrodykime tai, 
gausiai dalyvaudami Vasario 
16 minėjimuose, nešykštėda
mi aukų ALTui, kuris sėk
mingai vadovauja lietuvių, 
šio krašto piliečių, laisvini
mo darbams Amerikoje. Duo
kime lietuvio vertą atsakymą 
Chruščevui ir jo samdiniams 
Vilniuje. Pasmerkime Mažo
sios Lietuvos ir jos lietuviš
kajai širdžiai brangių miestų, 
kaip kad Tilžė, Gumbinė, su
rusinimą.

Lietuva turi būti ir bus ne
priklausoma ir laisva, sujun
gianti savoje valstybėje visas 
lietuvių gyvenamas žemes ry
tuose, pietuose ir vakaruose.

Tad vardan tos Lietuvos!

Vasario Šešioliktoji 
New Yorke

Ncw Yorko Altas jau vasa
rio 14 (sekmadienį) suorga
nizavo New Yorko lietuvių vi
suomenės iškilmingą susirin
kimą su prakalbomis, menine 
dalimi ir aukų rinkimu Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Pačią Vasario šešioliktąją 
(antradienį) Lietuvos Laisvės 
Komitetas drauge su Lietu
vos Gen. Konsulu suorganiza
vo priėmimą Lietuvos bičiu
liams amerikiečiams, New 
Yorke reziduojantiems laisvų
jų valstybių konsulams, sovie
tų pavergtųjų kraštų delega
tams pavergtųjų seime, žur
nalistams. Priėmime dalyvavo 
per 200 svečių. Tarp jų Gus- 
tenalos ambasadorius, apie 20 
generalinių konsulų ir konsu
lų; New York Times redakci
jos narys C. Tolishus ir apie 
destekas amerikiečių žurna
listų, tarp jų C. Emmct, H. 
Wolfe, Frances Harvey, Dr. 
Shcldon; Free Europe Com- 
mittee vadovybė su pirmuoju 
viceprezidentu B. Y a r r o w 
priešaky; Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Ukrainos ir Vengrijos at
stovai ; krikščionių demokra
tų, valstiečių, socialistų, libe
ralų, profsąjungų egzilinių 
internacionalų atstovai.

Vasario 16-ją New York 
Times savo vedamajame 
“Tribute to the Enslavcd”, 
priminęs, kad New Yorko gu
bernatorius ir eilė kitų guber
natorių, taip pat New Yorko 
Burmistras vasario 16-ją yra 
paskelbę Lietuvos Nepriklau
somybės Diena, kad lietuvių 
tauta yra pergyvenusi carus 
ir pergyvensianti bolševiki
nius komisarus, kad Vakarai 
pakartotinai yra pareiškę ne
pripažįstą Baltijos valstybių 
prievartinės inkorporacijos į

Po ilgų pastangų gali sakyti pavyko Susivienijimui pa
siekti laimėjimo, kuris gali būti istorinis musų organizacijom
gyvenime./Vienu upu, visai trumpu laiku gauta daugiau sep

1 Maskvos pastangas. Bet to 
negana. Mes privalome veikti 
ir kovoti, kad Lietuva ir vėl 
butų nepriklausoma ir laisva. 
Vienų musų tautos pastangų 
ir ryžto neužtenka. Mums rei
kalingas laisvojo pasaulio val
stybių palankumas ir parama, 
reikalingas visų Sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Eu
ropos tautų solidarumas ir 
bendra bei suderinta veikla.

Šitas tarptautinės veiklos 
baras, tarp kitų, yra varomas 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
ypač Lietuvos Delegacijos pa
vergtose Tautose. New Yor- 
ke mes veikiame, kiek leidžia 
sąlygos, Jungtines Tautas ir 
laisvųjų valstybių delegacijas 
toje pasaulinėje organizacijo
je; Washingtone — šio kraš
to vyriausybę ir kongresą; 
Europoje — Europos Tarybą 
Strasburge ir Vakarų Euro
pos vyriausybes, parlamentus 
ir viešąją tų kraštų opiniją. 
Tą pat darome ir kituose že
mynuose.

Dabartinis politinis momen
tas yra mums itin svarbus. 
Politiniai antrojo pasaulinio 
karo padariniai tebėra neiš
spręsti, Europa tebėra pada
linta, jos rytinė dalis tebėra 
Sovietų vergigovėje. Dėl Mas
kvos laikysenos nebuvo ir 
greičiausiai nebus sušaukta 
taikos konferencija. Tad va
dinamoji viršūnių konferenci
ja, kuri rinksis gegužės 16 d. 
Paryžiuje, tam tikra prasme 
bus taikos konferencijos pa
kaitalas. Mes darome visus 
galimus žygius, kad toje kon
ferencijoje, greta Vokietijos 
ir nusiginklavimo klausimų, 
butų iškeltas ir Lietuvos bei 
kitų Maskvos pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos val
stybių nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo klausimas. 
To susirūpinimo vedimas ir 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas pavestas, aš praeitų 
metų pabaigoje lankiausi net 
aštuoniose Europos valstybių 
sostinėse, jų tarpe Paryžiuje, 
Londone, Bonnoje.

Tikra šiandien yra tai, kad 
didžiosios Vakarų valstybės 
nepripažins dabartinio politi
nio status quo Centro ir Ry
tų Europoje, taigi nepripa
žins ir Lietuvos užgrobimo. 
Bet to maža. Reikia, kad Va
karai vykdytų savo teisinius 
ir politinius įsipareigojimus 
ir iš pasyviosios laisvinimo 
politikos pereitų į aktyvesnę, 
kad > nesidrovėtų pavartoti vi
sas taikingas priemones, ve
dančias į pavergtųjų valsty
bių laisvę.

Dabarties sąlygose tas dar

tynių šimtų (700) jaunosios kartos naujų narių. Tiek daug 
pasiekta ir staigiu budu, kad dar ne visi musų veikėjai spėjo 
šio svarbaus žygio reikšmę pilnai įsisavinti.

Mes turim suprasti ir įvertinti šį naują musų organizaci
jos gyvenime faktą labai tiksliai. Atsiminkim, kad dabar gau
dami tokį didelį skaičių jaunuolių, mes padarėm tik pirmąjį 
žingsnį.

Atidarytos durys jaunimui j Susivienijimą

Įsidėmėtina, jog šiuo tarpu ne per organizatorius, ne kie
no nors įkalbinėjimais, bet savo asmeninėmis pastangomis ir 
savo tėvų rūpesčiu (jaunuoliai įsijungė į Susivienijimą. Tuo 
nenorima pasakyti, kad organizatorių ir aplamai SLA veikėjų 
nebuvo dedama pastangų šį Deimantinio Vajaus darbą pada
ryti sėkmingą. Nuopelnų šių SLA darbuotojų niekas nepa
neigs ir nenuginčys. Bet didioji masė jaunosios kartos, kuri 
dabar atėjo į Susivienijimą, padarė kaip tik savarankiai ir gali 
sakyti savanoriškai. Tenka dideliu pripažinimu pasveikinti 
veikliąją dalį lietuviškos visuomenės, kuri akylai pajuto Susi
vienijimo vadovybės kvietimo reikšmę ir pasistengė teigiamai 
atsiliepti ir priimti Susivienijimo pasiūlymą jaunąją kartą į- 
jungti į bendrą lietuvišką darbą.

Ar mes negirdėjom skundų apie tai, kad lietuvių visuome
nėje esama apsnūdimo ir neveiklumo? Bet šis, dabar aptaria
mas, Susivienijimo gyvenime džiugus faktas panašius skundus 
pagrindinai paneigia. Galime tik pasidžiaugti musų visuome
nės jautrumu ir darniu susiklausymu. \

Savo ruožtu Susivienijimo veikėjai gali pasididžiuoti šiuo 

laimėljimu ir save pasveikinti, kad musų fraternalė organizacija 
lietuvių visuomenėje užėmė pirmaujančią vietą savo aktingu- 

mu, veržlumo ir sėkmingumo po,žvalgiais.

Bet didžiausias darbas mums stovi prieš akis
Gerai. Jaunoji karta su mumis. Susivienijimas turi sa

vo eilėse apsčiai šviežio kraujo. Bet dabar kaip tik ir ateina 
didžiausias rūpestis, kaip šią gausią jaunuomenę išlaikyti or
ganizacijos apimtyje, kaip ją išauklėti ir kaip ją prijaukinti 
bendram lietuviškam darbui. Čia ne kieno nors vieno asmens, 
ar net grupės veikėjų uždavinys. Čia yra visos Susivienijimo 
brolijos nelengvas, gan sudėtingas ir keblus uždavinys. Su
sivienijimo veikėjams teks išlaikyti tam tikrus egzaminus. 
Reikės pateisinti <tą pasitikėjimą, kurį parodė lietuviškos šei
mos ir patys jaunuoliai įsirašydami į Susivienijimą.

Štai Chicagos vienas tyliųjų, bet pastoviai sėkmingų vei
kėjų, gerb. P. Rindokas, 185 kuopos sekretorius, savo laiške 
SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui rašo: “Mes planuojam dide
lį susirinkimą, kai gausime naujų narių — jaunuolių visus po
pierius. Mes pakviesime ne tik jaunuolius, bet ir jų tėvus, ku
rie savo jaunąją kartą į Susivienijimą įrašė”.

Iš tų kelių žodžių jau galime pajusti, kad ši kuopa supra
to svarbą gautąjį jaunimą arčiau pritraukti prie organizacijos 
darbų. Tai sektinas pavyzdys ir visoms kitoms kuopoms. Nes 
ten, kur nebus imamasi jokių priemonių jaunimo auklėjime, 
gali taip atsitikti, jog šis didžiulis ir gražus laimėjimas nebus 
organizacijai naudingas.

