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PASIPRIEŠINIMAS KOMUNIZMO 
PROPAGANDAI PRANCŪZIJOJ

Karališki pietus, iškilmingi priėmimai, bet ap
dairus pasipriešinimas Chruščevo pastangoms 
komunizmo “pranašumą” skleisti. Vengrė 
puolė ant kelių prieš Chruščevo žmoną prašy
dama išleisti jos dukterį

Chruščevo taktika, daugumos politiniu stebėtojų 
nuomone* yra žymiai pavojingesnė, negu atšiauri Stali
no laikysena Kremliuje, kai jis bijojo nosį iškišti iš 
Rusijos caru pakajų, baimindamasis, kad beviltiškai 
išgyvendami jo režimų vergai jo .nenudėtų. Chruščevo 
dabar visur pilna. Jis eina į svetimų šalių minias ir nė 
minutės neslepia, kad jo pirmutinis tikslas tai įrodyti 
komunistinės sistemos pranašumų prieš visas kitas val
džios sistemas tame tarpe ir prieš demokratinę pačių 
žmonių kontroliuojama ir pasirenkamų valdymosi bodų.

Iki šio laiko Chruščevui pusėtinai sekėsi. Nekri
tiški žmonės, politinių painiavų nepajėgiantieji supra
sti, kartais pasiduodavo komunizmo “salesmano” įkalbi
nėjimams. O be to daugelis suktų politikierių, ypatin
gai Azijoje, Afrikoje ir kitur, besistengdami iš vienos 
pusės sau daugiau .naudų laimėti, o iš kitos pusės tarp
tautinėje arenoje savo svorį padidinti, dirbtinai Chruš
čevui pataikauja. Jie gauna savo kraštams pašalpos iš 
demokratinių šalių ir iš Maskvos, o taip pat priverčia 
visas valstybes su savo politika skaitytis.

Prancūzijos prezidentas De Gaulle pamokė dabar 
visus, kaip dera su Chruščevu,elgtis. Paryžiuje Chruš
čevas sutiktas iškilmingai, jam surengti karališki pie
tus, bet komunizmo propagandistui to maža; Jis jau
čia kaip šaltai ir atokiai sutiktas, kaip jo kiekvienas pa
sistūmėjimas sušaldomas, kaip jo visos pastangos nu
blanksta akivaizdoje prancūzų politikų apdairios laiky
senos.

Prancūzijos spauda taikliai su savo prezidentu 
bendradarbiauja. Tuo metu, kai Chruščevas iškilmin
gai aiškina apie komunistinės sistemos pranašumų, 
prancūzų laikraščiai, o paskui juos ir pasaulinė spau
da į savo puslapius deda fotografijų vengrės, kuri ant 
keliu krito prieš Chruščevo žmona maldaudama išleisti 
jos dukrų iš okupuoto krašto. Toks paveikslėlis vienu 
įypu sunaikina daugelį Chruščevo pastangų. Ant kelių 
klūpanti ir ašarojanti motina čia pat parodo Chrušvevo 
melo menkavertiškumų.

Štai kodėl jo pastangos įkalbėti prancūzams, jog 
jie turi dėtis su Maskva, tikslu pasipriešinti vokiečių 
militarizmui, skamba visai neįtikinančiai ir, aišku, jog 
bus nevaisingos. O jisai kaip tik ir pradėjo savo vizitų 
į Paryžių nuo vokiečių puolimo. Jo didžiausias rūpes
tis suskaldyti Europos jėgas ir paskui lengviau jų su
doroti.
Rasinio pobudžia riaušės Afrikoje

Veiksmingi Obalsiai Eina Aplink Pasaulį

ministeris Pella neseniai lan
kėsi Maskvoje, jie, kaip žino
ma, turėjo su Chruščevu ir 
jo svita lab&i atvirus pasikal
bėjimus. Gronchio žodžius 
tautų apsisprendimo klausimu 
verta užfiksuoti visam laikui:

“Italija nemano atsižadėti 
tautų apsisprendimo teisės į- 
gyvendinimo, taip pat nema
no tą teisę keisti į abejotinos 
vertės ‘atoslūgius’.”

Grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
Italijos užsienio reikalų mi
nisteris Pella užs. politikos 
komisijoje pranešė apie Gron
chio ir savo kelionę į Maskvą 
ir pareiškė budingą išvadą, 
kad Maskva pati pirma dar 
turi praktiškai įrodyti, kad 
tikrai nori taikos ir atoslūgio. 
Chruščevas Italija apsivylė. 
Jis manė ją esant pačia silp
niausia NATO gynybos orga
nizacijos nare, o pasirodė ki
taip.

autų apsisprendi-

Tautų apsispredimo teisė
Elta rašo, kad Lietuvos ir 

kitų pavergtųjų kraštų sluok
sniai ilgus metus ne kartą 
yra pasauliui skelbę: Tautos, 
kurios jau yra gyvenusios 
nepriklausomą gyvenimą ir 
kurioms toji nepriklausomybė 
yra jėga atimta, privalo at
gauti savo teises, atgauti ga
limumą pačioms apsispręsti 
savo valstybinį gyvenimą. Il
gus metus tautų apsisprendi
mo teisės klausimas, tačiau, 
neįgavo svarbesnį svorį. Tar
tum tai butų JAV prezidento 
Wilsono laikų istorinis atsi
minimas, nedaugiau.

Obalsio įgyvendinimo įkaršty

Pastarais keliais metais pa
dėtis pasikeitė. Tautų apsis-. 
prendimo teisės klausimas 
ypač suaktualėjo, kai vienam, 
kitam Afrikos kraštui buvo 
pažadėta arba duota valstybi
nė laisvė. T
mas Afrikoje nebėra jau tik 
obalsis, o veiksmingai įkūni
jamas. Galima sakyti, visa 
Afrika dabar gyvena tautų 
apsisprendimo teisės įgyven
dinimo įkarštyje.

Bet ir pačioje Europoje 
tautų apsisprendimo teisės 
klausimas naujai atgijo ir su
daro vis didesnes bangas, ku
rios, turbut, jau nebe taip 
greit atslūgs. '

Kuo Europa blogesnė 
už Afriką?

Kelia tą klausimą dabar 
pirmoje eilėje vokiečiai, rei
kalaudami tautų apsisprendi
mo teisės tiems 17 milijonų 
gyventojų, kurie yra Vokieti
jos sovietinėje zonoje, vadi
namoje “DDR”. Keliama jis 
ir dėl Vakarų Berlyno gyven
tojų, į kuriuos visą laiką kė
sinasi sovietinis režimas.

Fed. Vokietijos kancleris 
d r. Adenaucris paskutiniuose 
parlamento debatuose, lyg 
perimdamas žodžius, kuriuos 
mes esame Lietuvos atžvilgiu 
ne kartą kartoję, štai ką pa
reiškė:

“Mes reikalaujame Vokie
tijai tautų apsisprendimo tei
sės, tos teisės, kuri šiandien 
yra suteikiama kiekvienai Af
rikos taAitai”.

Kai Italijos prezidentas 
Gronchi ir užsienio reikalų

“Karo metu sudarytos 
sienos gali būti 
pakeistos tik karu”.

Vienas skaudžiausių šio 
meto reiškinių, tai rasinis an
tagonizmas, kuris vis aštrė
ja Afrikoje ir Azijoje. Kolo- 
nialinės administracijos tebe
laiko vietinius gyventojus pa
niekinimo padėtyje. O šiais 
laikais žmonės visur, nepai
sant kokios jie spalvos bebū
tų, vis griežčiau sau teisių 
reikalauja. Ypatingai rasiniai 
santykiai pabiuro po to, kai 
visa eilė šalių, buvusių kolo
nijų, dabar gavo nepriklauso
mybę ir, žinoma, savo pilie
čiams lygias teises su buvu
siais savo krašto valdovais.

Dabar 
Afrikoje 
blausia 
aukomis,
licija ir pagalbiniai karo dali
niai tisiog šaudė į minias, ku
rių susirinkdavo net keletas 
tūkstančių.

Washingtono Valstybes de
partamentas pareiškė viešą 
apgailestavimą dėl kruvinų 
riaušių. Vienkart pareikšta 
yilties, kad vietos administra
cija suras budus taikiu keliu 
išspręsti susidariusius pasku-
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vykstančios Pietų 
negrų riaušės la

ki uvinos ir gausios 
Keliais atvejais po-

tiniu metu rasinio pobūdžio 
nesutarimus.

Anglijos ministerio 
pirmininko Macmillan 
pasitarimai Washingtone

Anglijos vyriausybės galva 
rado reikalinga ap 1 a n k y t i 
Washingtoną. šio apsilanky
mo vyriausias tikslas išlygin
ti skirtumus tarp anglų ir 
amerikiečių dėl sovietų pasiu-' 
lymo atominių ginklų bandy
mų sustabdymo , kuris bu
vo padarytas nusigin k 1 a v i- 
mo konferencijoje Genevoje. 
Kalbama, kad anglai esą lin
kę dalinai paremti sovietų pa
siūlymo kai kuriuos punktus. 
Kvietimas Macmillanui esą 
buvęs padarytai po asmeni
nio prezidento Eisenhowerio 
telefoninio pasikalbėjimo su 
Anglijos premjeru. Ši kelionė 
buvo padaryta tuo apskaičia
vimu, kad pagaliau surasti 
kokį nors realų kelią į nusi
ginklavimą, nes ligšiolinės pa
stangos, kaip žinia, jokių vai
sių nedavė. Bet ta aplinkybė, 
kad sovietai jau iš anksto pa-

reiškė, jog jie neleis oro in
spekcijos virš savo teritorijos 
iki to laiko, kol pasaulis galu
tinai nenusiginkluos, rodo, 
jog susitarimas ne bus vis 
tiek lengvas.

Dėl Berlyno statuso
Paskutiniais metais Maskva 

nuolatos tvirtina, kad Berly
nas esąs Rytų Vokietijos da
limi ir jai priklausąs. Tuo bu
du norima surasti šiokį tokį 
pagrindą išstumti sąjunginin
kus visai iš Berlyno.

Washingtonas dėl šių suktų 
puolimų buvo priverstas pas
kelbti Antrojo Pasaulinio ka
ro dokumentą, pasirašytą vi
sų valstybių, kovojusių su 
Hitleriu, taigi ir pačių sovie
tų, kur aiškiai pasakyta, jog 
Berlynas išskiriamas iš ben
dros Vokietijos teritorijos ir 
kad dėl Berlyno susitaria visi 
sąjungininkai, taigi ir rusai, 
bendrai valdyti. Paskelbto do
kumento kalba aiški, bet ką 
tat reiškia Chruščevui, kurs 
taija trokšta Berlyno.

