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Prezidento Eisenho werio ir Macmillano 
Planas Atominių Ginklų Reikalu 

Įteiktas Sovietams

Susivienijimo Prezidentas Lankėsi Centre '

Sovietų Nuomone, Esanti Padaryta Žymi 
Pažanga Nusiginklavimo Klausimu

i

Genevoje Jungtinių Valstybių ir Anglijos atstovai 
patiekė atominių ginklų gamybos sustabdymo reikalu 
Camp David išdirbtą planą. Sovietų atstovas Carap- 
kinas, pavadinęs šį planą pozityviu pasistūmėjimu nu
siginklavimo byloje, paprašė kai kurių papildomų pa
aiškinimų.

Šio plano esmė yra tokia: Vakarų Sąjungininkai 
priims sovietų pasiūlymą atsisakyti nuo požeminių ban
dymų su atominiais ginklais, jeigu sovietai palankiai 
priims sąjungininkų siūlomą kontrolės sistemą, kol ne 
bus pasiekta galutino susitarimo dėl atominių ginklų 
bandymų sustabdymo.

Amerika ir Anglija atsisako daryti atominius ban
dymus, bet kviečia visas suinteresuotas šalis, tame skai
čiuje ir Sovietus, rūpintis surasti budus, kaip galima 
butų išaiškinti slaptai daromus atominius bandymus.

Politinių komentatorių nuomone, tačiau negalima 
tikėtis lengvo susitarimo, nes .sovietai kontrolės atžvil
giu vis dar laikosi neigiamai. Ne bus lengva susitarti 
ir dėl kontrolinių komisijų sudėties kiekvienoje šalyle. 
O pagaliau ar bus pozityvus kontrolinės komisijos vei
kimas Rusijoje, kur vakarų 
judėjimo?
APIE Kft EINA KALBA

Dabartiniu metu pasaulio politikų dėmesio centre 
yra nusiginklavimo, o ypatingai atominių ginklų ga
mybos sustabdymas. Apie tai kalba parlamentai, dip
lomatų tai svarsto tarpvalstybinės konferencijos.

Genevos konferencijoje sovietai padarė atominių 
ginklų reikalu pasiūlymų, kurį dabar svarsto Ameri- 

Šiuo tikslu buvo atvykęs Anglijos vy
riausybes galva Macmillanas ir pagarsėjusiame Camp 
David buvo dedamos pastangos išdirbti bendrų nuomo
nę šiuo reikalu.

Tad pravartu trumpai išsiaiškinti kokioje būtent 
padėtyje 
mas.

Šeštadienį, balandžio 2 die
ną į SLA Centrą buvo atvy
kęs prezidentas Povilas P. 
Dargis ir prabuvo iki sekma
dienio, balandžio 3 dienos po
piečio. Deimantiniam Susivie
nijimo seimui artėjant ir ei
nant vajui telkimui naujų na
rių į organizaciją, jis buda- 
damas prezidentu ir Vajaus 
Komisijos nariu, atvyko į cen
trą tais svarbiais reikalais 
pasitarti, kad prie seimo tin
kamai prisiruošus ir kad iki 
seimo padidinti musų brolišką 
organizaciją nariais.

Šeštadienį visą dieną pre
zidentas praleido posėdžiau
damas su sekretorium 'dr. M. 
J. Viniku ir keliais centro 
tarnautojais, kurie dirba prie 
vajaus svarstydamas vajaus 
reikalus, ypač jaunuolių pri
rašymą. Po plataus ir išsa
maus apkalbėjimo, nutarta 
jaunuolių vajų, kuris buvo 
paskelbtas trumpam laikui su 
prizais ir pasibaigė su praei
tų metų gruodžio mėnesio pa
skutine diena, atnaujinti ir 
tęsti iki busimam deimanti
niam seimui. Po seimui bus 
pradėtas naujas deimantinis

vajus naujų narių telkimui, 
kuris tęsis ilgesnį laiką.

Plačiai svarstyta ir busi
mas deimantinis seimas, ku
ris prasidės liepos 11 dieną 
Pittsbunghe. Prezidentas Dar- 
gis paaiškino, kad seimas bus 
suruoštas iškilming&i. Seimo 
pirmos dienos vakare visi de
legatai ir svečiai bus pavai
šinti, kad galėtų tarp savęs 
geriau susipažinti. Trečiadie
nio popietį posėdžių nebus, 
kad delegatai galėtų aplanky
ti Pittsburgho Universitetą, 
kuriame yra įrengtas Lietu
vių Kambarys, jį pamatyti ir 
apžiūrėti kitų tautų kamba
rius, kurių yra keliolika. Tos 
pat dienos vakare bus šeimi
nis banketas Roosevelsto vie
šbutyje.

Sekmadienį, balandžio 3 
dieną prezidentas su sekreto
rium aptarė daug kitų svar
bių reikalų ir pasirašė ant do
kumentų, reikalingų jo para- 
v so.

Prezidentas prabuvęs dvi 
dienas centre ir atlikęs daug 
svarbių reikalų, tos pat die
nos popietį 5 valandą išvyko 
į namus.

kolchozinio ūkininkavimo...
Maskvai, suprantama, sate

litinėse šalyse pagrečiui kol
chozų buvimas ir privataus 
ūkio yra neparankus dėl to, 
kadangi, neatsižvelgiant į ve
damą propagandą už kolcho
zinio ūkio pranašumus, tikro
vėje ryškiu pranašumu pasi
žymi ne kolchozai, bet indivi
dualiai žemdirbių tvarkomas 
ūkis. Dėl to ir turime tikslo 
privatų ūkį pašalinti, kad ne
būtų kliuvinių vesti propagan
dai už kolchoninį ūkį.

Budinga tai, kad po mas- 
kvinio pasitarimo Chruščevafc 
priėmė ir atskirai kalbėjo su 
Vengrijos, Bulgarijos ir 
kijos delegacijomis. Po 
kalbėjimų paskelbtuose 
nešimuose nurodoma,
“pokalbis vyko draugiškai ir 
nuoširdžiai”. Tuose pasikalbė
jimuose, be politinių klausi- 

greičiausiai buvo palies- 
kolchozinio ūkio klau- 
minėtose trijose šaly- 
šiol galutinai neišsprę-

Len- 
pasi- 
pra- 
jog

mų, 
tas ir 
simas, 
se ligi 
stas.

Baltijos Valstybių 
Laisvės Taryba

(

ka ir Anglija.

diplomatai neturi laisves

dabar yra atsidūręs nusiginklavimo klausi-

Sovietų
esmėje reikalauja sustabdyti 
visus atominių ginklų bandy, 
mus, kuriuos galima išaiškin- 

atsisakyti 
kurių ne
išaiškinti, 
bandymai

pasiūlymas savo

savanoriškai

Jeigu per tuos bandomuo
sius metus nepavyktų suras
ti priemones atominių bombų 
bandymus išaiškinti, tai vė
liau suinteresuotoms valsty
bėms paliekamos laisvos 
kos.

ran-

Maskva Reikalauja Sukolchozinti 
Satelitinius Kraštus

Elta rašo, kad šių metų va
sario 2-3 dienomis Maskvoje 
įvyko Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslavakijos, Lenkijos, Ru
munijos, Sovietų Sąjungos, 
Korėjos ir Mongolijos komu
nistų partijų (kai kuriose tų 
šalių vadinančių darbininkų 
partijoms) atstovų pasitari
mas ūkio klausimais.