Turėdami savo tarpe tiek jaunų jėgų, mes žinome, kad tai 
yra musų darbų rūpesčių ir didžiųjų pastangų paveldėtojai, 
mūšų Susivienijimo busimieji vadovai ir tvarkytojai. Tad bu
kime apdairus, bukime šioje srityje ypatingai aktingi ir tada 
galime tikėtis, kad musų ši pradžia darbo duos ne tik Susivie
nijimui, bet ir visai lietuviškai visuomenei tikrai ir neabejoti
nai didelius vaisius.

ministerį pirmininką Chou' 
En-lai atvykti į New Delhi 
kovo mėnesį pasikalbėti ir Į 
apsvarstyti tarp Indijos ir 
Kinijos iškilusį dėl pasienio 
ginčą. Prieš kiek laiko tokį 
pasiūlymą buvo padarę^ Kini
jos ministeris pirmi n i n k a s 
Chou En-lai, bet su pasiūly
tomis sąlygomis Nehru nesu
tiko ir pasiūlymą atmetė, o 
dabar pats pakvietė Chou 
En-lai atvykti į New Delhi 
pasitarimams. Pagal Nehru 
pareiškimą, Indijai nepriimti
na kinų pozicija palei virš 
dviejų tūkstančių • mylių pa
sienį, kuris niekad nebuvo 
gerai pravestas ir dabar turi 
būti išspręstas tarp abiejų 
kraštų derybų hudu. Nehru 
negali suprasti kadėl pasienio 
padėtis turėtų sudaryti įsi
tempimą ir kelti nerimą tarp 
dviejų kraštų, nesant kitokių 
priežasčių. Ar tų dviejų kraš
tų ministeriai susitars dėl pa
sienio atvykus Chou En-lai 
į New Delhi, ateitis parodys.

Laisvės Komitetus, Lenkijos 
Vienybės Taryba, Rumunijos 
Tautinis Komitetas, ACEN 
pirmininkas, CDUCE pirmi
ninkas, NY valstybės demo
kratų pirmininkas ir kt.

Sav. Sąjungą, kad nieko ne
darys, kas galėtų pavergimą 
prailginti ir kad visomis tai
kiomis priemonėmis padės jų 
laisvės siekiams, — savo 
straipsnį baigia perspėjimu: 
“Tarp daugelio kitų savo už
siangažavimų ir šį (Baltijos 
valstybių atžvilgiu) Vakarai 
turės turėt galvoje po trijų 
mėnesių “viršūnių” posėdžiuo
se su Chruščcviu. NYT yra 
atsargus savo žodžiuose, ir 
šis jo pareiškimas Vasario 
16-ją mums yra juo arčiau 
širdies.

Raštu ir telegramomis Va
sario šešioliktosios proga at
siuntė sveikinimus Albanijos

bas gali būti tik laisvųjų lie
tuvių, jų organizacijų, jų val
stybinių institucijų atlieka
mas. Už tą darbą pyksta ant 
musų Maskva, už jį mus pra
vardžiuoja ir šmeižia Chruš- 
čevo samdiniai — tikrieji mu
sų tautos atplaišos. Veltui jų 
pastangos. Visokie negandai 
išbloškė iš savo tėvynės žy
mią musų tautos dalį. Beveik 
ketvirtis visų lietuvių gyvena 
šiandien už Lietuvos ribų. Vi

Jjy',

-

■

14.

Nehru nori tartis su 
komunistine Kinija

Indijos ministeris pirminin
kas Nehru, kalbėdamas par
lamente pareiškė, kad jis jau 
pakvietė komunistinės Kinijos
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SLA Nominacijų Balsu Skaičiavimo Komisija

Praeitais metais gruodžio mėnesį buvo nominuojami kan
didatai Susivienijimo Pildomosios Tarybos narių pareigoms. 
Balsų suskaičiavimui komisiją sudarė, iš kairės į dešinę: Au
dronė Valatkienė, Vytis Virbickas, Bronė Spudienė. Nuotrau
ka padaryta darbo metu SLA Centro patalpose.

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kuopos Veiklu

šinimu delegatų ir svečių. S. 
L. A. nariai svečiai yra kvie
čiami dalyvauti.

SLA 7-tos apskrities valdy
ba:

A.

mus ir nepažįstamus tautie
čius ir tautietes įsirašyti į 
ŠIA plačiąją Amerikos ir 
Kanados lietuvių šeimyną.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

MMI 1 M
'i. T*

Chicago, Illinois

Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

PASIŽVALGIUS

pra-

me-

kalbas, liečiansias 
Lietuvos apgailėti- 
ir jos išlaisvinimo

Rūmuose progra-

Vasario Šešioldiktoji 
paminėta kongrese

Kaip praeitais keliais
tais, taip ir šiemet Senate ir 
Atstovų Rūmuose gražiai pa
minėta Lietuvos atstatymo 42 
metų sukaktis. Šen a t o r i u i 
Thomas Dodd vadovaujant, 
visa eilė senatorių pasakė tu
riningas 
šių dienų 
ną būklę 
problemą.

Atstovų
mai vadovavo kongresmanas 
Murphy. Visa eilė kongres- 
manų pasakė atitinkamas kal
bas Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu. Kalboms užsibaigus, į- 
teikta Tezobucija, kad Vasa
rio šešioliktoji butų laikoma 
Lietuvos oficialia švente.

Tos pat dienos vakare Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas su 
ponia atstovybės patalpose 
suruošė oficialų pr i ė m i m ą 
kongreso atstovams, diploma
tams, vyriausybės pareigū
nams ir 
menims.

Kaip 
rūmuose, 
patalpose Lietuvos atstatymo 
42 metų sukaktis gražiai pa
minėta ir praėjo geroj 
taikoj.

vyriausybės
kitiems žymiems as-

kongreso abiejuose 
taip ir atstovybės

nuo-

Lietuvos nepriklau- 
Visuose

Minėjimai didesnėse 
lietuvių kolonijose

Vasario 14 dieną daugely
je didesnių ir gausiau lietu
viais apgyventų kolonijų bu
vo paminėta mums svarbi su
kaktis
somybės atgavimo, 
minėjimuose, kaip mums pra
nešama, dalyvavo ne šimtai, 
bet tūkstančiai žmonių. Iš 
anksto parinkti kalbėtojai pa
sakė atitinkamas kalbas, iš
pildytos meninės programos 
ir surinkta nemažai aukų Lie
tuvos laisvinimo darbams.

Tas parodo, kad ne tik vė
lesniu laiku atvykę į Jungti
nes Amerikos Valstybes lie
tuviai lanko suruoštus paren
gimus Lietuvos sukakčiai pa
minėti, bet ir nuo seniau čia 
gyvenanti lietuviai nepamirš
ta savo gimtinės tėvynės, no
ri ją matyti laisvą ir pinigiš- 
gai, pagal išgales, paremia 
dirbamus darbus Lietuvos 
laisvinimui.

★—©

Ir Susivienijimo kuopos 
paminėjo sukaktį

SLA sekretorius dr. M.
laiškus 

sekreto- 
kuopas 

vienokiu

iš-

j.
Vinikas išsiuntinėjo 
visų kuopų finansų 
riams, garindamas 
savo susirinkimuose
ar kitokiu budu paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo 42 metų sukaktį. Kai 
kurios kuopos atkreipė rimtą 
dėmesį į sekretoriaus paragi
nimą ir vasario mėnesio susi
rinkimuose gražiai paminėjo i

Jau praėjo 1959 metai, mu
sų kuopa ir jos visi nariai li
kome vienais metais senesni. 
Dėl to mes neturime nusimin
ti ir nuleisti rankų. 1960 me
tais dirbkime taip kaip ir pra
eitais metais dirbome, gal net 
ir geriau, nes šiems metams 
pati SLA veikimo dirva yra 
daug platesnė. Todėl kaip 
kasdieniniame gyvenime, taip 
ir SLA veikime turėsime dau
giau atsižymėti. Praeitais me
tais musų kuopos veikimas 
nebuvo jau taip toli atsilikęs, 
visi dirbome pagal ^savo iš
gales.

Pirmiausia reikia pažymėti, | Gauta iš centro nariams 
kad musų kuopos pirminin
kas Vincas Botyrius apsivedė, 
vestuvinės iškilmės bei vaišės 
buvo gana didelės ir praėjo 
geroj nuotaikoj. Po vestuvių 
musų jaunavedžiai turėjo ge
rą progą pailsėti 
ką praleisti SLA 

’je Atlantic City.
Musų kuopos 

rius Zigmas 
tarp kitų kuopos 
rie turėjo 
prirašė 
galima 
darbas 
vienas 
butų prirašęs nors po 
narį, tai musų kuopa 
padidėjusi dvigubai. Aš pats 
prirašiau du naujus narius, 
tokiu budu musų kuopa 1959 
metais gavo 13 naujų narių. 
Ligonių turėjome vieną. Ne
gailestingoji mirtis išskyrė iš 
musų tarpo vieną, tai Vincą 
Tamošaitį. Jo mirtį musų 
kuopos nariai susirinkime pa
gerbė tylos minutės atsisto
jimu. Velionis Vincas Tamo
šaitis buvo geras SLA narys, 
punktualiai lankė kuopos su
sirinkimus, reikalui esant 
naudingų klausimų bei pata
rimų davė. Nuo įvairių disku
sijų taįp pat neatsisakydavo. 
Lai būna jam ramu ilsėtis 
laisvoj Amerikos žemelėje.

Kaip kasmet, taip ir šie
met turime naujai išrinktą 
kuopos valdybą, kuri suside
da iš sekančių asmenų: Vin
cas Botyrius pirmininkas, Jo
nas Šiuopis vice pirmininkas, 
Zigmas Jankauskas finansų 
sekretorius, Gustas Palaitis 
užrašų sekretorius, Vla
das Bagdanavičius iždininkas, 
Vladas Norkus ir Kazys Ga- 
putis iždo globėjai. Manoma, 
kad ši valdyba SLA organi
zaciniame darbe, taipgi ir 
naujų narių prirašyme 1960 j 
metais 
nes visi 
žmonės.

ir gerai lai- 
vasarnamy-

buti
11 naujų 
sakyti irgi 
atliktas. Jeigu

musų kuopos

organizato- 
Jankauskas, 
darbų, ku- 
atlikti, dar 
narių. Čia 

nemažas 
kiek- 

narys 
vieną 
butų

tinkamai atsižymės, 
energingi ir veiklus

Just. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Greenfieid, Mass.