Chruščevas pastarosiomis 
savaitėmis turėjo eilę progų 
prasitarti Rytų-Vakatų san
tykių, sienų revizijos ir pana
šiais klausimais. Per porą sa
vaičių jis bent keliais atve
jais pareiškė, kad “sovietinis 
blokas greičiau kariaus, negu 
leis pakreipti dabartines sie
nas Vidurio ir Rytų Europo
je”.

Tai yra gana aiški kalba ir 
lyg kubilas šalto vandens ant 
įvairiųj “koegzistentų” galvos, 
kurie naiviai mano, kad už
tenka tik su Kremliumi drau
giškai šnekėtis, ir Maskva 
jau sutiks pasitraukti iš vieno 
kito jos užsaldyto krašto.

“Suedwest” radijo konmen- 
tatorius, neseniai iš Maskvos 
pranešdamas apie Kremliaus 
nuotaikas sienų klausimais, 
Chruščevo nusistatymą api
budino dar aiškiau:

“Chruščevo nusista t y m u, 
sienos, kurios susidarė karo 
metu, galėtų būti pakeistos 
tik nauju karu. Chruščevas 
čia neturi galvoje vien tik 
Vokietijos sienas, bet ir Ru
sijos sienas su Lenkija, Lie
tuva ir kitais kraštais”.

Ir čia jau aiškiau nebuvo 
galima išsireikšti. Ką Lietu
vos ir kitų tautų veiksniai vi
są laiką pasauliui teigia, tai 
pamažu ima aiškėti ir Vakarų 
politikams: Visos konferenci
jos, visos koegzistencijos ir 
taikos kampanijos, Maskvai 
yra tik priemonė savo grobiui 
išlaikyti.
Dar vienas skardus 
obalsis: kolonijalizmas

Kova prieš kolonijalizmą, 
vedama išnaudojamųjų tautų,

yra jau labai sena, siekia 
šimtmečius. Bet pastarais 
metais tasai obalsis pasaulio 
viešoje nuomonėje ima tiek 
pat populiarėti, kaip ir tautų 
apsisprendimo teisės klausi
mas. Stamsiosios kolonijali- 
nės valstybės atsisako savo 
kolonijų ir suteikia joms sa
vivaldą. Tik Sovietų Sąjun
ga, kiršindama Afrikos ir 
Azijos tautas prieš “Vakarų 
kolonijalizmą’’, kietai laiko 
aprėpusi savo satelitines ir 
kitokias kolonijas ir nė nema
no baigti jų eksploataciją. 
Kažin, kokios mintys ėjo per 
Chruščevo galvą, kai jis, nu
vykęs viešnagėn pas Indone
zijos prezidentą Sokarno, iš
girdo iš jo: “Indonezija tol 
kariaus, kol kolonializmas vi
same pasaulyje bus panaikin
tas”.

Dr. Stasys A. Bačkis 
iš Paryžiaus Perkelia

mas į Washingtoną

Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone praneša, kad dr. 
Stasys A. Bačkis, iki šiol ėjęs 
atstovo pareigas Paryžiuje, 
perkeliamas į Lietuvos Pa
siuntinybę Washingtone pa
tarėju. Dr. Bačkis yra ilga
metis diplomatas.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Pradeda įvesti atostogas ir 

kolchozininkams, — Šiaulių 
rajono “Pirmyn” kolchoze 
pradėta duoti atostogų ir kol
chozo darbininkams. Gyvuli
ninkystės darbuotojai gausią 
po 14 dienų, o laukininkystės 
darbuotojai po 7 dienas atos
togų. Atostogininkams busiąs 
priskaitytas tam tikras ap
mokamų darbadienių skai
čius.

----- o------
Dar vienas specialus insti

tutas žemės ūkio reikalams. 
— Žemės ūkio ministerijos si
stemoje įsteigtas “Žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyri
mo institutas”. Jis ruošiąs že
mės naudmenų, žemės ūkio 
technikos ir darbo išteklių 
panaudojimo planus. Be to, 
tyrinėsiąs atskirų ūkio ša
kų racionalizavimo klausimus, 
nagrinės žemdirbystės ir gy
vulininkystės pajamingumo ir 
pelningumo sąlygas ir pan. 
Institutas, atlikęs tam tikrus 
tyrimus, duosiąs patarimų 
kolchozams, kaip geriau tvar
kyti žemės ūkį, kaip mažinti 
išlaidas, kaip didinti darbo ir 
derliaus našumą, viso ūkio 
pelningumą. Institute bus 5 
skyriai su 43 darbuotojais- 
specialistais.

SUSIVIENIJIMAS VISADA TESĖJA 
SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS

Svarbu žinoti SLA apdraudą ypatybes. - Musą 
fraternalės organizacijos apdraudos yra tvir
tos ir ją išmokėjimas yra pilnai užtikrintas

Nekartų Tėvynėje buvo rašyta apie Susivienijimo 
apdraudas, jų rūšis ir naudingumų. Norėdami, kad 
musų nariai, ypač naujai įstojusieji, arčiau pažintų S. 
L. A. apdraudų ypatybes, kartas nuo karto tų klausinių 
vėl paliečiame.

Apdraudų klausimas yra labai platus ir jų pilnas 
išdėstymas viename straipsnyje nėra galimas. Todėl ir 
šį kartų bent trumpai paliesime tik kaikurias apdraudų 
savybes, kurios kiekvienam nariui yra pravartu žinoti.

Apdraudos įsigalėjimas \
Prirųšant naujus narius dažnai susiduriama su 

klausimu, kada įsigalioja apdraudos paliudijimas. Na
rio visiškas priėmimas į Susivienijimų laikomas tada, 
kai SLA daktaras kvotėjas, peržiūrėjęs aplikacijų, pa
sirašo nario priėmimų. Tada išduodama nariui ap
draudos paliudijimas ir apdrauda jau laikoma pilnoje 
galioje. Kiti tų klausimų stato šiai]): ar butų išmokėta 
pašalpgaviui apdrauda, jei narį ištiktų nelaimė tuojau 
po jo priėmimo į Susivienijimų. J tokį klausimų ten
ka atsakyti teigiamai, vadinasi, nors ir vienų dienų ap
sidraudęs asmuo butų išbuvęs nariu gerame stovyje, tai 
jo pašalpgaviui nelaimėje butų išmokėta visa apdrau
dos suma, nurodyta apdraudos paliudijime. Todėl, pri
imant .narį reikalaujama duoklių įmokėjimo, kad na
rystės teisėms įsigalioti butų išpildytas visos sųlygos.

Apdraudos piliudijimo vertės augimas
Toliau svarbu žinoti, kad SLA duodamų apdrau

dos paliudijimų piniginė vertė nuolat auga. Pačio pa
liudijimo vertė ir kaip ta vertė kyla, galima matyti iš 
lenteles, esančios nario pačiame paliudijime. Supratu 
tania, kad juo ilgesnį laikų narys yra mokėjęs duokles, 
tuo didesnė yra jo 
tam tikro laiko tas 
kainomis duoklėmis 
T o d ėl n a r i u i, 
ti apdrauda atseina 
dos paliudijimo piniginė vertė tampa lyg kokiu indėliu 
ar sutaupomis sudėtomis į bankų. Tas labai svarbu na
riui, kada jam atsiranda reikalas pačiam gauti 
iš SLA pinigus, arba juos paliekant Susivienijime tau
pymui su atitinkamu nuošimčiu. Bet nario nelaimes 
at vėjuje, nežiūrint į tai, kokia bus paliudijimo piniginė 
vertė, SLA pašalpgaviui išmoka pilnų apdraudos sumų.

Apdraudos neliečiamumas
Kita SI jA apdraudos reikšminga savybė yra jos nelie

čiamumas. Tas reiškia, kad apdraudos suma negali bū
ti sulaikyta, pavyzdžiui, už skolas, ar perleista kam ki
tam. įstatymai prižiūri, kad apdrauda butų išmokama 
tam, kaip apdraudos paliudijime yra numatyta.

Tuo budu Susivienijimo narių apdraudos yra pil- 
garantuotos. Jos yra apsaugotos .ne tik įstatymų, 
ir visu Susivienijimo tuntu. Susivienijimas buvo

paliudijomo piniginė vertė. Po 
kilimas susilygina net su ino- 
arba net, gali duokles pralenkti, 
reguliariai mokant duokles, pa
vis pigiau. Su laiku a. p d ra li
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Papildymas Prie Paskelbtų Deimantinio Va
jaus Prizų ir Pasižymėjusių Veikėjų Sąrašo

SLA veikėja K. Katkevičienė, kurios darbas dėl nenuma
tytų aplinkybių savo laiku kiek susitrukdė, dabar atsiuntė jau 
anksčiau rastus ir Deimantiniam vajuje parengtus naujus na
rius januolius. K. Katkevičienė dabar atsiuntė 20 naujų 
narių, kurie prirašomi prie 134 kuopos, Chicago, III.

SLA didžiai užsitarnavęs veikėjas M. Prakop su savo pa
dėjėjais Joseph Bartus ir John White Deimantinio Vajaus me
tu prirašė 14 naujų narių 285 kuopai, Linden, N. J.

M. Klimas su savo pagelbininkais, S. Vaičiūnu, J. Prapuo
leniu, I. Štoku Deimantinio vajaus metu dirbo ir laimėjo prizą 
3 kuopai, kuri laikoma iš senų laikų Elizabeth, N. J. kuopa.

SLA veikėjų nuotaikos tebėra labai geros ir daugumas jų 
pasirengę toliau varyti vajaus darbą, kai tik bus paskelbtos 
dabar laukiamos naujos darbo sąlygos.

nai 
bet 
ir liko pajėgus tesėti visus savo finansinius įsipareigo
jimus nariams.
liai bankuose, ar įdėti pinigai į kitus biznius, 
ju Susivienijimas, 
bėjo savo įsipareigojimus tesėti ir 
mas niekad nebuvo sukliudytas, 
rojo savo 
apdraudų 
ti atitiko 
tvarko ir

Depresijos metuose dingo žmonių indė- 
Tuo tar

kai]) fraternalė organizacija, suge- 
apdraudų išmokoji- 

Susi vieni j imas netm
istorijoje atsitikimo, jei nebūtų išmokėjęs 

ar ligoje pašalpų, jei tik reikalavimas py kė- 
nuoslatams, taisyklėm ir įstatymams, kurie 
prižiūri apdraudų bei pašalpų išmokėjimų.