Po pasitarimo paskelbtaja
me komunikate pažymima, 
jog tartasi “Europos socialis
tinių šalių” žemės ūkio vys
tymo klausimais. Tatai reiš-

ne- 
ku- 
pa- pre- 

rado

Besiartinančio Deimantinio Seimo didžioji 
reikšmė Susivienijimui ir jo svarba bendroje 
lietuviškoje veikloje. - Pagrindinis reikalas - 
išjudinti kuopas, kad jos tinkamai pasirengtų 
deimantiniam seimui, įvykstančiam liepos 11

♦

U ir 
nuo tokių bandymų, 
galima patirti bei 
Pastarosibs rūšies
yra daugiausia įvykdomi po 
žeme, nedidelės apimties, 
daugiau kaip 20 kilo tonų, 
rių negalima atskirti nuo 
prastų požeminių smūgių.

Anglai linkę priimti sovie
tinį pasiūlymą, tuo budu da
rydami nuolaidas sovietams. 
Iki šio laiko Jungtinės Val
stybės buvo linkusios toliau 
vykdyti mažųjų, iš didesnio 
nuotolio nepastebimų, bombų 
bandymus. Svarbiausias to 
tikslas duoti progos moksli
ninkams surasti budus, kaip 
tokius bandymus atpažinti.

Galutina nuomonė išryškės 
kiek vėliau, bet dabar kalba
ma, kad Amerika buvo nu
sistačius pasiūlyti mažųjų 
atominių bombų bandymus 
sustabdyti ne 5 metams, kaip 
reikalauja sovietai, bet tiktai 
metams. Per tą laiką, girdi, 
suinteresuotų šalių — Ameri
kos, Rusijos ir Anglijos eks<- 
pertai turėtų surasti meto
dus, kaip tokių bombų bandy
mus patirti. Projektuojama, 
kad kiekvienoje valstybėje 
reziduos specialių inspektorių 
grupės, kdrių pareiga bus 
sekti, kad tarpvalstybinis su
sitarimas nebūtų pažeidžia
mas.

l

Neramumai Afrikoje 
kelia susirūpinimą

Spaudos konferencijoje 
zidentas Eisenhoweris
reikalinga pastebėti, kad įvy
kiai Pietų Afrikoje kelia di
delį susirūpinimą. Jau ta ap
linkybė, kad riaušių pasėkoje 
buvo nemažas kiekis negrų 
iššaudyta gatvių demonstraci
jose, kad didelis skaičius įta
riamų riaušių sukėlime padė
ta į kalėjimus, yra labai skau
dus reiškinys. Bet tuo blo
giau, kad priėjo prie to, jog 
pavyzdžiui Capetown mieste 
net 30,000 negrų atvykusių 
iš plačių apylinkių, surengė 
eisenas, tuo padidindami pa
vojų, kad riaušės gali ne ma
žėti, bet plėstis ir persimesti 
į kitas sritis. Vietinė adminis
tracija iki šiol tebėra atkak
li ir stengiasi ugnimi numal
šinti bruzdėjimą. Yra politi
nių avantiūristų sluoksnių, 
kurie džiaugiasi dėl tų apgai
lėtinų reikškinių, nes kiekvie
ną sunkumą stengiasi savo 
naudai pakreipti. Pasireiškę 
žiaurumai, žudymai ir neapy
kantos įsisiūbavimas nepraei
na be pėdsakų ir ateičiai niei- 
ko gero nežada rasių santy
kiuose.

Vice Prezidentas R. Nixon 
atpalaiduojamas savo rin
kiminėje kompanijoje nuo 
šiandieninės politikos pa
laikymo

Prezidentas Eisenhovv e r i s 
atvirai paremdamas R. Nixo- 
no kandidatūrą į busimus 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, vienkart pareiškė, kad 
savo rinkiminėje kompanijoje 
jis yra laisvas nuo būtinumo 
šiandieninės politikos prisilai
kyti, ir turi pilną teisę sava
rankiai planuoti ateičiai. O 
New Yorko gubernatorius 
Rockfeller prezidento nuomo
ne butų priimtinas kandida
tas į vice prezidentus.

— Jungtinių Valstijų Senė
to komisija vis nemažėjantį 
bedarbių skaičių pavadino 
grėsminga problema, kuriai 
pašalinti neatidėliotinai reikia 
įspėjamųjų priemonių.

— Prancūzai išsporg d i n o 
savo antrą atominę bombą 
Sacharoje kaip tik tuo metu, 
kai De Gaulle su Chruščevu 
tarėsi nusiginklavimo reika
lais.

— Prancūzijos vyriausybes 
nuosavybėje esąs Renault au
tomobilių fabrikas padovano
jo Chruščevui automobilį.

— Sovietų Sąjungos atsa
kingi pareigūnai įspėjo Vaka
rų Sąjungininkus, kad tuo 
atveju, jeigu nusiginklavimo 
reikalu bus pasiekta susitari
mo, tai jį pasirašyti turėsian
ti į Komunistinė Kinija.

kia, kad Šiaurinės Korėjos ir 
Mongolijos atstovai tedalyva
vo stebėtojais. Koiyunistinčs 
Kinijos atstovai kalbamame 
pasitarime iš viso nedalyva
vo.

Komunikate pažymima, jog 
“Darbo valstiečiai praktiškai 
vis akivaizdžiau įsitikina 
lektyvinių ūkininkavimo 
mų pranašumais”.

Nors ir gana i 
ma užakcentavimas kolchozi
nio ūkio klausimo rodo, jog 
Maskvoje vykusiame pasita
rime buvo keltas klausimas 
už greitesnį žemės ūkio su- 
kolchozinimą tose satelitinėse 
šalyse1, kur ligi šiol žemės 
ūkio tvarkymas neišspręstas 
Maskvai pageidaujama pras
me. Tokių šalių tarpe pirmo
je vietoje stovi Lenkija, kur 
po gomulkinės 1956 spalio re
voliucijos žymi dalis valstie
čių pasitraukė iš kolchozų ir 
pradėjo individualiai tvarkyti 
savo turėtus ukius ar ūke
lius. Ir Vengrijoje, po 1956 
sukilimo, nemaža žemdirbių 
pasitraukė iš prievartinėmis 
priemonėmis įsteigtų kolcho
zų.

Praėjusių metų vasarą lan
kydamasis Lenkijoje Nikita 
Chruščevas pabrėžė, jog rei
kia žemdirbius įtikinti kolcho
zinio ūkio pranešumais.

Gi 1959 lapkričio 27-30 
dienomis vykusiame Lenkijos 
Ūkininkų Partijos kongrese 
Gomulka aiškiai davė supras
ti, jog nors ir nebus imama
si administracinio spaudimo 
priemonių, tačiau “tautos ir 
atskirų asmenų labui” Lenki
joje busią einama prie socia
listinio ūkio (reiškia, kolcho
zų) formų.