Iš ŠIA 297 Kuopos Metinio 
Susirinkimo

Metinis kuopos susirinki
mas buvo laikomas sausio 10 
dieną, tik gaila, kad mažai 
narių lanko susirinkimus. Bet 
nežiūrint to, darbas tęsiamas 
toliau, kad tik palaikyti lie
tuvybę. Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje yra visų lietu
vių respublika, tai turėtų visi 
lietuviai prigulėti šioj garbin
goj organizacijoj. Bet yra ir 
tokių lietuvių, kurie klauso t

sukaktį. Kitos kuopos, kurios 
dar nelaikė susirinkimų, ruo
šiasi sukaktį paminėti vėliau.

Daugelis kuopų prisidėjo 
prie bendrų parengimų ir pas
kyrė aukas Lietuvos laisvini
mo darbams.

»

mo-

au-
16

Au-
Dė-

visokių komercinių kompani
jų agentų, kurie jieŠko narių 
lietuvių tarpe, nors jie gerai 
žino, kad komercinėse kom
panijose reikia daugiau 
keti, negu Susivienijime.

Susirinkime surinkta 
kų 26 doleriai Vasario 
Gimnazijai Vokietijoje, 
kojo: J. Baranauskas, A.
dinas, J. Tamash, J. Steponis, 
L Barniskevičienė.

Taipgi kuopa atsilygino už 
kalendorius Toronto 236 kuo
pai. Kuopa laikosi gerai, na
rių turime 39, finansiniai kuo
pa stovi geriau, negu kada 
nors pirmiau stovėjo, ižde tu
ri $763.52.
Pasiųsta cehtrui

duoklių $800.80

atlyginimo _______  649.64
Valdyba perrinkta ta pati 

1960 metams.
Sekamas SLA 297 kuopos 

susirinkimas šaukiamas kovo 
13 dieną, sekmadienį, 1 valan
dą po pietų, Hab. Gnil sve
tainėje, ant Main Street.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti susirirndme, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos. Taipgi užsimokėkite 
mėnesines duokles, kad nelik- 
tumėt suspenduoti.

Dabar eina vajus naujų na
rių gavimui, tai bukite vi
si organizatoriai, atsiveskite 
savo šeimas, ir gimines pri
rašyti prie musų kuopos.

Adrew W. Dėdinas, 
SLA 297 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

Iš SLA 7-tos Apskrities 
Posėdžių

Sekmadienį, vasario 7 die
ną, 7-tos apskrities valdyba 
turėjo posėdį Povilaičių užei
goj, 300 E. Northampton St.

Dalyvavo 6 valdybos na
riai, būtent pirm. A. Miliaus
kas, vice pirm. A. Ambrozai- 
tis, sekr. J. Maceina, iždin. 
P. Urbonas ir abu organiza
toriai Mrs. Nelė Bayoras ir 
Maurutis. Iždo globėjai neda
lyvavo.

Sekr. J. Maceina pranešė, 
kad dvi kuopos susivienijo, 
būtent Inkerman 59 kuopa ir 
Sebastopol 203 kuopa.

Praeitą metą piknikai ne
buvo pasekmingi, uždirbta 
tik $251.72.

Pirm. A. Miliauskas pa
klausė ką šią vasarą darysim 
su piknikais. Nutarta laikyti 
du pikniku. Pirmas įvyks San 
Souci parke gegužės 15 die
ną prie didžiojo stando. Ant
ras piknikas-gegužinė ir išvy
ka įvyks sekmadienį, rugpiu
čio 28 dieną, Rocky Glen par
ke. Abu piknikai bus su mu
zika.

Kadangi Wilkes Barre nė
ra tinkamos svetainės, o jei 
ir yra tai labai brangios, su
rengimui Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui, tai val
dyba padarys rezoliucijas ir 
pasiųs tinkamiems JAV pa
reigūnams.

Apskritis nutarė paaukoti 
A. L. Tarybai $25.00. Nuo 
apskrities suvažiavimo liko 
keli doleriai, valdybos nariai 
sudėjo porą dolerių. Viso su
darė $40.00, kurie pasiųsti A. 
L. Tarybai.

Apskrities suvažiavimas ar
ba konferencija įvyks kovo 
20 dieną, Pittstone Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Buvo apkalbėta, kad kai 
kurie delegatai nepatenkinti, 
kad suvažiavimai visuomet 
esti Pittstone. Pasirodė, kad 
Pittstone yra parankiausia ir 
pigiausia vieta. Todėl 
rengiama.

Suvažiavimas bus su

čia ir

pavai-

J

j.
sekr.

Miliauskas — 
pirmininkas, 

Maceina — 
ir SLA vice pirm.

Rumford, Maine

SLA 299 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 299 kuopos narių susi
rinkimas įvyko šių metų sau
sio mėn. 10 dieną. Pirmiausia 
perskaitytas paskutinio susi
rinkimo protokolas ir priim
tas vienbalsiai. Finansų sek
retorė perskaitė finansinį ra
portą, kuris priimtas. Taipgi 
perskaityti 
Atlikus čia 
lūs? buvo 
valdyba.

Valdybon
nys: Pirmininkas A. Maliaus
kas, vice pirmininkas A. Ka- 
ladziunas, finansų sekretorė 
S. Vilkancienė, protokolų se
kretorius A. Maliauskas, iž
dininkė J. Botkus, iždo glo
bėjai J. Jarosienė ir J. Matu- 
zas, korespondentas J. 
laičia.

Po 
šės

laiškai iš centro, 
paminėtus reika- 

renkama kuopos

išrinkti šie asme-

Kau-

Pranešimas SLA 63 Kuo- 
pos Nariams

SLA 63 kuopos specialis 
narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, kovo 2 dieną, 1960 
metais, Palmer Park svetai
nėje, 111 Street ir Indiana 
Avenue.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos ir svarstomi svarbes
ni kuopos reikalai. Ypatingai 
pasitarsime apie pikniką, ku
ris buvo nutarta metiniame 
susirinkime turėti sekamą va
sarą. Yra ir 
aptarimui.

P. J.
ŠIA

daugiau reikalų

Kučinskas,
63 kuopos sekr.

Mahanoy City, Pa.

f! W
A J •/

me susirinkime, 
bių reikalų aptarimui, 
bus rinkimas 
sios Tarybos.

Yra vienas 
Ramanauskas, 
susižeidė ranką,
nes kaulą. Jis gyvena Cicero, 
III. ir yra užsimaldavęs į pa-

nes bus svar-
Taipgi

SLA Pildomo-

ligonis Mikas 
kuris darbe 
sulaužė alku-

Šią vasarą įvyks SLA Dei
mantinis seimas, į kurį kuo
pos pareiga pasiųsti savo at
stovus. Taigi ir šį gana reikš
mingą reikalą aptarti, kad 
musų kuopa butų atstovauja
ma istoriniame seime.

susirinkimui buvo 
su užkandžiais ir 

mais. Moterys atnešė įvairių 
užkandžių, o vyrai pasirūpino 
įvairiais gėrimais. Susirinku
sieji beužkandžiaudami ir be
sikalbėdami tarp savęs links
mai praleido laiką ir paten
kinti išsiskirstė į namus.

Anthony Maliauskas, 
Protokolų sekretorius.

St. Catharines, 
Canada

vai- 
gėri-

Sužeistas ŠIA 278 Kuopos
Sekretorius Šarapnickas

kompresorių truko 
ir sužeidė kuopos 

brolį Šarapnicką 
darbovietės (sužei-

Šių metų vasario mėn. 8 
dieną, 4 valandą po pietų dar
be keliant 
grandinė 
sekretorių 
Juozą. Iš
dimo vietos) ambulansu bu
vo nuvežtas į General Hospi- 
tal ligoninę. Daktaras rado, 
kad kairės rankos pečio už
pakalyje skilęs kaulas, nėra 
jokio pavojaus bet kokiai di
desnei komplikacijai, turėsiąs 
pabūti keletą dienų ligoninė
je, o vėliau sveikti namuose.

Reikšdamas brolišką meilę, 
visos kuopos narių vardu lin
kiu greičiau pasveikti, dirbti 
savo pragyvenimui, musų 
garbingą SLA tautinį ir lab
darybės darbą.

K. Jonušas, 
Kuopos pirmininkas.

Philadelphia, Pa

Specialis Pranešimas SLA
135 Kuopos Nariams

Reguliaris mėnesinis kuo
pos narių susirinkimas bus 
sekmadienį, kovo mėn. 6 die
ną, 2 valandą po pietų, Lie- 

| tuvių Muzikos Svetainėje, Al- 
legheny Avenue ir Tilton gat
vės.

Šis susirinkimas taipgi yra 
nepaprastas, nes jame narės 
ir nariai, kuriems rupi musų 
broliškos organizacijos gyva
vimas, privalo susirinkiman 
pribūti ir balsuoti už kandi
datus į SLA Centro Valdybą. 
Kovo-March mėnesis yra nu
statyta vienatinis laikas or
ganizacijos narių balsavimui. 
Taigi pribukite masiniai susi- 
rinkiman ir atlikite savo or
ganizacijos gerovei priderin- 
gas pareigas.