Dabartiniu laiku SLA apdraudų padengimas yra
pasiekęs aukšto lygio ir šiuo atveju musų broliškoji or
ganizacija toli pralenkia ne vienų stambių komercinę 
apdraudos kompanijų. Tokias išvadas galima daryti iš 
SLA finansinio stovio. SLA apdraudų tvirtumų liu
dija ir valdžios pareigūnai, prižiūrintys apdraudos or
ganizacijų veikimų, 
kėdami duokles 
kos. S.umokčt i 
arba išmokami 
nurodyta. Tik
rystę, gerame stovyje ir tuo užtikrinti sau tas naudas, 
kurias Susivienijimas jam duoda.

Taigi, Susivienijimo nariai, mo- 
už savo apdraudų, neturi jokios rizi- 
pinigai visada sugrįžta pačiam nariui 
taip, kai]) apdraudos paliudijime yra 
pačiam nariui tenka išlaikyti savo na-
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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.
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SLA Penktosios Apskrities Valdyba. 
Adv. S. Bredes, Jr., Pirmininkas.
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Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 40 metų sukaktis

Šiemet sukanka 40 metų 
kai Lietuvos laikinojoj sosti
nėj Kaune susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas valsty
bės santvarkai ir jos teisi
niams pagrindams nustatyti. 
Jis susirinko 1920 metais ge
gužės 15 dieną, tad šiais me
tais gegužės 15 dieną sueina 
40 metų. Tai reikšminga su
kaktis ir ji privalėtų būti tin
kamai paminėta visose dides
nėse ir gausiau lietuviais 
gyventose kolonijose.

Kur tik bus ruošiami 
nokio ar kitokio pobūdžio
rengimai tai istoriniai sukak
čiai paminėti, prie .jų priva
lėtų prisidėti Susivienijimo 
kuopos ir jų nariai juose da
lyvauti. Kuriose kolon i j o s e 
nebūtų ruošiami parengitai, 
tai kuopos privalėtų imti ini
ciatyvą ir suruošti kad ir 
kuklų parengimą ir vienokiu 
ar kitokiu budu paminėti lie
tuvių tautai svarbią sukak
tį.

®®
Pagerbkime Susivienijimo 
ilgamečius veikėjus

Mes gauname panėšimus 
iš kai kurių kuopų, kad jos 
suruošė ar ruošia pobūvius 
pagerbti ilgamečius Susivieni
jimo narius bei veikėjus. To
kios kuopos, pagerbdamos už
sitarnavusius veikėjus atlieka 
gražų ir girtiną darbą. Butų 
labai gerai, kad visos kuopos, 
kuriose randasi užsitarnavu
sių ilgamečių veikėjų, suruo
štų vienokio ar kitokio pobū
džio parengimą ir tinkamai 
pagerbtų tuos žmones, kurie 
per ilgus metus organizacijai 
nuoširdžiai dirbo ir ugdė ją 
nariais. Tik tokių žmonių pa
stangomis musų broliška or
ganizacija išaugo į didžiausią 
lietuvių organizaciją, kuria 
kiekvienas lietuvis gali pasi
didžiuoti.

©—★—® 
Netekome jauno ir 
energingo veikėjo

Kovo 19 dieną automobilio 
nelaimėje neteko gyvybės 
jaunas Amerikoje gimęs lie
tuvis Vitalis Bukšnaitis. Jis 
buvo pilnas energijos dirbti 
lietuvių tarpe, per ilgus me
tus priklausė Susivienijime, 
dalyvaudavo seimuose, kelis 
kartus buvo išrinktas į Jau
nuolių Komisiją, prieš keletą 
metų daug rašė Tėvynėje an
glų kalba ragindamas jaunuo
lius rašytis į Susivienijimą ir 
jam dirbti, dažnai dalyvauda
vo centrinės Susivie n i j i m o 
126 kuopos susirinkimuose, o 
praeitais metais buvo iždo 
globėju, bet netikėta mirtis 
išskyrė jį iš gyvųjų tarpo ant 
visados.

Gaila netekus energingo ir 
gabaus jaunuolio, kuris buvo !>

\

TĖVYNĖ

SLA Reikalai ir Veikla
SLA Penktosios Apskrities Metinis 

Suvažiavimas
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje penktosios apskrities* 

metinis suvažiavimas šaukiamas šių metų balandžio mėn. 24 
dieną, Susivienijimo centrinėse patalpose, 307 West 30-th St., 
New York, N. Y. Pradžia 3 valandą po pietų. Suvažiavimas 
bus svarbus, nes turėsime aptarti daug svarbių organizacijos 
rekalų, išklausyti valdybos narių raportus ir išrinkti naują 
apskrities valdybą.

Šiuo širdingai prašau Jūsų kuopą išrinkti delegatus ir pri
siųsti į suvažiavimą. Taipgi malonėkite padaryti atitinkamus 
įnešimus ir įduokite juos savo kuopos delegatams atvežti į 
važiavimą.

Kiekviena kuopa gali siųsti po vieną delegatą nuo 30 
rių ir po vieną nuo likusios dalies, nemažesnės 15 narių.

Jeigu Jūsų kuopa dar nėra nutarusi prie penktosios
skrities priklausyti, prašome tokį nutarimą padaryti susirin
kime, išrinkti delegatus ir prisiųsti į suvažiavimą.

Jokio įstojimo į apskritį nereikia mokėti. Metinės duok
lės—tik vienas centas nuo kiekvieno nario priklausančio kuo
poje.

J. Audėno Kalba Apie Susivienijimą |
Buvęs Lietuvos Žemės Ūkio 

ministeris, Juozas Audėnas, 
įkalbėjo į juostelę apie Susi
vienijimo atliktus ir dabar at
liekamus darbus. Jo kalba per 
Vliko radijo valandėlę Madri- 
ne perduota L’etuvoje gyve
nantiems žmonėms. Tą reikš
mingą kalbą čia ištisai paduo
dame Tėvynės skaitytojams.

----- o------ 
SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra šiame 
niausioji lietuvių 
ja. Ateinančiais 
kaks septyniasdešimts 
keri metai, kaip 
steigta.

Kaip pirmoji ir 
vienintelė lietuvių 
ja, Susivienijimas 
Amerikoje, užsitarnavo daug 
nuopelnų ne tik gyvenime A- 
merikoje, bet ir iš viso lietu
vių tautai.

Devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje ir dvide š i m t o j o 
šimtmečio pradžioje prieš pir
mąjį pasaulinį karą dideli lie
tuvių skaičiai 
riką.

Kiekvienam 
vykstančiam, 
svetimas kraštas. Bet kai at
vykėlis rasdavo Amerikoje ne 
tik savo brolį ar kaimyną, 
bet ir lietuvių organizaciją, 
kuri atvykusiam visokiariopai 
padėdavo, jis tuojau pasijus
davo atvykęs lyg į kitą tėvy
nę. Taip ir yra: Amerika lie
tuviams yra antroji tėvynė. 
Vieni į ją atvažiavo gyvenimo 
laimės jieškoti, kiti nuo rusų 
caro priespaudos pasitraukė, 
ypač nuo tarnavimo caro ka
riuomenėje, o dar kiti, po 
antrojo pasaulinio karo, bėg
dami nuo didžiausiojo Lietu
vos priešo-bolševiko.

Vienas iš šios organizacijos 
steigėjų buvo Lietuvos patri
archas daktaras Jonas Šliu
pas. Jis, caro žandarų perse
kiojamas, atvyko į Ameriką 
ir pradėjo lietuvius organi
zuoti.

Susivienijimo Lietuviij Ame
rikoje pagrindinis uždavinys 
yra 
galba. Kiekvienas narys, mo
kėdamas atitinkamą mokestį, 
save apsidraudžia nuo ligos. 
Reiškia, jei narys suserga jis 
iš organizacijos gauna atitin
kamą pašalpą, žiūrint kokiai 
sumai jis yra apsidraudęs.

naudingas Susivienijimui ir 
visiems lietuviams. Ateityje 
jis butų atlikęs daug gerų 
darbų.

Lai jam buria lengva ilsė
tis gimtojo krašto šaltoje že
mėje.

i I Kita apdrauda yra mirties 
, atvejo apdrauda. Nariui mi

rus,, jo šeima, iš organizacijos 
gauna atlyginimą, kokiai su- 

* mai narys buvo apsidraudęs.
Galimi ir kiti mažesnės svar
bos apsidraudimai.

Dabar Amerikoje nuo ligos 
yra valstybinė apdrauda. Ji 
įvesta tik prieš dvidešimts 
penkerius metus. Bet kai val
stybinės apdraudos nebuvo, 

I tai žmonės patys rūpinosi ap
sidrausti. Tatai, jau prieš 
septyniasdešimts penke r i u s 
metus lietuviai suprato apsi
draudimo reikalą ir įsisteigė 
šią organizaciją.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje turtas siekia iki pus
ketvirto milijono dolerių ver
tės. Narių skaičius siekia iki 
keturiolikos/ tūkstančių. Šie
met ypatingai prisirašė daug 
naujų narių, nes jaunimui iki 
dvidešimts penkerių metų am
žiaus, buvo sudarytos labai 
palankios sąlygos įstoti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje yra ne tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, bet ir 
Kanadoje plačiai išsišakojusi 
organizacija.

Kiekviename did e s n i a m e 
mieste, kur tik kiek nors yra 
gyvenančių lietuvių, visur yra 
ir šios organizacijos kuopa. 
Kituose miestuose yra net po 
kelias kuopas. Kuopų skaičius 
iš viso siekia per tris šimtus.

Čia visiems yra aišku, kad 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje turi didelės įtakos ir 
bendrai visame Amerikos lie
tuvių gyvenime. Vakarai, 
koncertai, susirinkimai, gegu
žinės, tautinių švenčių minė- 

| jimas, nusipelniusių asmenų 
pagerbimas ir visokios kito
kios pramogos bei parengi
mai, kiekvienu atveju sutrau
kia ne tik vietinės kuopos na
rius, bet ir platesnėje apylin
kėje gyvenančius lietuvius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimai renkasi kas an
tri metai. Į juos suvažiuoja 
organizacijos atstovai iš visų 
Amerikos kampų. Kiti keliau
ja net po 4000-5000 kilomet
rų. Amerikoje, prie nepapras
tai gerų kelių važiuojant 
tomobiliais ar 
sudaro jokių sunkumų, 
ypač dabar, kai orlaiviai 
žo visą kraštą skersai ir išil
gai. Seimai užtrunka po pen
kias šešias dienas, į juos pri
važiuoja po du tris šimtus 
delegatų. Šitie didieji seimai 
sudaro sąlygas, kad Ameri
kos lietuviai tarp savęs yra 
labai plačiai pažįstami.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje tam tikrais atvejais 
padeda lietuvių jaunimui ir 
aukštąjį mokslą eiti, nes tam 
reikalui būna duodama sti- 
K

pendijų. Prie leidžiamo sa
vaitraščio TĖVYNĖ leidžia 
ir jaunimui skiriamą laikraš
tėlį Atžalyną.