Vengrijos komunistų parti
joj VII suvažiavime, kuriame 
dalyvavo ir Chruščevas, Ka
daras taip pat pareiškė, jog 
busią neišvengiamai einama 
prie kolchozų steigimo, ta
čiau busią vengiama kolcho
zus steigti klasinės kovos ke
liu. Vietoje to, Vengrijos ko
munistu partija imsis įtiki
namųjų priemonių eiti prie
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Visa Susivienijimo stiprybė gludi kaip tik musų kuopose. 
Kiek veiklios ir aktyvios yra kuopos, tiek galutiname rezultate 
yra pajėgus musų Susivienijimas. Tad kiekvienas musų pla
čiausios lietuvių gyvenime organizacijos žygis būna sėkmingas 
per kuopų ir jų veikėjų paramą, per jų aktyvų ir nuoširdų 
prisidėjimą prie bendro darbo. Susivienijimo vadovybes pa
reiga tinkamai parengti ir reikalinga kryptim nustatyti musų 
organizacijos darbus, bet patį darbą, tą praktišką veiklą jau 
atlieka kuopa su savo veikėjais, kurie daugumoje yra pasiau
koję lietuviškam darbui ir jį varo pasigėrėtinu pasišventimu.

Giliai suprasdami busimo Deimantinio SLA Seimo, kurs 
įvyks šių metų LIEPOS 11 DIENĄ PITTSBURGH, PA., reik
šmę, todėl stengiamės čia atkreipti kuopų veikėjų žvilgsnį, kad 
jau dabar pats geriausias metas pradėti seimui rengtis kuo
pose.

Jau buvo šiuose puslapiuose kalbėta, kaip svarbu parinkti 
pilnai tinkamus delegatus, kurie artimai pažintų dabar jau 
pakankamai komplikuotus Susivienijimo darbus, sugebėtų susi
daryti sau aiškią nuomonę, apie reikalingus patobulinimus ir 
prisidėtų prie sveikų ir pozityvės reikšmės turinčių sprendimų.

SIuA Seimo delegato pasirengimas ,

Bet kuopos veikėjai išleisdami savo delegatą ar delegatus 
į seimą privalo juos tinkamai nuteikti, kad jie seime būdami 
ne tik savo asmeninę nuomonę galėtų pasakyti, bet ir pareikš
tų savo kuopos daugumos narių pageidavimus ir nuotaikas.

Viena brangiausių Susivienijimo narių privilegijų, tai jų 
teisė SLA Konstitucijos nustatytu budu dalyvauti savo orga
nizacijos savivaldoje, nustatant pagrindinius dėsnius, kuriais 
remiantis Susivienijimas dirba savo narių naudai, kartu at
likdamas didelį patarnavimą visai šios šalies lietuvių visuome
nei, nes stiprina jos organizuotas pajėgas.

Ir taip pat įsidėmėtina tai, kad šia savivaldos teisę Susi
vienijimo nariai turi pilnumoje, ją gali išnaudoti netrukdomai 
ir tinkamai pasirengus. SLA Konstitucijoje yra pasakyta: 
“Kiekviena kuopa, o taip pat atskiras narys, jei tik jie yra ge
rame stovyje, turi teisę pasiūlyti Susivienijimo Konstitucijos, 
įstatų bei nuostatų pataisymus, pakeitimus ir panaikinimus tų 
dalių, kurios, jų nuomone, yra taisytinos”. y

Tokie pataisymai, SLA Konstitucijos

Nesijaudinkite, tai nėra 
koks naujas laisvinimo veik
snys. Tai tik specialus darbo 
sambūris specialiam uždavi
niui. Kaip žinote, okupuotoje 
Lietuvoje sovietinės marione
tės ir bolševikiniai garsiakal
biai pavergtajam lietuviui, o 
Maskvos galingas propagan
dos aparatas ir laisvajam pa
sauliui kalte kala, kad anais 
1940 negando metais ne rau
donosios armijos tankai su
trempė Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, o pati lietuvių 
tauta savanoriškai prisiėmė 
sovietinę vergiją, kurios vai
siai esą konogeriausi. Šitam 
sovietinio melo potvyniui pa- I Tokie pataisymai, SLA Konstitucijos tiksliai nusakomi, 
sipriešinti ir padėtį teisingai Į kad turi būti patiekti Įstatų Komisijai ne vėliau, kaip 90 dienų 
nušviesti New Yorke Estijos, 
Latvijos, 
sudarė 
Baltijos 
Tarybą, 
rinktas 
pavergtųjų seime pirm. V. Si
dzikauskas. Be to, Lietuvai 
Taryboje atstovauja prel. J. 
Balkunas, J. Šlepetys ir dr.
A. Trimakas.

Taryba ruošia sovietinės 
agresijos prieš Baltijos val
stybes dvidešimtmečio atžy- 
mėjimo programą. Šios pro
gramos globėjais numatyti 
kviesti kitų valstybių politi
nio, visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo įžymus 
veikėjai. Netrukus išeis Tary
bos manifestas. Kor.

, Lietuvos atstovai 
specialų organą — 
Valstybių Laisvės 
Jos pirmininku iš- 

Lietuvos delegacijos

v •

Latvijoje Latvių Tik
62 Nuošimčiai

neseniai paskelbtos so- 
statistikos aiškėja,

karą bu- 
tautybės 

■Latvijoje 
1,475,000,

Iš 
vietinės 
kad dabartinėje Latvijoje lat
vių tautybės žmonių beliko 
jau tik 62% (prieš 
vo 75,5%). Latvių 
piliečių skaičius 
1935 metais buvo
o per paskutinį gyventojų su- 
skaitymą (1959 m.) buvo jau 
tik 1,298,000. Tuo tarpu rusų 
padaugėjo nuo 233,366 iki 
556,000, gudų nuo 26,867 iki 
61,000, ukrainiečių anksčiau 
Latvijoje visai nebuvo, dabar 
yra 29,000. Lenkų skaičius 
paaugęs nuo 48,949 iki 60,000, 
o Latvijos lietuvių skaičius 
nuo 22,913 iki 32,0C0. Dar 
įdomi smulkmena: Iš tų, ku-

OįbiMhI
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prieš seimo pradžią. Tai padaryta suprantamu tikslu, kad 
kiekvienas svarbus narių ir kuopų noras butų visiems nariams 
žinomas, apsvarstytas ir pritaikytas visų narių naudai.

SLA darbai sudėtingi, reikia juos gerai pažinti

Susivienijimas, kaip musų visi nariai turi progos stebėti, 
yra itin gyva organizacija, kuri nuolat plečia savo darbus, pri
taikydama juos gyvenimo praktiniams reikalavimams. Tad 
didesnio narių ir kuopų skaičiaus dalyvavimas aktualių reika
lų svarstymuos, mums duoda garantiją, kad nauji įnešimai ir 
sumanymai bus priimti pagal daugumos narių nusistatymus.