Vėliausiai ir jaunesnio am
žiaus prisirašiusius narius ir 
nares raginu ir šaukiu Jus į 
talką kalbinti savo pažįsta-

SIA 211 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų kovo 6 dieną, pripra
stu laiku ir priprastoj vietoj. 
Malonėkite visi kuopos nariai 
ir narės ateiti į šį susirinki
mą, nes bus renkama Pildo
moji Taryba. Taipgi yra ir 
kitų reikalu aptarimui. Atei
dami atsiveskite naujų narių 
prirašyti prie SLA 211 kuo
pos. A. Ramanauskas,

SLA 211 kuopos sekr.
----- ----------- -------------------.k.

Norwood, Mass.

SLA 131 Kuopos Nariams

2
Lietuvių 

patalpose Nor-

Š. m. kovo mėn. 6 dieną, 
valandą po pietų, 
Bendrovės 
woode, šaukiamas kuopos ne
paprastas visų narių susirin
kimas. Bus renkama ŠIA 
Centro Valdyba. Visi nariai 
prašomi minėtą dieną daly
vauti kuopos susirinkime.

Korespon don tas.

Aliquippa, Pa.

ŠIA 247 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. kovo mėn. 6 
dieną, 6 valandą vakare, 1501 
Green St., Aliųuippa, Pa.

Visi kuopos nariaį ir narės 
prašomi dalyvauti šiame su
rinkime, nes bus rinkimas 
Pildomosios Tarybos. Taipgi 
turime išrinkti 247 kuopos 
valdybą 1960 metams.

Prašomi užsimokėti mėnesi
nes mokestis į laiką.

Dar kartą kviečiu 
kuopos narius pribūti į 
rinkimą paskirtu laiku.

J. Plečkaitis, 
SLA 247 kuopos

visus
susi-

sekr.

Los Angeles, Calif

ŠIA 75 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 13 dieną, sekmadienį,* 
1 valąndą po pietų, šv. Kazi
miero parapijos patalpose, 
2716 St. George Street, L. A.

Į šį susirinkimą visi kuopos 
nariai ir 
prašomi 
nes bus 
į SLA
Taipgi yra ir daugiau svarbių 
reikalų aptarimui. Nariai! Pa
sirodykite nors vieną kartą 
kuopos susirinkime ir atlikite 
savo pareigą.

Kviečia visus
ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

visos narės esate 
būtinai atsilankyti, 
vykdomi balsavimai 
Pildomąją Tarybą.

Hammond, Ind.

ŠIA 273 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių. metų kovo mėn. 6 dieną, 
2 valandą po pietų, priprasto
je vietoje.

Visi kuopos nariai ir viso? 
narės būtinai dalyvaukite šia-

šalpą. /\
Joe "Maksvitis,

ŠIA 273 kuopos sekr.

Scranton, Pa.

ŠIA 30 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų kovo mėnesio 2 die
ną, K. of P. Hali, Church 
Avenue, 7:30 valandą vakare.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime 
reikalus, 
bus

Nepamirškime ir k u o po s 
reikalų, nes šiame atvirukais 
saukiamam susirinkime numa
tomi kai kurie nauji patvar- 
kimai. Todėl narės ir nariai 
esate kviečiami gausiai susi
rinkime dalyvauti trečiadienį, 
kovo 2 dieną, Lietuvių Liuo- 
sybės Svetainėje, 1403 So. 49 
Court. Pradžia 7:30 valandą 
vakare.

Kuopis Pirmininkas.

Paterson, N. J.

ir aptarti kuopos 
Kitas susirinkimas 

birželio mėnesio 1 dieną.
Ona Zorskiutė, 

SLA 30 kuopos sekr.

Detroit, Michigan

SLA 352 Kuopos Visiems 
Nariams Žinotina

narių
6 die-
Pildo-

Kuopos visuotiname 
susirinkime kovo mėn. 
ną bus renkama SLA 
moji Taryba ir į sekantį SLA
seimą, kuris įvyks šių metų 
liepos mėnesio pradžioje, kuo
pos atstovai, tad visi kuopos 
nariai prašomi šiame susirin
kime būtinai dalyvauti.

Susirinkimas įvyks, kaip ir 
visada, 12:30 valandą bu v. 
lietuvių natriuose.

Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois

ŠIA 36-TOS KUOPOS 
narių ekstra mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, š. 
m. kovo 2 dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St., 7:30 valandą 
vakare.

Susirinkimas yra svarbus, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos ir rinkimas delegatų 
į seimą, kuris įvyks šią vasa
rą Pittsburgh, Pa. Visų narių 
pareiga dalyvauti šiame susi
rinkime ir balsuoti už tinka
mus asmenis. Taipgi bus ir 
kitų reikalų aptarimui. Jeigu 
esate pasilikę su mokesčiais, 
tai 
me

būtinai užsimokėkite šia- 
susirinkime.

A. Kaulakis,
SLA 36 kuopos fin. sekr.

v •

Cicero, Illinois

SLA 301 Kuopos Susirinki
mas Įvyks Kovo 2 Dieną,

Svarbus SLA 301 kuopos 
susirinkimas šaukiamas atvi
rukais dėl to, kad bus rinki
mas Pildomosios Tarybos na
rių, tad kiekvieno nario ir na
rės būtina pareiga ateiti į 
kuopos susirinkimą ir atiduo
ti savo balsus už tinkamus 
asmenis būti Pildomosios Ta
rybos nariais ir musų broliš
kai organizacijai vadovauti 
nėr sekamus du metus.

ŠIA 101 Kuopos Susirinki
mas su Judamais Vavcikslais

Susivienijimo 101 kuopos 
susirinkimas šaukiamas šių 
metų kovo mėnesio 3 dieną, 
ketvirtadienį, 8 valandą va
kare, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 62 Laifayette St.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir aptarti kuopos 
reikalus, taipgi bus rinkimas 
Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos, tad visų narių būtina 
pareiga būti susirinkime ir 
atlikti savo pareigas.

Susirinkimui užsi baigus, 
bus rodomi General Develop- 
ment Korporijos spalvuoti 
judami paveikslai, apie kurių 
reikšmę aiškins korporacijos 
atstovas. Todėl nepraleiskite 
šio susirinkimo ir pamatykite 
gražius spalvuotus payeiks- 
lus.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

Port Chester, N. Y.
I ---------—--------------- ---------

Mirė Kazimiera Reynolds, 
ŠIA 367 Kuopos Narė

Praeitų metų gruodžio 27 
dieną mirė Kazimiera Rey
nolds, ilgametė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 367 kuo
pos narė. Velionė į Susivie
nijimą įsirašė 1931 metais 
gegužės mėn. 10 dieną ir iki 
mirties išbuvo nare regam, 
stovyje. Pašarvota buvo pas 
graborių Steponą Kiyak. Iš 
graboriaus įstaigos buvo nu
vežta į bažnyčią, kur buvo 
atlaikytos maldos už velionės 
vėlę, 
į šv. 
dota

o iš bažnyčios nuvežta 
Marijos kapines ir palai- 
amžinam poilsiui.

gimė Lietuvoje 1884 me- 
lapkričio mėnesio 6 die- 
Josvainių valsčiuje. Į

Ji 
tais 
ną, 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, kaip ir daugelis kitų tais 
laikais, atvyko jauna būda
ma laimės jieškoti.

Nubudime liko trys sūnus 
ir dvi dukterys, kuriems reiš
kiu gilią užuojautą ir 
susiraminimo netekus 
mos motinos.

Lai jai būna lengva
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

Ona Gotautienė, 
Finansų sekretorė.

linkiu
myli-

ilsėtis
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

(Tęsinys)
AŠTUNTA SESIJA

__ Aštuntą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 20 d. 4 vai. p. p. SLA name, 128 Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios 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.

Šioje suvažiavimo sesijoje dalyvauja visi SLA 
Kontrolės Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Michelso- 
nas, A. Trečiokas. Taip pat svečio teisėmis dalyvau
ja Michelsonienė, SLA 43 kuopos narė iš Boston, 
Mass.

28. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie naują Family Plan apdraudą, kurią prieš kiek 
laiko įvedė daugelis apdraudų kompanijų. Jis patie
kė provizoriniai tos apdraudos apskaičiuotas lenteles, 
nušvietė Family Plan apdraudos naudingumą ir nei
giamas puses ir paprašė apsvarstyti, pagalvoti ir jei 
Pildomoji Taryba ras, kad ši nauja Family Plan ap
drauda yra naudinga, įvesti ją ir SLA nariams.

Apsvarsčius naujos Family Plan apdraudos klau
simą, įnešus, parėmus, nutarta šį klausimą atidėti 
iki sekančio Pildomosios Tarybos suvažiavimo, kad 
per tą laiką nuodugniau su Family Plan apdrauda su
sipažinti.

29. Svarstomas klausimas ar SLA draugybos na
riams galima duoti akcidentalę apdraudą. Po įvai
rių pasikeitimų nuomonėmis padaryta ši išvada:

Kadangi akcidentalės apdraudos davimas drau
gybos nariams, nepadaro jų pilnais nariais, neduoda 
tų teisių, kurias turi pomirtinių apdraudų nariai ir be 
to, draugybos nariai gavę akcidentalinę apdraudą ne
gali užimti vadovybėje vietų ir neturi teisių į pomir
tinių fondą, todėl prieita nuomonės, kad draugybos 
nariams galima duoti akcidentalinę ir Ligos Pašalpos 
apdraudas.

Dr. S. Biežiui .ncšus, J. Maceinai parėmus vien
balsiai nutarta duoti akcidentalinę apdraudą tiems, 
kurie yra draugingi musų tautai ir SLA organizacijai 
ir tokius narius laikyti draugybos nariais. Taip pat 
vienbalsiai nutarta duoti akcidentalę apdraudą įvai
riems klubams, draugijoms raginant tapti SLA drau
gybos nariais. Prirašymui ir tvarkymui draugybos 
narių klausimo priimti tas taisykles, kurias yra iš
dirbusi Vajaus Komisija. Tačiau nutarta šis Pildo
mosios Tarybos nutarimas patiekti patvirtinti SLA 
Seimui.