Šiais ir visa eile kitais kul
tūriniais darbais Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje daug 
prisideda prie lietuvių kultū
ros kėlimo ir prie pačios lie
tuvybės palaikymo.

To ne gana. 1919-1925 ir 
vėliasniais metais kuriantės 
ir stiprėjant nepriklausomai 
Lietuvai, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje Įabai akty
viai platino Laisves paskolos 
lakštus Amerikoje ir daug 
žygių padarė, kad Amerikos 
vyriausybė pripažintų Lietu
vos valstybės nepriklausomy
bę. Amerika pripažino Lietu
vos nepriklausomybę 1922 
metais. O dabar, nežiūrint 
bolševikų okupacijos ir lietu
vių tautos valios klastojimo, 
Lietuvos nepriklausomybė te
bėra pripažįstama.

Būdama autoritetinga or- 
j ganizacija, Susivienijimas Lie- 
| tuvių Amerikoje dabar taip 

pat labai daug prisideda prie 
iš bolševikų priespaudos Lie
tuvos laisvinimo vedamosios 
kovos. Organizacijos vadovy
bė, Lietuvoj laisvės reikalu 
yra daug žygių padariusi 
Amerikos valdžios įstaigose.

Organizacijos prezi d e n t u 
yra Povilas Dargis, o sekre
toriumi ir visų reikalų vedė
ju dr. Matas Vinikas.

Juozas Audėnas.

7-tos apskrities bus du pik
nikai, pirmas bus 15 dieną 
gegužės Sans Souci parke, o 
antras rugpiučio 28 dieną 
Rocky Glen parke su menine 
programa. Valdybos posėdyje 
paaukota $25.00 iš apskrities 
iždo Amerikos Lietuvių Ta
rybai, taipgi buvo surinkta 
aukų iš pirmiau. Aukojo se
kami asmens: A. Miliauskas 
ir Mrs. Kižis po du doleriu; 
po vieną dolerį aukojo — A. 
Ambrozaitis, E. Mikelionienė, 
Sam Chester, V. Tamulaitis, 
J. B. Balčiukonis,, J. Stanislo- 
vaitis; po 50 centų — J. 
Agurkis, K. Stanulis, J. Sku
čas, A. Muliolis; smulkių 25 
centai. Viso susidarė $40.00. 
Dar dadėjo šie valdybos na
riai: A. Ambrozaitis $1.00, 
A. Miliauskas $1.00, ir N. Ba- 
jorienė 75c.

ALT sekretoriaus pakvieti
mo laišką su P. Grigaičio pa
rašu perskaitė J. Maceina. 
Maceina linksmas, kad gali 
būti kartu apskrities suvažia
vime, nes jo sveikata pagerė
jus. Dar buvo laiškų iš Ame
rikos kongreso atstovų ir 
Jungtinių Tautų pranešimas, 
kad vis dirbama atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę iš So
vietų Sąjungos.

Apskrities valdyba išdavė 
raportus, iš kurių pasirodė, 
kad visi atliko savo pareigas. 
Iždininko buvo raštiškas ra
portas, kuriame pasakyta, 
kad iki šiai dienai SLA 7-tos 
apskrities ižde pinigų randa
si daugiau vienuolikos šimtų 
dolerių.

Padaryti šie nutarimai:
Kad apskritis savo ribo

se ragintų kuopas siųsti įne
šimus SLA seimui, kad cen
tro pareigūnai butų renkami 
trims metams, o ne dviems, 
kaip iki šiol buvo daroma, ir 
kad seimai butų laikomi kas 
trys metai.

SLA 1 kuopa atsiuntė pa
siūlymą ir jis buvo priimtas, 
kad butų duofa organe vietok, 
kandidatams į centro valdy
bą išstatyti kandidatūrą įra
šant jo kuopos numerį ir mie
sto vardą su kandidato para
šu.

Nutarta duoti dešimts do
lerių delegatams, kurie daly
vaus SLA seime 1960 metais. 
Pinigus gaus 
gatai, kurios 
skrityje.

Sekančiam
žiavimui paskirs laiką ir vie
tą apskrities valdyba.

Užbaigus apskrities posė
džius, buvo gera vakarienė 
su įvairiais gėrimais. Susida
riusias išlaidas sumokės iš 
apskrities iždo.

J. V. Stanislovaitis.

I
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Iš

Pittston, Pa.

ŠIA 7-tos Apskrities 
Suvažiavimo

tų kuopų dele- 
priklauso ap-

apskrities suva-

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 Kuopos Metųiė Tra
dicinė Išvyka-Gegužinė

Šių metų kovo 20 dieną 
Lietuvių Piliečių Salėje įvyko 
SLA 7-tos apskrities suvažia
vimas. Apskrities pirmininkas 
Adomas Miliauskas pradėjo 
suvažiavimą 2 valandą po pie
tų. ir paskyrė į mandatų ko
misiją šias veikėjas: N. Ba- 
jorienę, M. Greštaraitienę ir 
O. Miliauskienę. Komisijos 
vardu N. Bajorienė perskaitė 
kuopų atstovų vardus. Viso 
dalyvavo 41 asmuo, atstova
vo 9 kuopas. Ženkleliams pri
segti paskirtos šios atstovės: 
D. Ruzgienė, p. Tunkevičienė 
ir V. Lumbienė. Sekretoriaus 
pagelbininke paskirta M. D. 
Stanislovaitienė.

Pirmininkas pakvietė Joną 
Šiaučiuną pakalbėti SLA rei
kalais. Jis trumpai pasveikino 
visus dalyvius ir ragino rū
pintis organizacijos reikalais 
ir Lietuvos likimu.

Jurgis Ivanauskas ragino 
kuopų atstovus garsinti SLA 
7-tos apskrities rengiamus 
piknikus ir patiems dalyvau
ti, nes kuopos gauna pinigų I Susivienijimo Lietuvių Ame- 
iš pasekmingo parengimo. rikoje 115 kuopos laikytame

V. Kamarauskas pareiškė susirinkime šių metų kovo 13 
mintį, kad SLA seimai butų Į dieną buvo plačiai apkalbėta 
vykinami kas 4 metai, vieto
je1 
du 
ku 
lės 
pajėgios finansiniai ir negali I dieną, visiems gerai žinomoj 
pasiųsti delegatų į seimą. ir lengvai prieinamoj vietoj

P. Banelienė pareiškė, kad | Sans Souci Parke. Todėl kuo- 
mes negauname gana 
narių į SLA, tai ateitis 
geriausia.

Pirm. A. Miliauskas t 
vietė mandatų komisiją pa
teikti sutvarkytą raportą. Tai 
N. Bajorienė, komisijos var
du perskaitė ir apskrities val
dybos vardus. Visi valdybos Į limesnių miestų, 
nariai radosi’ vietoje. Tad vi- Į O kaip jus kada nors turė- 
so suvažiavime 49 dalyviai. Į site kokį parengimą ar gegu- 

Pirmininkas A. Miliauskas žinę, tai mes jums atsilyginsi- 
pakvietė sekretorių Juozą me dalyvaudami pas jus. 
Maceiną perskaityti užrašy- Į O kur gi kitur butų geriau 
tus tarimus iš praeito apskri- Į ir smagiau laiką praleisti, ne- 
ties suvažiavimo. Nutarimai Į gu tyrame pavasario ore gra- 
priimti kaip užrašyti. Taip- I žiame ir puikiame Sans Souci 
gi perskaityti ir apskrities Į Parke. Tai yra graži ir labai 
valdybos posėdžio nutarimai. I patogi vieta, visiems iš visur 
Tarimuose buvo įrašyta, kad 1 gerai ir lengvai pasiekiama.

dabar laikomų seimų kas 
metai, nes dabartiniu lai- 
delegatams pasidaro dide- 
išlaidos, o kuopos nėra

ir nutarta, kaip per daugelį 
praėjusių metų, taip šiemet 
ruošti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje* tradinę metinę ge
gužinę sekmadienį, birželio 12

<»

jaunų pos vardu prašau gerai visus 
nebus kuopos. narius ir visus geros 

valios lietuvius įsitėmyti 
pak- Į tą ir dieną.

Taipgi kviečiame visus 
vykti ir dalyvauti kartu 
mumis ne tik vietinius, bet ir 
iš plačios apylinkės ir iš to-

vie-

J

at-
su

t

I
■ , / 
s

Šaltas žiemos laikas visiems 
,’abai nusibodo, tad bus labai 
smagu ir malonu su daugeliu 
jau seniai nesimačius * 
kitam dešinę paspausti, 
timis pasidalinti ir 
kartu visiems 
gegužinėj laiką

Kiek vėliau' bus daugiau 
pranešta ir pagarsinta apie šį 
linksmą pavasarinį išvažiavi
mą.

Koresp.

. I

truputį, 
nariams 
daugiau

Rengiamas Pokylis Su
kakčiai Paminėti

Amerikos Lietuvių Klubo 
Veikimas

rengiamas po- 
šių metų gegužės mė- 
pirmą dieną, South Bo- 
Lietuvių Piliečių Drau- 
salėje, 368 West Broad-

Vladas Braziulis.

Balandžio l, 1960

vienas 
min- 

smagiai 
šioj /linksmoj 
praleisti.

V. Tamulaitis,
SLA 115 kuopos pirm.

Mt. Cormel, Pa

ŠIA 52 KUOPOS 
narių bertaininis susirinkimas 
šaukiamas šių metų balandžio 
mėn. 10 dieną, 2-rą valandą 
po pietų sekretoriaus namuo
se.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite pribūti į šį susi
rinkimą, užsimokėti 
nes duokles ir 
dalykus.

; Juozas
SLA 52

mėnesi- 
aptarti kitus

Paškevičius, 
kuopos sekr.

Toronto, Canada

Jaunimo Kuopos Arbatėlė

Balandžio mėn. 2 dieną, 
šetadienį, šv. Jono Krikšty
tojo parapijos salėje įvyks 
prie SLA 236 kuopos veikian
čios jaunimo kuopelės arbatė
lė. Šio pobūvio tikslas yra 
duoti progos daugiau vyres- 
niai ir jaunajai kartai suar
tėti. Atsilankę galės pasivai
šinti, o jaunimas žada duoti 
ir mažą programėlį.

Visi SLA ir Sporto Klubo 
“Vytis” 
loniai 
Pradžia

nariai ir bičiuliai ma- 
kviečiami atsilankyti. 
7:30 valandą vakare.

j. b.

Cleveland, Ohio
* \ TRUPUTI SUJUDOME

Gera, kad nors 
Pildomosios Tarybos 
rinkti atvyko kiek 
Susivienijimo 136 kuopos na
rių, negu paprastai. Tai buvo 
kovo 18 diena. Pasirodė vie
nas kitas ir tokių “svečių”, 
kurių jau ilgą laiką nesame 
matę susirinkimuose.