Šiais metais turim atsiminti, kad SLA nariai ir kuopos 
savo pasiūlymus ir įnešimus turi padaryti ne vėliau, kaip ge
gužės 11 dieną. Tik gauti Centre iki tai dienai įnešimai bus 
atėję laiku, kiti įnešimai, nuo tos dienos .gauti, jau bus laiko
mi pavėluoti.

Deimantinis SiLA Seimas turi būti įspūdingas ir našus

Busimas Deimantinis Susivienijimo Seimas yra didėlis įvy- 
šios šalies lietuvių gyvenime. Musų visų, veikliųjų SLAkis

narių, tikslas daryti viską, kad šis seimas butų iš vienos pusės 
įspūdingas, nes jame darysime nuveiktų žygių apžvalgą, pasi
džiaugsime jau įvykdytais laimėjimais ir turėsim nutiesti gai
res ateities darbams. Svarbu yra išjudinti lietuvių visuome
nės aktingumą, svarbu sustiprinti musų lietuvišką pasiryžimą 
išlaikyti tautinę sąmonę. Juk šiandien šios šalies lietuviai ant 
savo pečių jaučia didesnę atsakomybės naštą, jie rūpinasi ne 
tik savo tarpe lietuvybę palaikyti, bet ir teikti pagalbą bei mo
ralinę paramą senojoje tėvynėje likusiems.

Antroji ypatingai svarbi šio Deimantinio Seimo darbų da
lis,tai grynai praktiškai, apdairiai ir tiksliai aptarti ir nusta
tyti busimus musų organizacijos darbus, kad musų Susivieni
jimas sustiprėtų ir dar naudingesnis butų visiems tauriems lie- 
tuviams-patriotams.

rie per gyventijų surašymą 
pasisakė esą latvių tautybės, 
tik 95,1% kalba namie lat
viškai, kiti svetimom kalbom.

Plečiamas Petrašiūnų po
pieriaus fabrikas. — Sekan
čiais keliais metais numaty
ta pastatyti dvi naujas popie
riaus gamybos mašinas. Fab>

riko praplėtimui numatyta 20 
milijonų rublių.

----- o-----
Kiek pagamina Panevėžio 

konservų fabrikas. — Iš Vil
niaus radijo pranešimo maty
ti, kad Panevėžio konservų 
fabrikas per 10 dienų paga
minęs 208,000 dėžučių kon
servų. Cs*

t
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TORONTO, CANADA. Vyčio” krepšininkes laimė
jusios Kanados lietuvių pirmenybes ir taurę. Komandai va
dovauja SLA jaunimo kuopos narys Juozas Balys. Dalis šių 
merginų yra ŠIA narės. j. b.
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MUSŲ REIKALAI

Neteisingi aiškinimai 
kuopų susirinkimuose

Susivienijimo konstituc i j a 
patvarko, kad renkant Pildo
mosios Tarybos narius kuo
pų susirinkimuose, kandidatų 
tinkamumas vienoms ar ki
toms pareigoms gali būti ap
kalbėtas, bet tokis apkalbėji
mas turi būti broliškoje dva
sioje, ne niekinant ar užgau- 
liojant kandidatuojančių as
menų.

Tokio konstitucijos patvar
kymo dauguma musų organi
zacijos narių prisilaiko ren
kant Pildomosios Tarybos na
rius, tačiau kai kurių kuopų 
rinkiminiuose susirinkimuose 
buvo daromos ir neteisingos 
išvados dėl nepilno skaičiaus 
kandidatų į Pildomąją Tary
bą. Vienos kuopos korespon
dentas mums rašo, kad dis
kutuojant kandidatų tinka
mumą buvo pareikšta ir to
kių nuomonių, kad Susivieni
jime daroma kaip pavergtuo
se kraštuose, kai kurioms pa
reigoms yra tik po vieną kan
didatą ir nėra pasirinkimo, 
nori ar nenori, turi už jį bal
suoti.

Tokie kai kurių kuopų na
rių pareiškimai yra klaidingi 
ir neatitinka tikrenybei. Pa
vergtuose kraštuose kandida
tus paskiria tų kraštų valdo
vai ir piliečiai nori ar nenori 
turi už juoe balsuoti. Tačiau 
Susivienijime yra kitaip, kan
didatus Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms ne Pildomoji 
Taryba paskiria, kaip daroma 
pavergtuose kraštuose, bet 
patys nariai kuopų susirinki
muose parenka slaptu balsa
vimu.

Jeigu nariai neparinko dau
giau kandidatų vienoms ar ki
toms pareigoms, kaip^ tik po 
vieną, už tai negalima ką 
nors kaltinti, todėl lyginti Su
sivienijimo kandidatų parinki
mą su pavergtų kraštų valdo
vų paskirtais kandi d a t a i s, 
yra neapgalvotas ir ne broliš
kos dvasios elgęsis. Reikia at
skirti pavergtų kraštų valdo
vų kandidatų paskyrimą nuo 
Susivienijimo pačių narių pa
sirinktus kandidatus. Nariai 
nominacijų metu galėjo bal
suoti už ką norėjo, bet jie 
balsavo už dabartinius Pildo
mosios Tarybos narius, tuo- 
mi pareikšdami jiems 
kėjimą.

x—0—x 
Susivienijimo kuopų 
pavasariniai parengimai

Jau prasidėjo pavasaris 
visai nepajusime kai 
vasara su
darbui oru Butų labai gerai, 
kad kuopos nepraleistų tylo
mis patogaus parengimams 
pavasarinio meto ir suruoštų 
kokį nors pobūvį svetainėse 
kuopų naudai. Tiesa, kai ku
rios kuopol jau pradėjo ru-

paati-

ir 
ateis 

šiltu ir nepatogiu

SLA Pirmos Apskrities Ribose Gyvuo 
jančioms Kuopoms Pranešimas

Šiomis dienomis buvo išsiųsta visoms prie SLA 
pirmos apskrities priklausančioms kuopoms praneši- 
mas-pakvietimas, kad apskrities suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, šių 1960 metų gegužes mėnesio 15-tą dieną, 
Lith’s Klubo patalpose*, 215 N. Main St.3 Shenandoah, 
Pa. Suvažiavimas prasidės pirmą valandą po pietų. 
Tariaus jei dėl kokios nors priežasties bpnt kuri kuopa 
ar kuopos tokio pranešimo-pakvietimo negavo, tai pra
šau ši viešą pranešimą-pakvietimą laikyti oficijaliu. 

delegatų, įteikite .jiems 
nu-

si viešą pranešimą-pakviotimą 
Išlinkite atitinkama skaičių 
mandatus ir prisiuskite į suvažiavimą kaip viršuj 
rodvta.v

Suvažiavimas buvo nukeltas j gegužes menesį 
.to, kad tuom laiku, kuomet apskrities suvažiavimas 
rojo įvykti, tai nebuvo galima 
buvo teirautasi keliose vietose.
UOS

jau

dėl 
tu- 

gauti svetaines, nors ir 
Bet gal bus dar geriau, 

apie vidurį gegužes menesio oras jau bus šiltesnis,
net ir gėlės pradės žydėti.
Susiriukiin skaitlingai, aptartom apskrities reika- 
o -taipgi nepamirškim, kad šių metų liepos tnūnesį 

organizacijos .seimas. Kaip mes tą seimą 
, ko mes iš to seimo pageidausi m ? ir tt.