30. Apsvarsčius draugybos narių vaikų klausimą ir 
atsižvelgus į tai, kad vaikai neturi teisės balsuoti ir 
būti renkamais į vadovybę, todėl J. Maceinai įnešus, 
dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai nutarta, draugy
bos narių vaikams, nežiūrint jų tautybės, duoti visas 
SLA apdraudas. Šis Pildomosios Tarybos nutarimas, 
nutarta patiekti patvirtinti ŠIA Seimui.

31. Apsvarsčius klausimą ar draugybos nariams 
galima duoti 'Ligos Pašalpos apdraudą ir atsižvel
gus į tai, kad Ligos Pašalpos skyrius yra pridėtinis 
prie SLA apdraudų, J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui 
parėmus daugumos balsų nutarta duoti Ligos Pašal
pos apdraudą draugybos nariams. Šis Pildomosios 
Tarybos nutarimas nutarta patiekti patvirtinti ŠIA 
Seimui.

32. ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad butų pravartu ir naudinga SLA organizacijai 
įvesti substandard mokesčius, nurodydamas pažas
tis, kurios tai verčia padaryti.

Apsvarsčius klausimą, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta šį klausimą atidėti tolimesniam laikui.

33. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad morgičiams duoti taisyklės būtinai reikia pakei
sti, nes pasikeitus gyvenimo sąlygoms, senosios tai
syklės nebeatitinka šių dienų reikalavimams. Jis 
patiekia apsvarstyti du paruoštus planus duoti mor
gičiams, pridėdamas provizoriniai paruoštas morgi
čiams apdrausti mokesčių lenteles. Pirmu projektu 
jis siūlo: duoti morgičius ir juos apdrausti Term ap
draudos pagrindu, antru projektu jis siūlo duoti mor
gičius SLA nariams, ilgiausiai 20 metų, pradedant 
4%, bet narys už gauto morgičiaus sumos 2%, nes 
tokį skirtumą sudaro komercinių įstaigų morgičiai, 
turi įsigyti SLA taupomąją apdraudą, kurią apmokė
jus morgičius galės atsiimti, kaip savo santaupas.

Apsvarsčius ŠIA morgičiams duoti sąlygas, J. 
Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parėmus, vienbalsiai 
nutarta priimti SLA sekretoriaus paruoštą duoti mor
gičiams antrąjį planą, t. y. duoti morgičius SLA na
riams, ilgiausiai 20 metų terminui, pradedant 4%, bet 
kiekvienas narys gavęs SLA morgičių, turi įsigyti

ŠIA taupomąją apdraudą tokioje sumoje, kurios mo
kesčiai atatinka 2% duoto morgičiaus. Morgičius 
duoti “open” ir* tik SLA pariams.

Aštuntą iSLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis uždarė 7 vai. v. praneš
damas, kad devintoji sesija prasidės ryt 9:30 valandą 
ryto šioje pat vietoje.

DEVINTA SESIJA

Devintą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiučio 
21 d. 9:30 vai. ryto, SLA name, 128 Maine Avė., At
lantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

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

rumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja šie SLA Kontrolės 

Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas.
34. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas padaro įne

šimą, prašydamas Pildomosios Tarybos aiškiai inter
pretuoti SLA Konstitucijos VHI skyriaus paragrafą 
2, kuris nusako ŠIA apdraudų maksimumo $10,000.00 
apruibežiavimą.

Apsvarsčius klausimą ir atsižvelgus į tai, kad 
SLA yra įvedęs naują Akcidentalinę apdraudą, bei 
naujas papildytas taisykles morgičių davimui, ir kad 
maksimalis apdraudos aprubežiavimas, jei į jį butų 
įskaitytos naujos pridėtinės apdraudos, neigiamai pa
tarnautų tiems nariams, kurie jau turi įsigiję maksi- 
malę apdraudą, t. y. $10,000.00, todėl N. Gugienei į- 
nešus, adv. S. Bredes parėmus vienbalsiai nutarta 
interpretuoti SLA Konstitucijos Skyrius VIU, para
grafas 2 taip: Visos pridėtinės apdraudos į maksima- 
lės apdraudos aprubežiavimą neįeina.

35. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kas iki šiol yra atlikta, kad išpildyti New Yorko mie
sto patvarkymą reikalaujantį įvesti šilumą “multiple 
dvelling” SLA name esančiame kieme, pridėdamas Gas 
Co. pasiūlymą su išlaidų apskaičiavimais ir paprašė 
Pildomosios Tarybos pareikšti nuomonę šiuo klausi
mu, nes kitokios rūšies šilumos įvedimas atrodo, kad 
perbrangiai kainuotų.

Apsvarsčius šilumos įdėjimo klausimą SLA na
me, 307 W. 30-th New Yorke esančiame ant kiemo, 
E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai

nutarta palikti šilumos įdėjimo klausimu rūpintis iš
rinktajai komisijai iš prezidento P. Dargio ir sekreto
riaus dr. M. J. Viniko, tęsti pradėtą darbą ir miesto 
patvarkymus išpildyti.

36. Svarstomas National Conference on Citizem 
ship raštas, kuriuo ŠIA kviečia su balsavimo teisė
mis dalyvauti šioje konferencijoje. Įnešus, parėmus 
vienbalsiai nutarta tą reikalą pavesti Tautos Reikalų 
Komisijai.

37. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gauti SLA narių 4 prašymai gauti stipendi
jas 'tęsti mokslui. Penktas studentas buvo Centre 
teirautis, bet prašymo neįteikė. Gauti prašymai bu
vo pasiųsti SLA Švietimo Komisijai, kad gauti jos re
komendacijas.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta svarstyti 
kiekvieną prašymą atskirai.

38. Apsvarsčius K. Drobavičiutės prašymą ir at
sižvelgus į tai, kad Švietimo Komisija rekomendavo 
prašymą nepatenkinti, nes nėra pridėta universiteto 
dokumento įrodančio, kad studijuoja ir ką studijuo
ja, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta prašymą nepa
tenkinti.

39. Apsvarsčius E. Keraičio prašymą gauti sti
pendijai ir atsižvelgus, kad du Švietimo Komisijos na
riai rekomendavo prašymą patenkinti ir duoti stipen
diją mokslui baigti, J. Maceinai įnešus, E. Mikužiu
tei parėmus, vienbalsiai nutarta duoti stipendiją su
moje $200.00 iš Moksleivių Fondo.

40. Apsvarsčius R. Spingytės prašymą gauti sti
pendiją ir atsižvelgus į jos ypatingus gabumus, bei 
sunkią materialę tėvų padėtį ir į tai, kad visa šeimą 
yra SLA nariai ir ypatingai jos gražų pasirodymą 
visuomeninėje veikloje, E. Mikužiutei įnešus, N. Gu
gienei parėmus vienbalsiai nutarta duoti stipendiją 
sumoje $200.00 iš Mokleivių Fondo.

41. Kadangi D. Audėnaitės prašymas gauti sti
pendijai dar nesugrįžo iš Švietimo Komisijos, todėl 
prašymo svarstymas atidėtas iki sekančio suvažiavi
mo.

42. E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus 
vienbalsiai nutarta ratifikuoti duotą paramą $100.00 
Lietuvos Skautų Brolijai.

43. N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus vien
balsiai nutarta ratifikuoti duotą paramą $100.00 stu
dentams sportininkams, kurie vyko į Pietų Ameriką.

SLA prezidentas P. Dargis devintą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad dešimtoji sesija prasdės 2 vai. p. p. 
šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ketvirtosios
Apskrities Metinio Suvažiavimo Protokolas 47

Suvažiavimas įvyko 1959 metais spalio 25 dieną, Lietuvių 
Klubo Salėje, 227 Lavvrence Street, Hartford, Conn.

1. Suvažiavimą atidarė S. 
L. A. 124 kuopos pirmininkas 
B. Vedeikis 10:30 valandą ry
te, pasveikino susirinkusius 
delegatus, palinkėjo geros 
sėkmės ir suvažiavimo toli
mesnį vadovavimą perdavė 
apskrities pirmininkui Anta
nui Kasperavičiui.

2. Pirmininkas A. Kaspera
vičius paprašė visus sustoti 
ir vienos minutės tyla pa
gerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir mirusius ŠIA na
rius.

3. Pirm. A. Kasperavičius 
paskyrė sekančias komisijas: 
Mandatų, įnešimų ir rezoliuci
jų komisija: A. Biretta, V. 
Vitkauskas, V. Krunkaitis. 
Spaudos komisija: J. Marchu- 
lionis, A. Biretta. Ženklelius 
delegatams pr isakstyti: O. 
Ručinskienė ir O. Čeplinskie- 
nė.

4. Kol mandatų komisija 
baigs darbą, pirm. A. Kaspe
ravičius pakviečia tarti žodį 
J. Trečioką. Jis kalba SLA 
Centro reikalais ir Pildomo
sios Tarybos rinkimais.

Antras pakviestas pakalbė
ti T. Matas. Jis kalba Lietu
vos laisvinimo reikalais.

Trečias pakviestas pakalbė
ti V. Kripaitis. Jis kalba S. 
L. A. 4-tos apskrities ateities 
darbų reikalu.

5. Mandatų komisija prane
ša, kad suvažiavime delega
tai atstovauja sekančias kuo
pas:

11 kuopą, Waterbury, Con- 
neetieut: T. Matas, A. Matie- 
nė, A. Kušlis, O. Kušlienė, J. 
Trečiokas, J. Balčiūnas, J. 
Kvaračiejus, A. Liesunaitie- 
nė.

34 kuopa, New Britain, 
Conn.: J. Janušonis, M. Gri-

maila, F. Yukna, M. Turskis, 
A. Kvedas, V. Vitkauskas.

66 kuopą, Ansonia, Conn.: 
O. Čaplinskienė, Antanas Ba
ranauskas.