Iš kuopos pirmininko pra
nešimo išplaukusieji nauji bei 
seni klausimai aktyviai svar
styti ir broliška nuotaika iš
spręsti.

Maloniai konstatuota, kad 
kuopa nuoširdžiai prisidėjo 
prie savo energingo ir darbš
taus nario ats. majoro Asevi- 
čiaus pagerbimo ir išleistuvių 
jam žengiant per garbingą 
65-rių metų amžiaus slenkstį 
ir besikeliant iš Clevelando į 
Torontą. Kadangi šisai veikė
jas yra plačiai pasireiškęs ne 
tik fnusų kuopos ribose, tai 
iškilmė jo garbei buvo su
rengta net keturių įvairių or
ganizacijų drauge. Musų kuo
pos iniciatyva lengvai apsi
vainikavo imponuojančiomis 
pasekmėmis.

Vasario 16-sios minėjimo 
proga surankiojome aukų 
ALT-bai tiek iš kuopos iždo, 
tiek iš paskirų narių, nedaly
vavusių 'bendruose parengi
muose. ’

Beartėjant deimant i n i a m 
Susivienijimo seimui, vienu 
balsu priimtas mažas, bet 
reikšmingas musų konstituci
jos pataisymo siūlymas.

Pildomosios Tarybos narių 
rinkimai praėjo visai sklan
džiai, tiktai gaila, kad komi
sija dvi korteles atmetė dėl 
netaisyklingo balsavimo.

Valdybai pasiknai s i o j u s 
kuopos praeities pėdsakuose, 
jau aiškėja, kad tas lizdelis 
yra gana senas. Valdyba pa
sistengs nustatyti tikslią kuo
pos gimimo datą.

Gana darniam susirinkimui 
neperilgai teužtrukus, visi bu
vo pakviesti 
čioje salėje.

vaišių toje 
Jaukiai ir

* ■"'i ' ’ f ■■

. k * * 1 * e*' '

miškai praleidome dar porą 
atgajų valandėlių. Rūpestin
gai ir tikrai lietuviškai šeimi
ninkavo sesės Schillerienė ir 
Gaižutienė, visai vykusiai jų 
abejų vyrų padedamos.

O paslaugusis iždo globė
jas Mikeliunas “gaudė” įvai
rias posėdžio bei vaišių gru
pes ir... fotografavo. Jam ne 
mažiau, negu šeimininkėms 
su šeimininkais esame dėkin
gi.

i

South Boston, Mass.

Vietiniarų savaitraščiui “Ke
leiviui” suėjo 55 metai, kai 
jis pradėjo lankyti lietuvius 
gyvenančius Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir visame 
pasaulyje Tai didelis skaičius 
metų. Tai reikšmingai sukak
čiai atžymėti 
kylis 
nėšio 
stoto 
gijos 
way.

Per tuos 55 metus buvo 
pradėta leisti daug laikraščių, 
savaitinių ir mėnesinių žurna
lų, tačiau jie vieni ilgiau, kiti 
trumpiau pagyvavę pranyko 
nuo šio apvalaus žemės rytu- 
lio, bet savaitraštis “Kelei
vis”, kaip tas senas ąžuolas 
girioje, išgyvavo 55 metus ir 
ruošiasi tą reikšmingą sukak
tį iškilmingai atžymėti gegu- 
gužės 1 dieną.

Šiuo metu South Bostone 
yra tik vienas laikraštis “Ke
leivis” ir jis vaidina svarbią 
rolę. Jeigu jo nebūtų, tai vie
tinėms įvairioms organizaci
joms butų sunku suruošti ko
kį nors parengimą žiemos me
tu svetainėse, o vasaros metu 
išvykas į tyrą orą. Jis nepra
leidžia nė vieno parengimo 
nepaminėjęs, todėl vietiniai ir 
apylinkėse gyvenanti lietuviai 
privalėtų dalyvauti pokylije 
ir nors kiek atsilyginti šiam 
populiariam savaitraščiui už 
gerą ir nuoširdų patarnavimą 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims. Tas priduos laik
raščio leidėjams daugiau 
e n e r g i jos patarnauti vieti- 
vietinėms organizacijoms ir 
visiems lietuviams.

Nors gegužės pirmoji dar 
toli, bet jau dabar savo ka
lendoriuje pasižymėkite gegu
žės 1 dieną ir dalyvaukite po
kylije, suruoštam geram tiks
lui.

St. Petersburg, 
Florida

Kovo 13 dieną įvyko Ame
rikos Lietuvių Klubo susirin
kimas p. šeštoko viloje. Nu
tarta užmokėti Amer. Assoc. 
for United Nations (AAUN) 
$15.00 nario mokestį.

Klubas per eilę metų reng
davo Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimus mu
sų mieste. Bet šiais metais, 
ne dėl klubo kaltės, minėjime 
nebuvo galima dalyvauti, bet 
klubas nutarė paaukoti iš iž
do $25.00 per Altą, Lietuvos 
vadavimo reikalams. Klubas 
nutarė ateityje aktyviai daly
vauti minėjime ir abelnai tau
tiškame darbe.

Baigiant susirinkimą klubo 
nariai išklausė dr. S. Naike- 
lio paskaitą apie širdies prie
puolį. Prelegentas naudoda
mas savo braižinius vaizdžiai 
aiškino širdies ligų rūšis, 
simptomus, pirmą pagalbą ir 
tt. Nariai ramiai ir atydžiai 
išklausė paskaitos ir palydėjo 
gausiu delnų plojimu.

Kitame susirinkime dr. D. 
Jasaitis duos paskaitų apie 
džiovą ir jos gydymą.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Klubo Koresp
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 3-čio Bertainio, 1959 Metų

{eigos Liepos, Rugpiučio ir Rugsėjo Mėnesių

pasko
los 238500 85000 132500
Atmo
kėti
bond
sai
Ins de-
posit

500000

2245

Atlyginimas Daktarams

M. Klimas, Linden, N. J.
J. Monstavičius, Chicago,

Iii...................L.........................
S. Biežis, Chicago, Iii.
M. Klimaitė, East Gary,

Ind................................................

$23.00

15.00
146.00

3.00

Kuopa
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
66
68
70
73
74
75
76
77
78
79
82
85
86
87
88
89
90
92
95
97
98

100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
112
113
114

Liepos
8743

31448
5218
7618

17118
3246
2922

12549

51395

2454
8908
1290
3555

33417
1268 

11310
1260
6312
5595

7594

14235
5269

25276
1812

43222

7710

9438
20314
5362
3525
506

8660 
23467
8123
6963

15987

30481

11262
1684

14627
35530
22035
54708
3629

1724

3626
38402

1847
2663
4415

24503
6069

6186
5530
1983
2258

13763

Rugpiučio
10049

7851
3990
3507
5426

15195

18680
23210
23802
35851

12015
4661

10911

3207
22815

10807

5214

4988
5522

8358
20540

93675
8574

10207
50

14625
61075

506

21352
4719

50

1144

4303
43995
12558

5459
3158

9929
40173
4809

11391

1406

7714
24822
2796
7197
8032
3654

4750

15214
6269
2694

13517
4210

4998 
22039
4804
5634 

10438
3462

5420

Rugsėjo
6956
7575

22835
3650
5171
6667

14541

5832
19725
12250

54159
6660
6026

11322
4888

1735
26624

1973

2678

24297

18887
23794

4025
12916
18471
22248

4236
506

15425
438

9336
7263
4704

65999

12258

3581 
69558 
11978 
27753
7828

20101
1842

3045

2016
4187
2931

18156

2547

2224
6698

2237

27644

115 18382 — 31934
116 3704 — 5199
118 983 983 673
119 2121 — — —
122 34674 11594 22441
123 11512 — 33364
124 144 — — —
125 — — 19663 — —
126 19679 8498 15107
Pav. 30280 21415 25347
127 — — 9696
128 6333 2806 —
129 12188 — 6471
131 — — 10033 —
133 1716 — —
134 3035 10293 62653
135 29811 — 28054
136 14443 6651 31875
137
138
140
141 

.142
143
144
146
147
149
151
153
155
156
157 
t58
159
164
165

960 
14058 

4851 
1685

2844
8394

9338 
10918
3000
8412
3155
2761

2456

1957 1867
26065

15582

4467

6719

3446
1749
8918
3680 
4012 
3369

15606
1459
8729

1781
5270
2456

166
167
168
170
171
173
175
179
180
181
183
185
187
192
194
196
198
199
200
203
204
205

I 207
208
210

I 211
212
214
215
216
217
219
221
224
225
226
227
230
232
233
234
235
236
238
242
245
246
247
248
250
251
252
254
257
258
259
260
261
262
264
265
267
270
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
284
285
286
290
292
293
294
295
297
299
300
301
303
304
305
306
308
309
310
311
315
316
317
321
322
326
327
329
331
332
334
341
342
345
347
349
352
353
354
359
362
363
365
367
368
369
371
373
374 
Adm. 
Rents 
Nuošim
čiais 1805780 
Atmo
kėtos

*

1787 1334 Viso $187.00

9193
1826
462

9857
2712 100

3794
928

6047

48144
9883

10874

17358
9838
4483

6367
3044
7344 
7766 
6584

33754 
10149
7945
3810 

17149 
20132
4977
730

1348

4800

5046

19116
3844 

70164
4382
3999

7590

2574
1746
3414

1163
15216
2100

3260
3165 

11580
9212
8607

7420 
27091

2226
7250
5853 

13907 
22313

4014
2136 

16224
3903
1600

20728

31724

614
4746

37950
3213

5486

16292

11206

19976
6333
2571

11132
10753

4147

2337
46890
3143

18303

1775 
10074
4908
4554

3488
1168

84304

4483

2507
1163

16802

7088

4463
1152
4636

6055
4062

4

7989
38396
7574
5447

2370

8791
7459
2190
4974

5005
6517

462
30870

1963

2751
33231
13144
5924

18468
31341 >

8799
4332

10894
14456
3222

20105
17231

30982
6269
3500

17463
16602

354

23037
3904
6504
3577

3870
32178

6286
8900
7801

2864

7032

1502

1163
32717
2100

1572
3260
6447
2104
4824
7404

4122
1191

15087
1652
2664
2190

9274
3927

1600
19124

45054

31713
4020

6046

Atlyginimas Sekretoriams

M. Misčikas, Cleveland,
Ohio _____ ______ _____

M. Žitkus, Jolliet, TU.
$71.69

2 43

Viso $39,590.42 $21,417.07 $26,244.36
----- - - - t

Išmokėjimai Liepos Mėnesį, 
1959 Metais

Viso .
Pomirtinių

Liepos 3, 1959 _____ ____ $1,800.00
Liepos 11, 1959 ____ -......... 2,150.00
Liepos 18, 1959 __________ 3,816.00
Liepos 25, 1959 ..........._____  850.00

$8,616.00Viso

Pašalpos(Ligoje

ILiepos 
(Liepos 
ILiepos 
ILiepos

3, 1959
11, 1959
18, 1959
25, 1-959

$737.77
619.51
721.88
29739

Viso $2,376.55

Algos

SLA raštines 
tarnautojams _________

SLA spaustuvės 
tarnautojams . .................