lūs,
įvvks musu 
pasveikinsim

Dar kartą prašau visas kuopas dalyvauti.
Su gilia pagarba,

J. (lEGUŽYTR-ŽALONTENĖ,
SLA pirmos apskr. .sekretorė.

Susivienijimo 135 Kuopos Atsiliepimai

Philadelphia, Pa. — Suži
nojau, kad yra susirgęs ilgus 
metus buvęs musų kuopos 
pirmininkas Jonas Griganavi
čius, nutariau jį aplankyti. 
Nuvažiavau į jo namus, mane 
įleido ponia Griganavičienė. 
Po pasisveikinimo, maloni ir 
gražaus apsiėjimo moteris, 
pagal lietuvišką paprotį, pa
ėmė mano paltą, skrybėlę ir 
padėjo į vietą. Paaiškinau jai 
apsilankymo priežastį, ji ma
ne tuoj pristatė savo vyrui, 
tai yra Jonui Griganavičiui, 
kurį radau sėdintį kedėje. 
Jis mane pamatęs su šypsan
čiu veidu tiesė savo ranką. 
Pasisveikinę susėdome visi ir 
turėjome draugišką pasikal
bėjimą. Jonas Griganavičius, 
prisimindamas iš savo gyve
nimo praeities man daug ką 
papasakojo, todėl čia aš nors 
dalį jo pasakojimo noriu pa
rašyti.

Jonas Griganavičius yra gi
męs Lietuvoje 1888 metais 
vasario mėn. 4 dieną, Pamū
šiu kaime, Taujėnų valsčiui, Į 
Ukmergės apskrity. Jono tė
vai Pranas ir Darata Grigą- | 
navičiai buvo gerai 
ti ūkininkai. Jonas 
brolius Vaclovą ir 
vieną seserį Juzę. 
Praną Griganavičių 
staigi liga ir tuoj mirė, moti
na liko našlė, todėl Jonas Gri
ganavičius dar jaunas būda
mas turėjo daug dirbti, kad 
tėvo ūkį ir toliau palaikyti.

Jonas Griganavičius baigė 
Taujėnų pradžios mokyklą ir 
pradėjo mokslą tęsti toliau, 
bet čia nelaimė, 1905 metais 
kilus neramumams, Jonas 
Griganavičius su daugeliu ki
tų vyrų buvo paskirtas sau
goti sodžių, kas jam trukdė 
mokslą. Dėl tos priežasties

pasiturin- 
turėjo du 
Juozą, ir 
Jų tėvą 

ištiko

pintis išvykoms į tyrą orą. 
Tas gerai, nes ir sena lietu
vių patarlė sako, kad niekad 
nėra peranksti bile darbą pra
dėti. Bet daugelio kuopų iš
vykos įt tyrą orą bus po Su
sivienijimo deimantinio seimo, 
kuris įvyks liepos 
Pittsburghe. Butų 
kuopos pasistengtų 
pobūvį suruošti
prieš seimą ir juos gerai iš
garsintų, tai nuo jų liktų kiek 
pelno delegatų kelionėms ir 
kitoms išlaidoms apmokėti. 
Pagalvokite apie tai ir, jeigu 
sąlygos leidžia, pradėkite rū
pintis parengimais.

pradžioje 
gerai, kad 
kokį nors 
svetainėse

šalį Ameri- 
Philadelphi-

sunku dar-

Bedirb- 
žmogui 

blogiau, 
siuvėjo 
Nors iš

Jo- 
pat 

tau-

1906 metais balandžio mėne
sio 15 dieną Jonas Grigana- 
vičius apleido Lietuvą ir at
važiavo į laisvės 
ką ir apsigyveno 
joj.

Tuo laiku buvo
bą gauti, bet Jonas gavo dar
bą cukraus fabrike, 
damas pamatė, kad 
be amato yra kiek 
todėl nutarė mokytis 
amato, taip ir padarė,
karto buvo kiek sunkiau, bet 
toliau įsidirbo ir buvo gerai, 
darbas lengvesnis ir uždarbis 
1uo laiku buvo geresnis.

Lietuviškame veikime 
nas Griganavičius taip 
neatsiliko, tuoj įstojo į
tinę lietuvišką draugystę, čia 
buvo išrinktas į valdybą. Tuo 
laiku Philadelphijoj veikė 12 
lietuviškų draugysčių, 6 baž
nytinės ir 6 tautinės, jų tar
pe ir Lietuvos Pašalpinis Klu
bas. Šitos visos draugystės 
sudėjo savo sutaupąs ir pir- 

I ko šėrus Pašalpinio Klubo 
1 vardu, nupirko sklypą žemės 

ant Mazamensing Avenue ir 
pastatė sau namą, kuriam 
vardą davė Lietuvių Pašalpi
nis Klubas. Šiame kliube Jo
no Griganavičiaus ir daugelio 
kitų lietuvių pastangomis 
1915 metai3 įsteigė SLA 10 
kuopą. Kadangi klubo namui 
užbaigti truko pinigų, tai šios 
draugystės kreipėsi į SLA 
Centrą prašydamos 13,000.00 
dolerių paskolos dėl namo už
baigimo, SLA paskolą 13,000 
suteikė ir buvo užbaigtas ir 
įrengtas Pašalpinio Klubo 
namas, kuris tuo laiku padarė* 
Philadelphijos lietuviams di
delį. džiaugsmą. Namas davė 
pelną ir tuo buvo išmokėta 
SLA Centrui $13,000 pasko
la.

Tuo laiku ėjo pirmasis pa
saulinis karas, Jonas Griga
navičius buvo pašauktas ir 
paimtas į kariuomenę, bet jo 
laimė buvo tame, kad jis buvo 
paskirtas prie laivininkystės I 
darbų ir tą darbą gerai su
gebėjo atlikti, tad jį paliko 
prie to darbo ilgesniam lai
kui ir tokiu budu nepapuolė 
į karo frontą.

Pirmam pasauliniam karui 
pasibaigus, Jonas Griganavi
čius dalyvavo pirmam lietu
viškam seime, atstovavo tau
tinę srovę. Toliau 
rinktas lietuviško 
rektorium, kur išdirbo 22 me
tus. 1925 metais Jonas Gri
ganavičius apsivedė su panele, 

i

buvo iš- 
banko di-

Griganavičius 
parengime1.
Griganavičius 
Lietuvių Mu- 
prezidentu ir

Marijona Venskaite, su kuria 
ir šiandien laimingai gyvena.

1943 metais Jonas Griga
navičius įsirašė į musų SLA 
135 kuopą, 1944 metais Phi- 
ladephijoje įvykusiam SLA 
seime Jonas Griganavičius 
buvo išrinktas delegatu į sei
mo Rengimo Komisiją, ir tuo 
laiku buvo išrinktas SLA 
135 kuopos pirmininku ir tose 
pareigose išbuvo iki 1957 me
tų, jis tose pareigose išbuvo 
13 metų.