124 kuopą, Hartford, Con- 
neetieut: S. Brazauskas, B. 
Vedeikis, A. Zučkus, J. Dic- 
kens, S. Pikturna, K. Bete
kus.

142 kuopą, New Haven, 
Conn.: M. Kvaratiejus, V.
Kronkaitis, Z. Markevičius, 
V. Kripaitis. ę

168 kuopą, Stamuford, Con- 
neetieut: N. Cerekas, J. Cere- 
kas.

207 kuopą, Manchester, 
Conn.: F. Sele, A. Biretta.

Apskrities valdybos nariai: 
A. Kasperavičius, S. Buja- 

.nauskas, A. Orantas, J. Pa
kalnis, J. Vaitkus, J. Marc’nu- 
lionis, J. Radzevičius. Nepri
buvo į suvažiavimą C. Stru
mila. Delegatai ir apskrities 
valdybos nariai visi gavo Lie
tuvos trispalvės ženkliuką.

6. Apskrities valdybos na
riams, kurie nėra kuopų de
legatai, suteikta sprendžia
mas balsas.

7. Praeito suvažiavimo pro
tokolas 46 skaitytas per sekr. 
A. Orantą ir priimtas vien
balsiai, kaip užrašytas ir 
skaitytas.

Pirmininkas A. Kasperavi
čius perskaitė 2 laiškus nuo 
SLA Centro sekr. dr. M. J. 
Viniko. Laiškai priimti ir pa
likta prie kuopų įnešimų.

8. Valdybos pranešimai:
Pirmininkas A. Kasperavi

čius pranešė, kad turėjo du 
4-tos apskrities valdybos po
sėdžius. Lankėsi SLA Centre 
New Yorke ir turėjo pasita
rimą su SLA Centro pareigū
nais. Aplankė SLA silpnesnes

kuopas Conn. valstijoje: 8 
kuopą, 51 kuopą, 306 kuopą, 
325 kuopą ir 326 kuopą, ku
rios yra apmirusios ir yra 
reikalingos gyvesnio veikimo. 
Pranešimas priimtas.

Vice pirm. S. Bujanauskas 
pranešė, kad per 1959 metus 
apskritis surengė vieną ban- 
kietą, vadovaujant SLA 124 
kuopai, ir vieną gegužinę, va
dovaujant SLA 11-tai kuo
pai. Pranešimas priimtas.

Sekr. A. Orantas pranešė, 
kad dirbo kartu su kitais val
dybos nariais ir atliko sekre
toriaus pareigas. Pranešimas 
tapo priimtas.

Iždininkas J. Pakalnis ir 
iždo globėjas J. Vaitkus pra
nešė, kad finansinė sąskaita 
tvarkoje ir apskrities knygos 
yra vedamos tvarkingai. Pra
nešimas priimtas.

Organizatoriaus J. Radze
vičiaus ir konrespondento J. 
Marchulionio raportai išklau
syti ir priimti.

9. Komisijų pranešimai:
Apskrities veiklos komisi

jos A. Oranto, B. Vedeikio, 
S. Bujanausko pranešimai iš
klausyti ir priimti. Komisija 
palikta toliau 'veikti.

Banketai surengtas Hart
forde 1959 metais. Komisijos 
vardu raportavo B. Vedeikis. 
Pelno apskrities iždui liko 
$36.67. Raportas priimtas.

Gegužinė surengta Water- 
bury 1959 metais. Komisijos 
vardu raportavo J. Trečiokas. 
Pelno apskrities iždui liko 
$240.61. Raportas priimtas.

Švietimo komisijos J. Tre
čioko ir A. Kasperavičiaus 
raportai išklausyti ir priimti.

10. Suvažiavimo pirm. A. 
Kasperavičius pranešė, kad 
pirma sesija uždaryta 1:30 
valandą po pietų ir daroma 
vienai valandai pertrauka.

Taipgi pirmininkas prane
ša, kad SLA 124 kuopa yra 
parengusi delegatams pietus 
ir visus kviečia prie1 pietų.

Antroji Sesija
11. Papietavus antroji sesi

ja pradėta 2:30 valandą po 
pietų.

12. Nauji sumanymai:
Įnešta, paremta ir nubal

suota vieno delegato į apskri
ties suvažiavimą kelionės iš
laidas atmokėti iš apskrities 
iždo, jeigu kuri kuopa reika
laus ir jei ji yra 4-tos ap
skrities ribose.

Nutarta, kad apskrities 
valdyba turi teisę išmokėti 
$100.00 apskrities reikalams 
be nutarimo apskrities suva
žiavimo.

Nutarta apskrities ribose 
tarp kuopų ir narių įvykinti 
dovanų davimą. Darbas pa
vestas apskrities valdybai.

Nutarta 1960 metais su
rengti gegužinęi Surengimo 
darbas pavesta apskrities val
dybai.

Nutarta 1960 metais ap
skrities metinį suvažiavimą 
laikyti New Britain, Conn.

. Nutarta T. M. D-jai paau
koti $10.00.

Nutarta 16 dienos Vasario 
Gimnazijai Vokietijoj paau
koti $25.00.

Nutarta A. L. Tarybai au
koti $25.00.

Nutarta BALFui aukoti 
$25.00.

Nutarta Hartfordo Lietu
vių Radijo valandai paauko-- 

Ai $12.00.
13. Valdybos rinkimas 1960 

metams. Į valdybą išrinkta 
šie nariai:

Pirm. Antanas Kasperavi
čius,

Vice pirm. Stasys Bujanau
skas,

Sekr. Antanas Orantas,
Iždin. Jonas Pakalnis;
Iždo globėjai Jurgis Vait

kus ir Česlovas Strumila,
Organizatorius Juozas Ra

dzevičius,
Konrespondentai Juozas 

Marchulionis ir Antanas Bi
retta,

Švietimo komisija: Jokū
bas Trečiokas ir Antanas Ka
speravičius,

Veiklos komisija: Antanas 
Orantas, Bronius Vedeikis, 
Stasys Bujanauskas.

14. Sugiedota Lietuvos him
nas vadovaujant p. Jane Ce
rekas.

15. Suvažiavimo pirm. A. 
Kasperavičius uždarė suva
žiavimą 5 valandą po pietų.

16. Finansinis raportas:
Pas iždininką iš pirmiau 

buvo likę________  $50.49
1959 metais gegužinės 
z pelnas ________ 240.61

1959 metų vakarienės
pelnas ___________ 36.67

Viso kartu ________$327.77
1959 metais viso

kartu išmokėta. $319.50

10-25-59 suvažiavime
pas iždin. liko___  $8.27

Waterbury Savings
Banke yra____ $1,921.03

U. S. Bonas vertės_  200.00

SLA 4-tos apskrities 
visas turtas___ $2,129.30

A. Orantas,
SLA 4-tos apskr. sekr.

JONO BUDRIO 
Padėkos Žodis

Sausio 16 dieną, specialus 
komitetas iš organizacijų at
stovų ir keli< šimtai bičiulių, 
suruošė man New Yorke.ma
no 70 metų gimtadienio minė
jimą.

Iškilminga to parengimo 
rimtis, nepaprastai draugiški 
žodžiai, dovanos ir sveikini
mai savo sįjuma, sujaudino 
mane.

Deja, nepajėgiu kiekvienam 
asmeniškai padėkoti už at
siųstus sveikinimus, tad noriu 
prašyti lietuvių spaudos pa- 
gelbos.

Visų pirmiausia mano nuo
širdi padėka priklauso laik- 
riščių redaktoriams ir jų ben
dradarbiams, kurie taip gra
žiai apibudino jubiliejų ir po 
to aprašė jį.

Esu nepaprastai dėkingas 
Organizatorių Komitetui, ku
riam taip energingai ir suma
niai vadovavo Liet. Bendruo
menės Tarybos pirmininkas 
p. Jonas Šlepetys ir kuriam 
lygiai nuoširdžiai talkininka
vo didelis būrys visuomeninin
kų.

Esu dėkingas visoms mane 
sveikinusioms organizacijoms, 
tiek J. A. Valstybėse, tiek ki
tose pasaulio dalyse ir ke
liems šimtams atskirų asme
nų, kurie nepagailėjo man ge
riausių linkėjimų ir kompli
mentų.

Pagaliau esu nepaprastai 
dėkingas L. L. Komiteto Pir
mininkui p. Vaclovui Sidzi
kauskui, kuris šiltais žodžiais 
atvaizdavo mano pastangas 
Lietuvos labui.

Aišku, gilų dėkingumą jau
čiu visoms mieloms Ponioms 
paruošusioms veišes, papuo- 
šusioms salę ir stalus.

Musų ateitis — jaunuome
nė visuomet yra brangi mano 
širdžiai — jų prisidėjimą di
džiai vertinu.

Brangus draugiški ryšiai 
su visuomene parodyti per 
minėjimą niekuomet neišdils 
iš mano atminties. Ačiū ir 
ačiū visiems.

Su gilia pagarba,
Jonas Budrys.

Lietuvos ligoninėse dabar 
esą apie 20,000 lovų. Per sep
tynmetį busią įrengta dar 
4,000 lovų, kaip buvo tvirtina
ma medicinos darbuotojų su
važiavime.
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XX MK X
Pasinaudok patikimu, kruopščia ir greita musų firmos patarnavimą

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJA
LIETUVA, UKRAINĄ, BALTGUDIJA, LATVIJA, ESTIJA IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC
135 WEST 14th STREET

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

Licensed by USSR

X

141 Second Avenue' 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 6-7430
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais auo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue
CONN.

MUSŲ SKYRIAI
182 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. GHapel 6-4724
11939 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

900 Ldterary Road 
CLEVELAND 18, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADEU’HIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

L

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL.
Tel. Dlckenson 2-8232 |

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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XK



i
<

Amerikos Lietuviu Veikla
. Vasario Šešioliktoji Paminėta SLA Centre

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 42 metų sukakties 
dieną, vasario 16 dienos po
pietį, Susivienijimo Centro 
tarnautojai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tį. Be Centro tarnautojų, da
lyvavo ir SLA iždo globėjas 
adv. S. Briedis.