J. Maceina, Pittston,
Pa. ...................... ...............

Dr. S. Biežis, Chicago,
III. . ........... r.............]........

N. Gugis, Chicago, III
P. P. Dargis. .Pittsburgh,

Pa. ..................................... .

$74.12

$2,753.60

622.00

240.00

240.00
180.00

120.00

Atšauktoji Apdrauda

M. S. Zizniauskas, 
Cleveland, Ohio —......... —

A. Vitkauskas, Detroit, 
Mich.........................-................

J. J. Kapel, EI. Monte, 
Calif. ........................................

A. Kapel, EI. Monte,
Calif. —.........J......... —...........

G. Maskelienė, New
Britain, Conn. __________

A. Žemaitienė, New Britain, 
Conn. -----------------------------

A. Travis, Binghamton, v
N. Y. ......................................

Viso ........................................

Vaikų Atkauktoji Apdrauda

M. Norvaišas, Cicero, III.

Viso

20

A. 
J.

$99.93

81.14

132.72

107.50

260.37

89.26

74.69

$845.61

$152.85

$152 85

Metų Taupomoji Apdrauda

Peslis, Detroit, Mich.
M. šiurmaičiutė,

East Carnegie, Pa. ____
N. Walent, Hashua, N. H.
J. Scheer, Nashua, N H. 
J. Starson, Port Chester,

N. Y.......................................

Viso

Viso $4,155.60

$500.00

500.00
250.00
250.00

1,000.00

$2,500.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittston, 
Pa. .......................... .................

R. Bartašiunienė,
Brooklyn, N. Y. . ........... ..

V. Klimavičienė, Grand
Rapids, Mich __________

F. Žilionis, Pittsburgh,
Pa.................................................

O. Kuprienė, Wilkes Barre,
Pa.............................................

P. Keslerienė, Springfield,
III. ..............._......................... .

A. Zegley, Mahanoy City. 
s Pa. ............................................
A Slazas, Springfield, III. 
A. Sutkus, McKees Rocks, 

Pa. .......................................... .

Įvairus Išmokėjimai

Literatūra
Parama Lietuvių

kams, Chicago,
Parama Lietuvių

Boston, Mass.
Sočiai Security
L. Goodfarb, Philadelphia, 

Pa. ________ ________ ____
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y. C. 
Reinhold Gould Ine.,

New York, N. Y. . .............
Paštas
New York Telephone Co.,

New York, N. Y. _______
C P. Yurgelun, Brockton,

Mass. _______________________
Commonwealth of Mass.

Society’s ------------ --------- -
N. Y. Statė Unemployment

Fund ____ _______________
Raštines išlaidos 
J. Petrėnas, Brooklyn,

N. Y. ...................... ............u—
Economy Photo Engr. Co.,

New York/ N. Y. _______
Macy’s, New York, N. Y. 
The Stato Insurance Fund 
Committee on Valuation

of Vec., N. Y. C. ------------
The Gotham Bank, N. Y. C. 
Standard and Porr’s Corp.,

New

sportinin- 
111. _____
Skautams,

York, N. Y. _

Viso

$23.73

100.00

100.00
212.53

172.50

49.59

17.05
66.46

72.84

450.00\

220.00

141.42
17.80

50.00

11.95
2.62

61.61

25.00
S-.35

18L50

$1,987.95

$5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
10.00

10.00

Viso .......................

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
New York, N. Y. ............. $450.64

Postmaster, New York,
N. Y. .................................. .

H. Rice, New York, N. Y.
M. L.

New

$65.00

36.80
110 00 

Vasil (bendradarbiams), 
York, N. Y.................. . 50.00

Viso liepos mėn. ____  $22,397.22
M. J. Vinikas, 

SLA Sekretorius.

Miami, Florida
Vasario šešioliktosios Minėji
mas ir Aukos Lietuvos lais

vinimo Reikalams

Florida, Vincas ir Leokadija 
Matusevičiai iš Hollywood, 
Fla., B. Pivarunienė iš Chica
go, UI., Jennie Goodwill iš 
Hollywood, Fla., R. Pupkie- 
nė iš Philadelphia, Petronėlė 
Stulgaitienė iš Philadelphia, 
Pa., Antanas ir ponia Kads- 
sel«iš Miami, Fla., adv. A. N. 
ir ponia Perry iš Miami, Fla., 
Pauline Paul iš Miami, Fla., 
dr. Antanas ir ponia Juozai
čiai, Jonas ir ponia Lukai iš 
Chicago, III., Ignas ir ponia 
Kuodis iš Miami Beach, Fla 
William 
iš West 
Stasys 
Chicago, 
nas iš Norvvood, Mass., Sta
sys Zavinskas iš Rodney, 
Ont., Canada, Antanas Baro
nas iš Chicago, III., Ona Na
vickienė iš Miami Beach, Fla., 
Antanas Noris ir ponia Lie
tuvninkai iš Orlendo, Fla., 
pp. Simavičiai, p. Drake iš 
Miami, Fla., Vincas Cukrus 
iš Miami, Fla., Buksniai iš 
Miami, Fla., Šturmas, Paks- 
tys, F. Rogers, Zofia Druzi- 
lauskienė iš Miami Beach, 
Fla., Antanas Stogus iš Det
roit, Mich., Juozas Miškinis 
iš Detroit, Mich., Vincas ir 
ponia Valaičiai iš Miami, Fla., 
Antanas Ir ponia Linkai iš 
Ft. Lauderd, Fla.

Po 3 dol. aukojo: Bartkus 
iš Chicago, III., pp. Neviai iš 
Miami, Fla., ir Zigmas Jr. 
Kaulakis iš Miami, Fla.

Po 2 dol. aukojo: P. ir po
nia Rastikai iš Fort Lauder
dale, Fla., 
vičiai 
Fla., 
Kath 
Cleo 
Vincas Jankus iš Miami, Fla., 
ponia Jasbutienė iš Miami 
Beach, Fla., p. Tamusevičius, 
L. Stasiulis, p. Alekna, B. 
Jakštas, Jonas ir Juozafina 
Bendikai, Dania, Fla., V. Šle
žienė iš Miami, Fla., Ona Rač- 
kus ir P. Desrys iš Philadel
phia, Pa.

Po $1.50 aukojo: pp. Kas- 
per ir Jonas Jonikas iš Chi
cago, III. i

Po 1‘dol. aukojo: Skyriaus 
pirm. A. Zdanys, C. K. Braze, 
p* Budreckis, Harry Hurst, 
p. Velikis, p. Belman, A. Sku- 
dzinskienė, p. Briedis, p. 
Svadis, Juozas Swolskinas, 
Petras Sagatas, p. Tutorius, 
Onutė Stankevičius, Ch. Tru- 
sis, Ed. Sipelis, A. Kamins
kas, Wm. Adomskis, St. Ba- 
letunas, p. Skikunas, J. Gu
das, p. Šimkus, J. Petraitis, 
p. Gagas, M. Ratkus, E. Ger- 
cienė, E. Gelminienė, Kriau- 
čialis, Julia Styles, Rev. Na- 

Velykis, p. La- 
Rakauskienė, p.

Adomskis, p. 
p. Arlauskienė,

ir Stella Liulevičiai 
Palm Beach Florida, 
ir ponia Mankus iš 
III., Antanas Mačiu

P. ir ponia Jaka
is Fort Lauderdale, 

Steller Banis, Jonas ir 
Jackai iš Miami, Fla., 

Kelly iš Miami, Fla.,

• v

Sovietiškam Rojui

visiems aukotojams, 
ir didelį 

Skyriaus valdyba

Veik pamišo jau žmonija, 
Brolis brolio tenai bijo, 
Mažai vietos jiems ant svieto— 
Tai užsigeidė planetų...
Jau mėnulio neužtenka, 
Greit ir saulė bus permenka! 
O už saulės—kas ten yra? 
Kokį nori klausk tu vyrą-— 
Niekas nieko neišmano, . 
Nors prie knygų ir paseno. 
Gal už saulės kitas svietas, 
Gal tokios derlingos vietos, 
Keptą duoną tenai gauna, , 
Nors nesėja ir nepjauna. 
Prisivalgys duonos, blynų, 
Nereiks vargti prie “čelynų”, 
Upės “vodkos” tenai plaukia, 
Nematytų svečių laukia.

Pilėnas.

Viso aukų surinkta $652.00. 
Visos aukos perduotos Alto 
Vykdomajam Komitetui.

Pastaba: Tenka manyti, 
. kad paduotame aukotojų są
raše kai kurių aukotojų pa
vardės yra iškraipytos. Prie
žastis tame, kad kai kurios 
aukų' rinkėfjos, per didelį sku
bėjimą neužrašė pilnos pavar
dės, arba užrašė s neišskaito
mai. Daug pavardžių buvo 
priduota neminint pirmųjų 
vardų. Kuriuos aukščiau mi
nėtas netikslumas liečia, la
bai atsiprašome. Be1 to, jums 
reikalaujant, su malonumu 
klaidą atitaisysime.

Ne tik savo, bet ir skyriaus 
vardu
tariame nuoširdų 
AČIŪ!
džiaugiasi, kad vietos lietuvių, 
o ypač svečių iš kitų koloni
jų skaitlingu dalyvavimu mi
nėjime.