Antro pasaulinio karo me
tu Philadelphijoj lankėsi bu
vęs Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona, kurį Lietuvių 
Piliečių Ryšys iškilmiilgai 
priėmė Lietuvių Muzikaliam 
Klube, Jonas 
dalyvavo vaišių

Vėliau Jonas 
buvo išrinktas 
zikalinio Klubo
tose pareigose išbuvo 10 me
tų.

Šiuo laiku Jono Griganavi
čiaus sveikata yra kiek pa
blogėjus ir dėl to jis turėjo 
susilaikyti nuo bet kokio vei
kimo, jis jau yra sulaukęs 72 
metus amžiaus.

Po šių pasikalbėjimų ponia 
Griganavičienė skaniai pavai
šino, tarp kitko buvo ir ska
naus lietuviško kugelio, o 
troškulį malšino skanus vy
nas.

Linkiu musų nenuilstamam 
darbuotojui gerai ir greitai 
susveikti, gyventi dar ilgus 
metus.

Philadelphijos lietuviai, ku
rie norite ir galite, o ypatin
gai SLA 135 kuopos nariai, 
aplankykite savo ilgametį vei
kėją Joną Griganavičių, nes 
jis Jus visų yra pasiilgęs. Jo 
Adresas: 605 Emerson Street, 
Philadelphia 11, Pa.

Gust. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Aš, žemiau pasirašęs, išgu
lėjau ligoninėje 9 savaites ir 
su giltine kovojau per visą 
laiką. Visai nemaniau, kad 
man teks daugiau rašyti Tė
vynėje. Nors ir dabar dar ne
šiu visiškai sveikas, bet ne
galiu pamiršti tų savo bičiu
lių, kurie mane lankė ligoni
nėje.

D i d ž i a u s ia padėka pri
klauso mano dukrai ir žentui 
Lenktaičiams, kurie mane ap
lankė ligoninėje kiekvieną 
dieną. Antri mano pricteliai 
buvo ponai Mitrikai. Vincas 
yra Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 57 kuopos pirmi
ninkas.

Taipgi širdingai dėkoju vi
siems, kurių vardų čia nega
liu suminėti už dovanas, laiš
kais prisiųstus sveikinimus, 
kurių gavau net iš Chicagos 
nuo ponios N. Gugienės, iš 
New Yorko nuo dr. M. J. Vi- 
niko ir iš šiltosios Floridos 
nuo savo brolių, kurie ten 
maudosi drauge su žmonomis. 
Vienam jų laiške gavau svei
kinimą nuo ponios Mockienės 
iš Botetono ir Julia Stiles iš 
Floridos, ir daugelio kitų, ku
rių vardus neprisimenu.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
už gėles Susivienijimo 57 kuo
pai ir Senij Žmonių Draugi
jai ir visiems geriems priete- 
liams. Jeigu pavyks visiškai 
sustiprėti ir pasiekti draugijų 
susirinkimus, tai bus proga 
visiems asmeniškai kiekvie
nam padėkoti atskirai, bet 
šiuo sykiu dar kartą visiems 
tariu širdingai AČIŪ!

Laikinai apsigyvenau pas 
dukterį ir žentą, 7 Woodland 
Drive, Laicester, Mass. Čia 
su broliu Mitriku ir dukra 
Helen tvarkome SLA 57 kuo
pos reikalus.

A. Kriaučialis.
f

Pittston, Pa.

Geri eilėraščiai

Man patinka p. Sofijos Am
brazevičienės eilėraščiai tel
panti Tėvynėje. Tuos eilėraš
čius aš iškerpu ir įklijuoju į 
savo albumą, nes aš renku 
eilėraščius ir paveikslus. Tu
riu du albumus, kurie yra po 
160 puslapių didumo, jų ilgis 

colių pločio ir 2'/o colių 
storio. Ponas S. Michelsonas 
man sakė, kaip numirsi vai
kai išmes, tai palik 
jam atsakiau, kad 
vieną Naujienoms, 
Keleiviui.

Miami, 
Verbila yra se- 
yra dalyvavęs 
seimuose, gerai 
J. Viniką. Jo

Klubo

Gražus parengimas

kam, aš 
paliksiu 
o antrą

Susivienijimas

SLA 44 kuopos, 
Florida Jonas 
nas narys, 
keliuose SLA 
pažįsta p. M.
žmona buvj Lietuvių 
finansų sekretorė, dėl nežino
mos priežasties rezignavo, ji 
yra gabi moteris. Dabar po
nia Helėna Verbilienė išrink
ta svetimtaučių Moos organi
zacijai viršininke. Linkime 
jai ir jos vyrui geriausio pa
sisekimo.

C. K. Braze.

Iš SLA 75 Kuopos
Susirinkimo

Miami Lietuvių Choras su
ruošė parengimą kovo 20 die
ną 5 valandą vakare. Dalyvių 
buvo apie 200 ir visi buvo pa
tenkinti. Buvo graži progra
ma, kurią išpildė Anita Na
vickaitė — lietuvė, Ancilija 
Peterson
— estė. Jos visos kartu su
dainavo keletą dainelių, ku
rios publikai patiko ir jos 
gausiu delnų plojimu buvo iš
šauktos kelis kartus daugiau 
dainuoti.

Jubiliejinis SLA Toronto 
236 Kuopos Kalendorius 

1960 Metams 
NUPIGINTAS

SLALos Angeles, Calif.
75 kuopos narių susirinkimas, 
sukviestas specialiai atvirutė- 
mos, įvyko kovo mėn. 13 die
ną, sekmadienį, 1 valandą po 
pietų, šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Į susirinkimą 
iš 140 narių turinčių teisę bal
suoti, atsilankė tik 19.

Prieš rinkimus į Pildomąją 
Tarybą buvo iškilusios disku
sijos, kuriose rimtai buvo pa
sisakyta dėl kandidatų tinka
mumo. Savo nuomones pareiš
kė dzūkai, kalakutai ir žemai- 

dauguma, 
O viski 
kad nėra 
kaip vię- 

žemaiti's 
nedemo-

kandidatų 
atkaklesnis 
kad taip 

Dar gerai, kad kiti
žemaičiai gerai

lietuvė, 
latvė, Meeta Seep

*-< 4 ..

reiškinys musų 
nelabai malo- 
kurie ir seni

čiai, kurių buvo 
tai jie ir laimėjo, 
daug kam nepatiko, 
daugiau 
vienas, 
pasisakė, 
kratiška.
nuoseklesni 
paaiškino ir prieita žemaitiš
kos išvados, tad ir baigtos 
buvo diskusijos ir balsuota 
taip kaip kuriems geriausia 
patiko.

Dar vienas 
organizacijoj 
nūs, kad kai
kuopos nariai pasilieka su na
rio mokesčiu, tai finansų se
kretoriui sudaro bereikalingo 
rūpesčio ir sutrukdo darbą. 
Tokie nariai patys rizikuoja^ 

Į jei į centrą laike 90 dienų ne- 
pasiunčiami mokesčiai, tokie 
nariai palieka supenduoti. 
Taigi kiekvienam nariui yra 
daug naudingiau susimokėti 
savo mokesčius antram mė
nesyje, o nelaukti trečio pa
baigos.