Prie kukliai paruošto sta- 
su su užkandžiais ir lengvais 
gėrimais, Susivienijimo sekre
torius dr. M. J. Vinikas pra
dėjo trumpą programėlį. Jis 
paaiškino prieš 42 metus Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo reikšmę, po 22 metų 
jos netekimą ir dabartinę Lie
tuvos valdovų-grobikų sie
kius, kad jie laiko pavergtas 
mažasias valstybes, jų tarpe 
Lietuvą ir su jų žmonių pa
galba, prievartos budu, stip
rina Sovietų Sąjungos komu-

nistinę imperiją ir daro sau 
karierą.

Po to sekretorius dr. Vini
kas pakvietė kaikuriuos Cen
tro tarnautojus pareikšti sa
vo nuomones. Trumpai kalbė
jo: P. Bukšnaitis, A. Sodaitis, 
J. Petrėnas, kun. P. Dagys, 
red. M. L. Vasil ir svečias 
SLA iždo globėjas adv. S. 
Briedis ir kt. Visų pereikštos 
mintys supuolė į vieną tašką, 
kad musų senoji tėvynė Lie
tuva vėl atgaus nepriklauso
mybę ir bus pačių (jos sūnų 
aldoma.
Užkandžius pobūviui paga

mino ponia Ona Vinikienė, už 
ką jai priklauso didelė padė
ka.

Nors ir kukliai, bet gražiai 
paminėta lietuvių tautai reik
šminga Lietuvos nepriklauso
mybės 42 metų sukaktis.

I
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Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
Sukakties Minėjimas New Yorke

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis vasario 14 dieną 
Nevv Yorke, Webster Hali į- 
vyko Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 42 metų 
sukakties minėjimas. Iškilmes 
pradėjo vietos ALTo pirmi
ninkas A. Varnas pakviesda
mas kun. J. Gurinską sukal
bėti invokaciją. Po jos Lietu
vos generalinis konsulas J. 
Budrys paskaitė sveikinimą, 
kuris per Romos radiją buvo 
perduotas pavergtos Lietuvos 
gyventojams. New Yorko 
miesto atstovas paaiškino ir 
paskaitė mayoro Robert F. 
Wagnerio proklamicją, išleis
tą tautos šventės proga.

Ypatingu susirinkusiųjų dė
mesiu išklausyta kongresma- 
no Leonard Farbstein kalba. 
Taip pat dr. D. Krivickas pa
sakė ilgesnę kalbą, išryškin
damas sovietų siekimus įtei
sinti Lietuvos pagrobimą ir 
gauti kitų valstybių esamos 
padėties pripažinimą.

Po pagrindinių kalbų In
formacijos Centro direktorė 
M. Kižytė paskaitė Valstybės 
sekretoriaus Chr. Herterio ir i 
gubernatoriaus Rockefellerio 
pareiškimus, kuriuose pabrė
žiama viltis, kad Lietuva vėl 
turės valstybinę nepriklauso
mybę. Pabaigoje susirinkusie
ji priėmė adv. S. Briedžio pa- Į 
skaitytas rezoliucijas.

Iškilmės paįvairintos me
ninei dalimi. Joje dalyvavo 
solistė Aldona Stempužienė 
akompanuojant pianist. Alek
sui Mrozinskui. Operetės cho
ras, diriguojamas muziko M. 
Cibo 
tinių 
buvo 
si su

Minėjime 
aukos. 
000.00, 
įėjimą, 
mokėjo
auglio amžiaus po vieną dole
rį. Idealu butų, jei įeinant į 
panašius minėjimus nereikėtų 
mokėti, ypač, jei minėjimo 
metu yra numatyta salėje 
rinkti aukas. Bet New Yorko 
lietuviams sunku išvengti ap-

jaunimo, 
taip pat yra didele 

lankyti į 
iškilmes.

mokamo įėjimo, nes rengė
jams salę tenka samdyti ir 
padengti gana stambias išlai
das. Tačiau moksleivius ir 
dar nedirbančius jaunuolius 
į tautinių švenčių minėjimus 
derėtų leisti nemokamai. Ta
da į minėjimus atsilankytų 
daugiau

Šokiai
paskata jaunimui 
panašaus pobūdžio 
Bet šį kartą New Yorko AL- 
To vadovybė kažkodėl jų ne
ruošė. Minėjimui pasibaigus 
pirmininkas mėgino patirti iš 
susirinkusiųjų, ar kitais me
tais Vasario 16 minėjime de
rėtų šokti. Bet šiuo mėginimu 
nieko nepatirta, nes ne visi 
suprato ar išgirdo, kuriuo 
tikslu pirmininkas kviečiąs 
esančius salėje atsistoti. 
(Kvietė atsistoti tuos, kurie 
pritaria šokiams).

Prieš Vasario 16 iškilmes 
New Yorke rengėjų tarpe 
veik kasmet kyla klausimas 
ruošti minėjimą su šokiais, ar 
be jų. Nuomonės įvairios. 
Daugelis galvoja, kad tuo at
veju, jei minėjimas įvyksta 
mėsėdyje, tai gali būti ir šo
kiai. Juk Vasario šešioliktoji 
yra Lietuvos atgimimo diena, 
taigi džiaugsmo šventė ir to
kioje nuotaikoje ji turėtų bū
ti minima. Štai ir veiksnių 
ruošiamuose Vasario šešiolik
tosios priėmimuose 
narna be taurelių, 
jaunimui neduoti
minti. Juk tai vienintelė tau
tinė šventė primenanti gied
rius laikus ir kelanti šviesias 
viltis. A. Sd.

Taipgi pasistenkite užsimo
kėti mokesčius už 1959 ir už 
1960 metus, kad neliktumėt 
suspenduoti.

Pirmininkas
F. Stankūnas,

Sekretorius
F. Lavinskas.

Rinkimai j SLA Pildo
mąją Tarybą Turi 
Būti Atlikti Kovo- 

March Mėnesį

Pagal SLA 50-to Seimo nu
tarimą rinkimai į SLA Pildo
mąją Tarybą turi būti atlik
ti per vieną mėnesį, šie rin
kimai vykdomi šiame Kovo- 
March mėnesyje.

SLA kuopų valdybos ir 
si veikėjai privalo tvirtai 
siminti, kad šie rinkimai
liekami ne per du, kaip anks
čiau būdavo, mėnesius, bet 
per vieną KOVO-MARCH me
nesį. Todėl 
pinkit, kad 
tų paskirti 
mai, apie
butų pranešta visiems na
riams su įspėjimu, jog bus 
Pildomosios Tarybos rinki
mai.

lietuvių, tarp jų buvo iš Los 
Augelio sekančios ypatos: 
K. Liaudanskas, Liet. Ben
druomenės Apygardos valdy
bos pirmininkas; C. Lukšis, 
Apygardos valdybos sekreto
rius; V. Bakunas, Apygardos 
valdybos narys.

Šį susirinkimą sukvietė M. 
Aftukienė ir J. Milleris, kur 
tapo suorganizuota Lietuvių 
Bend. Yucaipos apylinkė iš 
17 narių, daugiau pasiža
dėjo vėliau prisirašyti. Tapo 
išrinkta valdyba iš sekančių 
ypatų: pirmininkas J. Mille
ris, sekretorius P. Atko, ka
sininkas Mrs. E. Polonis, kon
trolierius ir korespondentas 
dr. Charles Laban. Apie apy
linkės tolimesnį veikimą bus 
pranešta vėliau

Dr. Charles I^aban,
Korespondentas.

rinį patentą, kurį min. Grau
žinis su atatinkama nota pri
statė Urugvajaus užsienių 
reikalų ministerijai. Pripažin
dama išduotąjį patentą Urug
vajaus vyriausybė suteikė p. 
Grišonui exequatur ir apie 
paskelbė savo oficialiame 
diny “Diario Official” 
pranešė min. Graužiniui.

tai 
lei- 
bci

Pasidžiaugė atliekamu 
geru darbu

Prezidentas Eisenhovveris 
buvo nuvykęs į Cape CanaVe
rai, Floridą, apžiūrėti raketų 
bandymo bazę, kur prabuvo 
tris valandas, apžiūrėjęs ten 
atliekamą darbą, sugrįžo į 
Washingtoną patenkintas, nes 
darbas atliekas gerai. Spau
dos atstovų konferencijoje, 
atsakydamas į pateiktus klau
simus, prezidentas pareiškė, 
kad jis patenkintas kelione

vi- 
at- 
at-

Pranešimas Spaudai

iš anksto pasiru- 
tinkamu laiku bu- 
kuopų susirinki- 

kuriuos iš anksto

Prieš kurį laiką Urugva
jaus vyriausybe nustatė, kad 
svetimų diplomatinių misijų 
nariai, kurie atlieka konsulia- 
rinius veiksmus, privalo turė
ti exequatur kaip konsulai. 
Lietuvos Pasiuntinybėje Mon- 
tevideo tuo nuostatu buvo 
paliestas attachė A. Grižonas. 
Todėl Lietuvos ministeriui dr. 
K. Graužiniui pasiūlius, Lie
tuvos diplomatijos šefas išda
vė attachė Grišonui konsulia-

Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Jankauskas D idorius ir Vikto
ras, Jono sūnus, iš Graužų kaimo, 
Raseinių apskr.

Kuzminskas
Stasys, Juozo

Kuzminskas

Jonas, Juozas ir 
sūnus, iš Šeduvos.