Didelė skyriaus padėka pri
klauso Dan Kuraičiui, kuris 
savo kalboje, jautriais žo
džiai palietė ne vieno musų 
tautiečio širdį. Savo kalboje 
p. Dan Kuraitis prisiminė ir 
tuos musų tautiečius gyve
nančius laisvajame pasauly
je, kurie dar iki šiol nesupra
to ir nepažino, kas yra komu
nizmas, ir kam jie pasitar
nauja priklausydami tai gru
pei, kuri dirba už musų tė
vynės ir tautos sunaikinimą. 
Be to p. Kuraitis labai gra
žiai ir vaizdžiai sulygino esa
mąją padėtį tarp rytų ir va
karų, kurią kalbėtojas pats 
savo akimis patyrė. Kuraitis 
sutiko parodyti filmus, kurie 
buvo padaryti jo paties besi
lankant po rytų ir vakarų 
pasaulį. Jeigu ta proga susi-

i

darytų kokios nors finansinės 
paramos, jos bus perleistos 
Lietuvos laisvinimo reika- 
reikalams.

dalį, bet ir už atliktą 
aukų rinkime. Tuo pat 
dėkojame solistui p. 

už jo prisidėjimą me-

Tikrą pareigą (jaučiame pa
dėkoti: solistei Anitai Kam 
(Navickaitei), akomp. p. T. 
Peterson, Miamio Lietuvių 
Chorui, ne tik už atliktą me
ninę 
darbą 
kartu 
Gudui
ninės dalies išpildymui. Taip
gi dėkojame adv. A. Perry 
už jo žodį ir pasitarnavimą 
programoje. Tenka padėkoti 
Miamio Lietuvių Klubui už 
patalpas Alto posėdžiams ir 
minėjimui, ir visiems kitiems, 
kurių vardų gal nesuminėsiu, 
vienokiu ar kitokiu budu pri
sidėjo prie minėjimo suren
gimo ir nemažai pasidarbavo.

V. Skupeika,
Skyriaus iždininkas ir 

rengimo kom. narys.

LIETUViy RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va~ 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 1. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laistės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai! 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien’o iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki 114os; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė. 
6755 S. Westem Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WP0P—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Štokas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAve?ly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4t00-5:00 v. p. f

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:80 
— 1:00 vai. po pietų.

sių metų Vasario šešiolik
tosios minėjimo proga, Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
stambiausią auką paskyrė Jo
nas ir Brg. Bacinskai 
ami Beach, Florida — 
lerių.

Miamio Lietuvių 
aukojo 35 dolerius.

Po 25 dolerius aukojo: S. 
L. A. 44-ta kuopa, Miamio 
Lietuvių Moterų Sočiai Club, 
Dan ir ponia Kuraičiai iš Chi- 
cogo, 111. '

PO 20 dol. aukojo: Petras 
ir Izabelė Satinskai iš Holly- 
wood, Florida, pp. Gružaus
kai iš Detroit, Mich. ir Matas 
Zizas iš Chicago, III.

ALT Sandaros 52 kuopa 
aukojo 15 dol.

Po 10 dol. aukojo: Miamio 
Lietuvių Choras, Adomas ir 
ponia Noreikai, p. Matuzas 
iš Detroit, Mich., Jonas ir 
Elena Verbilai iš Dania, Flo- 
lida, A. B. ir Ona Kaulakiai 
iš M5ami, Florida, A. J. ir 
ponia Mickus iš Miami, Flo
rida, Zigmas Kaulakis Sr iš 
Miami, Florida, Ona ir Vincas 
Skupeikai ir šeima iš Holly- 
wood, Florida, A. B. Einorie
nė iš Palm Beach, Florida, ir 
Antanas Kakanauskas iš Det
roit, Mich.

Po 5 dol. aukojo: Ted Da- 
vid iš Hollywood, Florida 
(kandidatas į Floridos valsti
jos gubernatorius sekančiam 
terminui, Anita Kam (Na
vickaitėj, pp. Aleksynai iš 
Miami, Florida, Jokūbas Stu- 
bas, kun. J. Razutis iš Miami,

iš Mi-
50 do-

Klubas
gy, Juozas 
paskas, p., 
Swilow, p. 
Adomskytė,
p. Sharp, p. Budrikas, B. J. 
VVjalace, p. Viggardas, Pau
line Druktenis, B. Rappe, An- 
na Nemunas, Zofija Welicka, 
P. Jonaitis, Chenewsky, Paul 
Ragers, A. Mockus, T. Peter- 
sonį Juozas ir Ona Jasaus- 
kai, L. Paksanis, A. Aušrie- 
nė, Zofia Bartas, W. Stapy, 
p. Brauklis, B. Želvis, A. 
Chancis, p. Shults ir p. Ab- 
lan.

P. Svilaitis aukojo 5 dole
rius, pp. Zik 3 dolerius.

$647.44Viso ......... .........

SLA Nuosavybės

307 W. 30-th Street,
New York, N. Y. ............. $449.44

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N J.

I

29.39
2462

3384

39385 11458 — Viso .................   $
8724 —. — _ —

, -- —~ 592 — Atlyginimas Organizatoriams
1088 1088 1088 N. N., Brooklyn, N. Y.

25041 Z. Jankauskas,
1120 1165 ■ ■1 ’r Philadelphia, Pa. _______
8022

— — 7944 M. Klimaitis, East Gairy, 
Ind. _______________________

3473 5936 11311 J. Vaičaitis, So. Boston,
— _ — 8778 Mass _______________________

2150
1974

1830
1376 P. Gribas, St. Petersburg, 

Florida ___________ _____
59316 76076 67383 J. Sarapnickas, St.

9570 Catharines, Canada .............
6982 2840 7488 A. Amber, Wllkes— 10056 6676 Barre, Pa.
9756 — L. Šmulkštys, Chicago, III
— —— 6769 K. J. Mačiukas, Chicago,

8523 — — III......................................................
— — 2526 J. Šermukšnis, Omaha,
10271 30778 25531 Nfihraska _ ... ..........

2529 1050 — A. V. Braziulis, Cleveland,

$19.41

100.30

4.49

3.18

35.95

15.66

3.16

16.45

3372

.83

52.95
12.60

■ •

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

XX.-.

11792
16645

6664
16645

10400
17088
7591

93045

619150 72765

Ohio ........... ..................... .........
A. Tomkevičius, Pittsburgh,

Pa. .......... . ............................
A. Marmokas, Pittsburgh, 

Pa ...................-.......................
M. Aftukas, Los Angeles, 

Calif. ........................................

12.67

9.25

8.20

16.00

Viso $310.27

g
f

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 musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musu Įstaigose. *Prle firmos įstaigų yra krautuvės.
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto ild 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. 7 
78 Second Avė. 
ORegon 4-1540

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

W Alnu t 8-1747
ZZXK

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 14, Calif.
DUnkirk 5-6550

XKL.,-..XK=XK

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

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

UHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvinsend 8-0298

4

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, m. 
HUmboldt 6-2818
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X



♦ tėvynė

Amerikos Lietuviu Veikla
Staiga mirus

Vitaliui Bukšnaičiui
gilią užuojautą savo bendradarbiui 
šilaičiui, velionio tėvui ir jo šeimai

gerb. Pijui Buk- 
reiškia

Sekretorius

New York, N. Y.

Susivienijimo Centre Lan
kėsi P. Labanauskas

Praeitos savaitės pirmadie
nį Susivienijimo Centre lan
kėsi P. Labanauskas, Voice of 
America radijo transliacijų 
lietuvių skyriaus redaktorius. 
Atitinkami valdžios pareigū
nai jį atsiuntė į Susivienijimo 
Centrą gauti žinių apie Susi
vienijimą ir jo leidžiamą or
ganą Tėvynę, kad oro bango
mis galėtų jas perduoti į Lie
tuvą. Apie Susivienijimą ži
nias suteikė įkalbėdamas į 
juostelę sekretorius dr. M. J. 
Vinikas, o apie organą Tėvy
nę redaktorius M. L. Vasil.

Tą pat dieną Centre lankėsi 
prof. J. Žilevičius iš Eliza- 
beth, N. J. Jis buvo susitaręs 
su P. Labanausku susitikti 
SLA Centre ir atlikti turimus 
reikalus, tai ta proga Profe
sorius aplankė ir 
Iš prof. žiževičiaus 
sinoti, kad jis per 
ėjęs vargonininko
kovo mėnesį iš tų pareigų pa
sitraukia, tūlą laiką gyvens 
Elizabethe ir rašys Lietuvių 
Enciklopedijai muzikos sky
riui, o vėliau persikels gy
venti pas dukterį, kur) gyve
na tolokai nuo Elizabetho.

redakciją, 
teko su-

31 metus 
pareigas,

SLA 
ir Tarnautojai.

Worcester, Mass

Sandaros 16 Kuopa Ruošiasi
Atžymėti 45 Metų Sukaktį

čių ‘turėsime ir iš kitų kolo- 
nij. Bostoniečių didelis būrys 
tikrai bus. Iš Brocktono po
nai Jurgeliunai jau turi ’ir 
korteles.

Butų maionu mums matyti 
musų tarpe ir iš tolimesnių 
kolonijų veikėjus. Worceste- 
riečiai svečius bandys paten
kinti kaip galint geriausiai.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
lietuviai ir iš visur.

J. Krasinskas.

gražius siekimus, jų patrioti
nius darbus išeiviniame gy
venime ir gausiau atsilanky
kime į susirinkimą musų jau
nimo rėmimo klausimams ap
tarti. Koresp.

P* v g • • •a i e s k o j i m a i

Irena Šukienė Prašo 
ma Atsiliepti

Raitelaitienė Zosė, Jono Laury- 
naičio duktė, gim. Striupų km., ša
kių vals.

Raškauskas Aleksandras ir Pra
nas, Raškauskienė Marijona, ir 
Raškauskaitė Aldona.

Serbentą Stasys-Vaidevutis, Sta
sio sūnūs, gimęs 1923 m.

Šeškevičius Jeronimas, Vlado sū
nūs, iš Kriuklių km , Kaniavos vai- 
sčiaus, Lydos apskr.

Usonis Mykolos, Igno sūnūs, gy
venęs Dumblių km., Taujėnų vai.

Vitkauskas Aleksandras, kilęs iš 
Kražių vals., Raseinių apskr. ir jo 
sūnus Jonas ir Petras, gimę Ame
rikoje.

Gasiunas, žmona Gražina, ir duk
tė, atvykę į JAV iš Australijos.

Gavėnas Boleslovas, iš Baisoga
los.

Janavičienė-Kurilavičiutė Ona, 
ir šeima, gyveno Indianoje.

Janušauskas Albertas, Alsonsas, 
Jonas ir Juozas, Adomo sūnus, gy
veno Melrose Park, Illinois.

Jeruševičius Juozas, Prano sū
nūs, ir jo duktė Sarapinavičiutė 

M  ........................................— ——— •  

Monika, iš Purvelių km., Nedzin
gės vals., Alytaus apskr.

IieSkomiejl arba apie Juos tinau 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

pinigų

drau- 
skam-

y ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 
r savybę, sąžiningam ir 
r giškam patarnavimui 
Į binkite: 
0 WO 5-5890
t Taip pat patarnavime 
Į! ir siuntinių persiuntimui į 
į Lietuvą ir kitus kraštus, 

n J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

9

l

SHALINS
(Shalinskas)

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yųrke paleAkoml asmenys:

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

Jesinskienė Stepanija.
Kursonis Boleslovas, Jono sūnūs, 
batonas Juozas, Martyno sūnūs. 
Macijauskas Julius, Henriko 

nūs, kil. iš Švėkšnos, Kretingos 
skrities.