Sekantis SLA 75 kuopos 
narių susirinkimas įvyks ge
gužės mėn. 14 dieną, šeštadie
nį, 7 valandą vakare^ parapi
jos patalpose, 2716 St. George 
Street, L. A.

Kuopos Korespondentas.,
t

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių . metų balandžio mėn. 10 
dieną, 2-rą valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą, kuriame bus svar
bių pranešimų ir raportų, ku
riuos turėsime apsvarstyti ir 
išpręsti, tad kiekvieno nario 
ir narės būtina pareiga būti | ilgiausių metų ir sykiu su ju- 
susirinkime.

S. Norkus,
ŠIA 7 kuopos sekr.

50 mėty sukaktis

Sukako 50 metų vedybinio 
gyvenimo, kai apsivedė auto
rius ‘'Siaurinoriu Takeliu” K. 
B. Kriaučiūnas. <Ta sukaktis 
buvo atžymėta sykiu su cho
ru parengime. P-lė Anita Na
vickaitė, laikydama tris stik
lus vyno rankose nudainavo

ir kas 
Lietu- 
Kodėl 
narių

jiem

įvairios Žinios iš Sau€
lėtos Floridos

p-lei

Miami, Florida. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 44 
kuopos narių susirinkimas į- 
vyko kovo mėn. 11 dieną, 8 
valandą vakare Lietuvių Klu- 
vo (salėje. Nors susirinkimas 
buvo garsintas Tėvynėje ir 
nariai kviečiami atvirukais 
dalyvauti susirinkime, bet at
silankė tik 16 asmenų ir vie
na garbės narė p. C. Kęlly.

Į Šusivienijimo seimą, ku
ris įvyks šiais metais Pitts- 
burgh, Pa., 44 kuopa išrinko 
delegatais P. Rodgers ir p. V. 
Skupeiką.

Atlikti Pildomosios Tary
bos rinkimai. Rinkimuose da
lyvavo 16 asmenų. Neku- 
riems nariams nepatiko, kad 
svarbiausioms pareigoms ne
pilnas kandidatų sąrašas ir 
nėra pasirinkimo.
Lietuvių Klubo veikla

Miamės Lietuvių Klubas 
nutarė paplatinti 60 $ėdų plo
čio, kad nebūtų tokis susi
kimšimas. Butų gerai kad ir 
barą pailgintų nors 10 pėdų. 
Musų klubo pirmininkas yra 
pilnais energijos ir gabus 
žmogus P. Satinsky, jis sten
giasi kiek galėdamas viską 
įvykdyti.

1 \

hilijatais išgėrė. Publika 
gausiai glojo. /

Choras, vadovaujant 
Anitai Navickaitei, padainavo
keletą dainelių, kurios pub
likai labai patiko, ką liudija 
gausus delnų plojimas. Pro
gramą vedė p. S. J. Swalkin.,

Toliau buvo šokiai

Po to prasidėjo šokiai, ku- 
| rie tęsėsi iki vėlybai nakčiai. 

Baras darė gerą biznį, nes 
visi besilinksmindami ištroš
ko. Man einant iš salės prie 
baro, išgirdau kas tai šaukia, 
atsisukęs pamačiau, kad tai 
yra ponai Ųgianskiai iš Šit- 
vidiškių kaimo. Jie klausia ar 
aš juos pažįstu ir ar atsime
nu, kaip aš 1930 metais ten 
buvau, o kaip ponas Bagdo
nas? užklausiau jų. Jis jau 
du metai kai yra miręs — at
sakė. Aš būdamas Lietuvoje 
tuos ponus nepažinojau, bet 
jie1 mane pažinojo. Jie džiau
giasi susitikę šaukčniškį, ku
ris jaunu būdamas apleido Lie
tuvą 1906 metais, bet ponai 
Ųgianskiai mane pažino. Ačiū 
iiems už tai.
v

Toronto SLA 236 kuopa^ 
minėdama savo 25 metų veik
los kelią išleido gražų su 
gausia iliustracija 60 puslapių 
1960 metų kalendorių.

Jame telpa katalikiški ir 
tautiški vardai. Jame aprašy
ta ne tik Toronto SLA kuo
pas darbai ir reikšmė Toronto 
lietuvių gy^nime, bet 
tai yra Susivienijimas 
vių Amerikoje iš viso, 
jis turi 12 tūkstančių
apie keturius šimtus kuopų, 
arti 4 milionus dolerių kapi
talo. Ką jis duoda savo na
riams ir bendrai lietuviams. 
Kais, kur ir kaip galima į jį 
įstoti. Yra ir kitų informaci
jų-

Kalendoriaus jau nedaug 
beliko. Norima jo platinimo 
darbą užbaigti, todėl įvykęs 
susirinkimas kovo 13 dieną 
nutarė kalendoriaus kainą nu
mažinti iki 50 centų. -

Prašome tą gražų leidinėlį 
įsigyti kol jo dar yra. Jį ga
lima gauti: Toronte p. Ber- 
žinsko prekybos įstaigoje, lie
tuvių namuoise pas bibliote
kos vedėją Augustiną Kuolą, 
valdybos narius, organizato
rius ir pas kiekvieną veikles
nį kuopos narį. Kalendorius 
platinamas dar ir kituose mie
stuose: Montrealyje, Hamilto
ne, Londone, St. Catharines, 
Wast Lorne, Delhi apylinkėje 
Paul’s Corner Z. Paulionio 
General Store, Detroite ir ki
tur.

Kalendoriaus plati n t o j a i 
prašomi už iki šiol parduotus 
atsiskaityti sena kaina, o nuo 
dabar platinti po 50 centų už 
kalendorių.

Pinigus siųsti šiuo adresu:
J. Novoli (Novogrodskas), 

87 VVindermere Avenue, 
Toronto 3, Ont., Canada..

Pageidauja rašyti

Labai daug vietinių ir chi- 
cagiečių pageidauja, kad ra
šyčiau, ypač chicagiečiai Nau
jienų draugai. Aš jiems atsa
kiau, kad rašau, bet laikraš
čiai neskuba įdėti. Atsiprašau, 
r.e mano kaltė.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 3-čio Bertainio, 1959 Metų

limokėjimai Rugpiučio ir Rugsėjo Mėn., 1959 Metais
RUGPIUČIO MftNESIO Atlyginimas Sekretoriams

Pomirtinių

Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio

Viso

1,
8,
15,
22,
29,

1959 ._
1959 _.
1959 _
1959 _

1959 __

$2,672.00
3,950.00
3,950.00
2,050.00
2,542.00

$14,826.00

Ligoje Pašalpos
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio

1, 1959
8, 1959
15,
22,
29, 1959

1959
1959

$829.25
446.00
351.00
302.58
572.38

V. Vitkauskas, New Britain, 
Conn. ___________________

, Parulis, Kingston, Pa.
. A. Urbonas, Dayton, Ohio
. Kubilius, New
Philadelphia, Pa. --------------

A. Simanavičius, St..
Loti i.s, Mo. _______________

P. Svetka, Maspeth, JN. Y.
J. Stockunas, Springfield,

III. ..............................................
J. Laigonis, Coaldale, Pa. 
V. Bankauskas, Providence,

J.
J.
S.

Viso

Viso $2,501.21
Sugrąžinti Mokesčiai

$11.87
4.11

14.87

9.15

15.68
3.91

16.97
6.12

3,98

$86.77

M. J. Vinikas, New York,
N. Y. ..........................

N. Gugis, Chicago, III.
S. Gegužis, Mahanoy City,

Pa. ............................................
J. Maceina, Pittston, Pa.
S. Bredes, Jr., Brooklyn,

N. Y...........................................
A. Trečiokas, Newark, N. J. 
Dr. S. Biežis, Chicago, III, 
E. Mikužis, Chicago, III.
J. Arlauskas, So. Boston,

Mass. ....... .___............. ...........
P. Dagys, Brooklyn, N. Y.