Norbertas, Juozo
Ar-

Nepagailėkime Musų 
Draugams Informa
cijų Apie Lietuvą

Daugeliui nežinoma, kad 
Lietuva ir lietuviais domisi 
didokas skaičius kitataučių ir 
ypatingai lietuvių kilmės ame
rikiečių, 
paskelbus 
Žinyną — 
Directory 
New York 
view skyriuje. Tarpe užsisa
kiusių atsirado nemažas skai
čius lietuvių visuomenei neži
nomų profesionalų ir net uni
versitetų profesorių, kurie 
pasisakė, kad jų tėvai ar pro
tėviai buvo kilę iš -Lietuvos, 
todėl ir jie patys apie Lietu
vą ir lietuvius įdomaujasi.

Pastaruoju metu netikėtai 
atėjo keletas užsakymų iš ki
tataučių ryšium su Vasario 
16-sios švente. Butų labai 
gražu, jei rengėjai nepagailė
tų Lietuvai draugingus kita
taučius apdovanoti angliška 
literatūra apie Lietuvą neuž
miršdami ir LITHUANIAN 
WORLD DIRECTORY. Šis 
yra vėliausias leidinys apie 
Lietuvą ir lietuvius, gražiai 
įrištas ir su gausiomis infor
macijomis (464 puslapiai) bei 
s k o n ingomis iliustracijomis, 
todėl tinka kaip dovana kiek
vienam. Šį leidinį galima įsi
gyti už $6.50 pas platintojus 
arba tiesiai iš redaktoriaus: 
Mr. A. Simutis, 41 West 82 
St.,

v •

Tuo buvo įsitikinta
Pasaulio Lietuvių 

- Lithuanian World 
kelis kartus The 
Times Book Re-

sūnūs, gyveno Buenos Aires, 
gentinoje.

Lembutis Izidorius, Izidoriaus 
sūnūs gimęs Philadelphijoje, gyve
no Springville, Pa., R. D. No. 2.

Rašytinis Kazys, Juozo sūnūs, iš 
Šilavoto kaimo, Liudvinavo vals., 

Marijampolės apskr.
Rupeika Augustinas, Antano sū

nūs, iš Prelgavos kaimo, Salentų 
vals.

Samulionis Paulinas, Povilo sū
nūs, iš Girsteikių kaimo, Vabal
ninko vals., Biržų apskr.

Siauliunas Karolis, Augusto 
nūs, gyveno Brooklyn, N. Y., 
serode Street.

Stepanavičicne Ieva.
ladelphia, Pa., Fulton

Stonys Pranciškus, 
kunigas, .

Šulcienč
cas Jonas,
Leonora
Mich., Grand Avenue.

Tautkaitė-Krauzė Elzbieta-Liza, 
Juozo d., iš Šiaulių, vaikai Erika 
ir Harris, buvo Drazdene, Vokieti
joje.

Urbštavičius Vladas, Juozo sū
rūs, iš Dauboraičių kaimo Kre
kenavos vals., Panevėžio apskr.
Vasiliunienė-Rudytč Ona, gyveno 

Norwood, Mass.
Živatkauskionė-Atkočaitytė Ona, 

Benedikto duktė.
Zubrickas Juozas, jo vaikai An-

tanas, Jonas, Julė ir Ona, gyveno 
4614 So. Wood St., Chicago, III.

Dančius Jonas, Jono 
veno Shenandoah.

sūnūs, gy-

su-
Me-

Phi-

juos tinan- 
atsiliepti:

Lleškomiejl arba apie 
t'ejl maloniai prašomi 

CONSULATB GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

gyveno
St.

Jono sūnūs, 
ar studijavęs teologiją.

Teresė (jos vyras šul- 
yra miręs), ir dukterys 

ir Rita, gyveno Detroit,

t ROCKFORD, ILl.

Jei galvojate parduoti ar i 
| pirkti namą bei kitokią nuo- 
r savybę, sąžiningam ir 

’r giškam patarnavimui 
r1 ‘ birikite^ ’
į VvO 5-5890
t Taip pat patarnavime 
e ir siuntinių persiuntimui 
| Lietuvą ir kitus kraštus. 
} J. DAGYS Real Estate

NOTARY PURLIO 4
Į 114 N. Rockton Avė. j

drau- 
sluim-

pinigų
j

i

ų
4

d

I
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Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Raila*

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AT,. BALTRŪNAS-B ALTO N 
Reikalu vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

i

i

SHALINS
(Skalinskas) 

FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at Foreet Parkway Statlon) 

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos j t

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti

Vasario 20, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
FELICIJA ZARANKIENe, 328 kp., Jamaica Plain, 

Mass., gimusi rugpiučio 9, 1897 m., Videniškyje, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 7, 1957 
m. Mirė gruodžio 8, 1959 m. Velionės vaikams, 
Zitai Zaranka ir Justinui Zaranka, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________ $2,000.00

I BRONIUS BAUBLYS, 3 kp., Elizabeth, N. J., gimęs 
sausio 1, 1899 m., Eišiškėje, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 16, 1952 m. Mirė vasario 1, 
1960 m. Velionio žmonai, Onai Baublys, pomir
tinės išmokėta --------------------------------------------

ROŽE GUTAUSKIENE, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi
musi rugpiučio 10„ 1881 m., Seinuose, Lietuvoje. 
Prie SLA įprisirašė gruodžio 31, 1933 m. Mirė 
sausio 6, 1960 m. Velionės dukteriai, Mary Kem- 
pinski, pomirtinės išmokėta _________________

MIKAS SULIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gimęs 
rugsėjo 24, 1894 m., Kauno apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 1, 1933 m. Mirė va
sario 7, 1960 m. Velionio žmonai, Rozalijai Sulis, 
pomirtinės išmokėta___ ____ _______________

JOSĘPH NIEDZVECKAS, 173 kp., Lowell, Mass., 
gimęs kovo 10, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 1, 1940 m. Mirė birželio 17, 
1959 m. Velionio vaikams, Joseph Niedzveckas, 
Marcella Niedzveckas, Ann. Jacobs, Josephine 
Niedzveckas ir Pauline' English, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________

EUGENIJA STRAZDIENE, 55 kp., Chicago, III., gi
musi vasario 15, 1886 m., Panevėžio apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 31, 1932 
m. Mirė vasario 2, 1960 m. Velionės vyrui, 
Juozui Strazdui, pomirtinės išmokėta_________

KONSTANTAS ŽILINSKAS, 135 kp., Philadelphia, 
Pa., gimęs gruodžio 1, 1899 m., Naumiesčio pa
rapijoje, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 
31, 1935 m. (Mirė sausio 14, 1960 m. Velionio 
seseriai, Josephine (Drancevičienei, pomirtinės iš
mokėta ___________________ _________________

I

1,000.00

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

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

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

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

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32pd St., Chicago 8, Iii.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai, fji laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Yucaipa, Calif .

Lietuvių Susirinkimas

300.00

i
I

f

neapsiei- 
tai kodėli 
pasilinks-

Brooklyn, N. Y.

45,300.00
$26,260.00

d. ...........
1 d. ___
6 d. ____ 
sav. 3 d.651 Albany Avė. 

HARTFORD 6, Conn. 
OHapei 7-5164

MUSŲ SKYRIAI:
167 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

I 
fi
4 
t i

ir J. Matulaitienės tau- 
šokių grupė. Programa 
sklandi ir pilnai derino- 
tautinės šventės dvasia.

buvo renkamos
Viso gauta veik $2,- 
įskaitant pajamas už 
Įeinant suaugusieji 

po du doleriu, o pa-

v •
šių

Wil-
168

New York 24, N. Y.

SLA Sokr Atnr.|. J

SLA 152 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas 
metų kovo mėn. 8 dieną, 
liams Welton patalpose,
Marcy Avenue, Brooklyne.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus Pildomo
sios Tarybos rinkimas, tai vi
sų narių pareiga būti susirin
kime.

Š. m. sausio 31 ęlieną Yu
caipos lietuviai turėjo susi
rinkimą Charles ir Ponios 
Sabonių gražioj rezidencijoj, 
35248 County Line Read, Yu
caipa, kur susirinko apie 20

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan- 
6 vai. vakaro kasdien. Seštadie-

mokami vietoje, musų Įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra krautuvas, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niai* ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.OTAJnut 8-1747

1241 No. Ashland Avė. 
OHIOAGO 22, Hl. 
HUmboldt 6-3818

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich.

TOwnsend 8-

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiai* paveikslais. 
ĮJžsisakiusienis knygą tuoj pat periančiame.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway

Kaina tik 76 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

Viso______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgojo pašalpos
i

J. J. FLOOD, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 7 savaites 4 dienas___ $88.00
J. VALENTAS, 29 kp., Westville, III., sirgo 6 savaites . ...............
F. SANTA, 29 kp., Westvi!le, III., sirgo 9 sav. 2 d. . ............... .........
P. POVILONIS, 63 kp., Chicago, UI., sirgo 8 sav. 4 d. ________
A. PETERS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 4 savaites....................
A. SESKEVICIENffi, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 12 savaičių__
A. GALINSKAS, 134 kp., Chicago, III., sirgo 10 sav. 4 d. ____
K. ŽILINSKAS, 135 kp., Philadelphia, Pa., sirgo 9 sav. 4 d..........
E. SVLLPIENE, 142 kp., Nevv Havcn, Conn., sirgo 8 sav. 1 d. ___
J. NIEDZVECKAS^ 173 kp., Lovvell, Mass., sirgo 5 sav. 5
J. BARISAUSKAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 6 sav. 

MOSTEIKIENE, 27& kp., Springfield, III., sirgo 11 sav. 
JASEVIČIUS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 1 
RINKUNAS, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 2 sav. 4 d. 
DOMASH, 363 kp., St. Louis, Mo., sirgo 2 sav. 2 d. ___

18.00
92.00
97.50
60.00
55.27
53.65
72.50
42.50
35.00

259.50
27.58
36.00
34.50
42.00

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

Viso ___________________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

$1,014.00
$3,883.67

turi save korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir jdomiau&tas 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — III A 
metams, 16.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutib Hafoted Street R,

NAUJIENOS

NAUJIENOS