Markevičius Juozas, Martyno 
nūs, gyveno Philadelphia, Pa.

Packakunas Jonas-Juozas, gyve
nęs Kaune, ir Schwandorfe, Vokie
tijoje.

su- 
ap-

su-

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay 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

Tel. STagg 2-5043 
^atthew P. Baltas

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

Al*. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

4

*

IIrena Šukienė, gyvenanti 
Chicagoje, prašoma atsiliepti. 
Pajieško jos artimieji gyve
nantieji Lietuvoje: Kazimie
ra Danilevičienė, Panevėžys, 
Upytės gatvė 12-2, arba V. 
Danilevičius, gyv. 474 Lori- 
mer Street, Brooklyn 6, N. Y. 
Irena Šukienė, arba žinantie
ji kur ji gyvena, prašome 
atsiliepti aukščiau nurodytu 
adresu.

tSandaros 16 kuopos 45 me
tų gyvavimo sukakčiai atžy
mėti rengia banketą. Jis įvyks 
Š. m. balandžio 24 dieną, 1 
valandą po pietų, Lietuvių 
Karo Veteranų sveta i n ė j e, 
206 Quinsigamont Avenue, 
Shrewsbury, Mass., prie gra
žaus Quinsigamont ežero.

Worcestery lietuviškoje dir
voje ši kuopa yra daug nuvei
kusi, daug aukavusi įvairiems 
tikslams, o daugiausiai Lietu
vos laisvinimui. Šios kuopos 
nariai įvairiose vietos organi
zacijose užima įvairias virši
ninkų vietas. Šios kuopos na
riai didžiumoje yra SLA 57 
kuopos nariai. Pavyzdžiui ga
lima paminėti šiuos: J. Dva
reckas, M. Žemaitaitis, K. 
Zurlis, J. Pupka, J. Krasins
kas, A. Kriaučialis, V. Mitri- 
kas, V. Jankauskas, D. Ma
žeika, K. P. Šimkonis, J. K. 
Šalaviejus, A. Tomkus ir 
daug kitų, kurių po ranka ne
turint užrašuose, sunku ir 
prisiminti.

Šiame bankete programoje, 
Moterų Choro grupei, vado
vaus Marijona Jablonskytė- 
Meškienė. Tai buvusi pirmu
tinė Sandaros 16 kuopos sek
retorė prieš 45 metus. Pirmi
ninkė ir finansų sekretorė 
buvo dr. Birutė Bernotaitė- 
Stowe, žinomo pasaulinio žur
nalisto diplomato Lelland 
Stowe žmona, kuri šiuo metu 
gyvena Pavyžiuje. Šiam ban
ketui bilietai sėkmingai plati
nami.

Pilnai tikiu, kad daug sve-

Brooklyn, N. Y.

Visi Kviečiami į Svarbų 
Susirin kimą

sekma- 
tuoj po 
parapi-

Balandžio 3 dieną, 
dienį, 12:30 valandą, 
pamaldų, Apreiškimo 
jos salėje, Brooklyne įvyks
Lietuvių Skautams Remti or- 
ganazacijos susirinkimas.

Vadovaująs šiai organizaci
jai Komitetas nuoš i r d ž i a i 
kviečia į šį susirinkimą ne tik 
skautų tėvus, bet ir visus pat
riotiniai nusiteikusius lietu
vius, kuriems rupi lietuvybės 
išlaikymas musų priaugančio
je kartoje. Įvertinkim ,skautų

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 26, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės »
DOMININKAS IVOŠKA, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs 

liepos 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 8, 1937 m. Mirė kovo 1, 1960 m. Velio
nio podukrai Helen Skrinak pomirtinės šmokėta

JIEVA STANYNAS, 39 kp., Gilberton, Pa., gimusi 
gruodžio 23, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 9, 1923 m. Mirė vasario 27, 1960 m. 
Velionės vaikams William ir Edmond Stanaičiams 
pomirtinės išmokėta ________________________

VERONIKA PAZERIENE, 82 kp., Pana, III., gimusi 
rugsėjo 26, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 7, 1915 m. Mirė sausio 11, 1960 m. 
Velionės dukteriai Julei Pazeriutei-Chuchman po
mirtinės išmokėta ----------------------------------------

KAZYS PAŽĖRA, 82 kp., Pana, III., gimęs kovo 4, 
1887 m., Lietuvoje. Priė SLA prisirašė kovo 17, 
1912 m. Mirė vasario 18, 1960 m. Velionio dukte
riai Leonai Marie Chuchman pomirtinės išmokėta

VERONIKA LUKŠIENE, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimusi kovo 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 7, 1930 m. Mirė gegužės 8, 
1959 m. Velionės pomirtinė palaidojimo išlai
doms padengti išmokėta Josephine Kašėta--------

MATEUŠAS KULIEŠIUS, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimęs rugsėjo 7, 1888 m., Leipalingio mieste, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 1, 1928 m. Mirė 
Rugsėjo 22, 1959 m. Velionio vaikams John Ku- 
liesh ir Bertha Pettingill pomirtinės išmokėta __ :

JUOZAS DALYTA, 110 kp., Plains, Pa., gimęs rugpiu
čio 26, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 9, 1918 m. Mirė kovo 14, 1960 m. Velio
nio dukteriai Antoinette S. Balita pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

MARE ŪSIENE, 158 kp., Springfield, III., gimusi bir
želio 15, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 8, 1921 m. Mirė vasario 27, __960 m. 
Velionės vyrui Pranui Ūsui pomirtinės išmokėta

ELZBIETA MARTIN-GLASS, 212 kp., Kenosha, Wis., 
gimusi balandžio 1, 1891 m., Marijampolės apskr., 
Lietuvoje. (Prie SLA prisirašė rugsėjo 1, 1915 m. 
Mirė vasario 13, 1960 m. Velionės seseriai Patri- 
cia Gečas pomirtines išmokėta______ ________

IGNAS CESNA, 242 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs ba
landžio 4, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 28, 1911 m. Mirė lapkričio 10, 1959 m. 
Velionio broliui Charles Chesna pomirtinės išmo
kėta __ ____________________________________

ONA SEFEiRIENE, 274 kp., Spring Valley, III., gimusi 
birželio 0, 1895 m., Spring Valley, III. Prie SLA 
prisirašė vasario 6, 1921 m. Marė sausio 5, 1960

1 m. Velionės vyrui Antanui Seteriui pomirtines 
išmokėta _________________________ _____

AGNIEŠKA SAPER, 275 kp., Springfield, III., gimusi 
sausio 21, 1909 m., Springfield, III. Prie SLA pri
sirašė kovo 11, 1928 m. Mirė sausio 30, 1960 m. 
Velionės vyrui Albert Casper pomirtinės išmokėta

VIKTORAS KULBOKAS, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
męs rugpiučio 2, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 13, 1934 m. Mirė vasario 4, 
1960 m. Velionio pomirtinė išmokėta Wlliam Mc- 
dinauskui ______________________________

$300.00

300.00

150.00
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PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

!
■H

Y

i
z"'

I
iiST. KARVELIS

188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.

O-UHV-OUHUOSMS-IKUUOO

HITLERIS IR MUSSOL1NI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdoniųs, 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:

9

600.00

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.
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1,000.00

SKANAUS! 1,000.00

300.00

I

Kasdien

v

Visada reikalaukit KUMPIO IŠ LENKIJOS

i

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

Viso __ ____ T_____ __________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

O KULTUVE VIS TIEK
IŠEINA VELYKOMS...

tarpą.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Palaikydama daugiau trijų 
dešimtmečių tradiciją Kultu
vė ir šiemet pasirodo. Gausit 
Kultuvę į namus, jeigu atsių- 
sit 25 c. pašto stempais tokiu 
adresu: KULTO VE, 373 So. 
2-nd St., Brooklyn 11, N. Y.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVI." tur" daug rimtų bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

NAUJAI ATVYKĘS “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“ gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

[MFfpII U S., 1 1

jus galite turėti savo namuose
tikrą šventę SENOS TĖVYNĖS stiliuje patiekdami 
IMPORTUOTĄ iš LENKIJOS KUMPĮ įvairiais budais ...

* Pagarsėjęs visame pasaulyje, KUMPIS iš LENKIJOS su
teikia maloniausi pasitenkinimą—nes jis yra be kaulų, turi 
labai maža riebalų ir drebučių, skalsus, {atkankamai liesas, 
minkštas, sultingas, parengtas valgyti. KUMPIS iš LENKI
JOS nepalyginamas savo SKONIU, geru kvapsniu ir EKONO
MIŠKAS.

* IMPORTUOTAS iš LENKIJOS KUMPIS dabar gaunamas 
mažose šeiniai pritaikytose dėžutėse, trijų, keturių ir penkių sva
rų dydžio. Atminkit—kai darysit pirkinius—pasirūpinkit nusi
pirkt atsargai importuoto KUMPIO iš IaENKIJOS, tokiu budu 
jūsų namai bus aprūpinti tikru IMPORTUOTU SKANĖSTU.

TIKRIEJI produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
užrašais 

ATALANTA—KRAKUS—TALA-—POM 
Produktai iš Lenkijos

106.00

600.00

300.00 s

300.00

-$5,406.00
$50,209.67

Viso __ !_________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso______ _

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. ŠIMAITIENĖ. 77 kp., Rockford, UI., sirgo 6 savaites 
T. BALKUS, 173: kp„ Lovvell, Mass., sirgo 12 savaičių _
E. VVEYLONIS, ’199 kp., Shaft, Pa., sirgo 7 savaites 5 dienas_____

RAKUS, 199 kp„ Sihaft, Pa., sirgo 5 savaites 6 dienas _________
DIMSIENfi, 217 kp., Chicago, Iii., sirgo 12 savaičių_______ _____
LICKUS,_ 322 kp., Chicago, III., sirgo 1 savaitę 2 dienas _______
NASLENIEN®, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 9 savaites 3 dienas 
ZIMNIGKAS, 852 kp., Detroit, Mich., sirgo 12 savaičių _________

D. A1AUSKAS, 871 kp., Cambridge, Mass., sijgo 1 savaitę 5 dienas

$19.50
67.50
84.50
36.75
67.50
16.00
28.50
60.00

5.50

........................................$385.75
•......................... $6,835.01
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

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

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

Užsakymus lr pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

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.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Ir “Kritikos bei polemikas * 
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 
$18,00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausit®, jai pasiųsite čeki arba Money
\

NAUJIENOS 
/

NAUJIENOS

irtu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soatb Hulutrd Street AUraji’* S

Orderi to
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