Viso
Z

SlaA Nuosavybės

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

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

H. F. Folesy, Mtg.

Viso

Tėvynės Reikalai

553.44
402.00

193.84
196.40

192.28
87.60

544.60
443.00

42.00
36.54

$3,381.68

$1,177.99

76.36
18.00

$1,572.35

Atlyginimas Daktarams
K. Gaižutis, Cleveland, Ohio $6.00
123 kuopa, Montreal,

Canada _____________............ 13.00

Viso ------------------------ ____ $19.00

$2,772.00

Algos
SLA raštinės 

tarnautojams' --------------
SLA spaustuvės 

tarnautojams ---------------
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. _____________________
N. Gugis, Chicago, Iii.
S. Bredes, Brooklyn,

N. Y. --------------- ------------

Mo.cn

240.00
360.00

240.00

Viso $4,252.60

e
Hartford, Conn.

GRAŽI SUKAKTIS

Atšauktoji Apdrauda ,
B. Navickas, Kenosha,

Wis. ........................................
A. W. Kvedaras, Scranton, 

Pa. ................. i.......................
P. Burneikis, VVaukegan,

III............................ 1.....................
V. Burneikis, VVaukegan, 
m....... ....................................

P. Alisauskas, Brooklyn,
N. Y. ...................................

Laugudas, Aurora, III, 
Kiaunė, Brooklyn, N. Y. 
Milius, Duryea, Pa.
S. Dillis, Jamaica Plain,

$102.50

436.44

61.47

66.80

Apdraudos Fondas
Mišrus Fondas
Lėšų Fondas ____

$9.44
10
75

Viso $10.29

Algos

Marš Printing Co.,
New York, N. Y. ________

Standart Type Metai Corp.,
Brooklyn, N. Y. --------------

V. Virbickas, Brooklyn,
N. Y. ........................................

A. Valatka, Paterson, N. J.

501.24

17.50

36.00
60.00

p. 
J.
o. 
R.

Mass.

239.09
317.34

54.57
149.18

SLA raštinės
tarnautojams 

SLA spaustuvės
tarnautojams

$4,158.00

933.00

49.28

Viso 614.74

Viso $5,091.00

Viso $1,476.67

Valkų Atšauktoji Apdrauda
M. Zujus, Nevvark, N. J.
R. 8. Dillis, Jamaica

Plain, Mass. ____________
R. S. Dillis, Jamaica Plain,

Mass. ___________________
R. S. Dillis, Jamaica Plain,

Mass. ____________________

$36.70

40.80

40.09

39.89

Viso $157.48

20 Metą Taupomoji Apdrauda

Ch. Lenkutis, Herrin, III. $1,000.00 
Z. Brazaitis, Dorchester,

Mass. 250.00

Viso $1,250.00

Pu»ė Pomirtinėm

M. Matonienė, Haverhijl,
Mass. ....... _________ $500.00

Viso $500.00

Įvairus Išmokėjimai

Reinhold Gould Ine.,
New York, N. Y. _____

Sočiai Security 
New York Telephone Co.,

New York, N. Y. ......... .
Schalit Printing and 
Stationary Co., New

York, N. Y. ........................
Paštas
Raštinės išlaidos
Economy Piloto Engraving

Co., New York, N. Y. _
Smulkios išlaidos
B. J. Shegaus, Jamaica,

N. Y. .......................... .........
The Statė Insurance Fund 
The Gotham Bank, N. Y. C.

$317.50
279.05

44.93

89.83
118.00

13.00

___ 2.60
12.58

5.00
1.00
3.00

Viso $886.49

Viso rugpiučio mėn. $28,311.92

RUGSĖJO MENESIO

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas
Ligoje Pašalpos Fondas
Mišrus Fondas ________
Vaikų Fondas ________
Lėšų Fondas __________

$211.44
64.50
3.22

56.30
35.00

Viso $370.46

Atlyginimas Sekretoriams
L. Valkevičius, Hudson, 

Mass. _____________________
Kartens, Charleroi, Pa. 
Lenkutienė, Herrin, III. 

Klim, E. Norwalk, Conn. 
Miliauskas, McKees Rocks,

A. 
U. 
J. 
J.

Pa.

$1.15
1.99
2.05
6.74

Viso

1.83

$13.76

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

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

V. Klimavičienė, Grand
Rapids, Mich............................

F. Žilionis, Pittsburgh, Pa. 
K. Rumbauskienė, Du Bois,

Pa. ..............................................
A. Zegley, Mahanoy City,

Pa. ..........................................
S. Waiksner, Virden, III.
A. Slazas, Springfield, III.
A. Butkus, McKees Rocks,

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

$5.00

10.00
10.00

10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

Vteo __ $75.00

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. $100.00

Viso $100.00

Reikalai

Marš Printing, New

York, N. Y.........................
H. Rice, New York, N. Y.
Reilly

New
Electrotype, 
York, N. Y.

Viso

SLA Nuosavybės

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

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

Viso

(563.30
110.00

2.18

$675.48

$330.25

66.67

$396.48

Atlyginimas Organizatoriams

P. S. Rindokas, E. Chicago, 
Ind. ........................................... $87.17

B. Keblaitienė, Detroit, 
Mich. 120.88

Viso $208.05

Atlyginimą* Daktarams

P. S. Rindokas, E. Chicago, 
Ind. ..........................................

B. Keblaitienė, Detroit,
Mich. ...........................J............

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
V. Ploplys, Rockford, III. 
A. J. Hagovsky, New

York, N. Y. ..............
S. J. Jusaitis, Boston, Mass. 
h. Kasperavičius, Ansonia,

Conn. ------ -------------

$13.00

10.00
15.00
3.00

4.00
23.00

3.00

Vi»o $71.00

$53.94
172.25

34.80

25.00
212.64Security ___________

Goodfarb, Philadelphia, 
......... .......................   165.00
Nark, Brooklyn,

34.76

Įvairus Išmokėjimai
New York Telephone Co.,

New Yark, N. Y.
Paštas
Joyce Brothers, Chicago,

III. ..... .................................... .
A. Kaladzinskas, Rumford, 

Me.
Sočiai
L. E.

Pa.
R. F.

N. Y. ................ . .....................
Smith-Corona, Syracuse,

N. Y. .................................. .
Raštinės išlaidos 
The Gotham Bank, New

York, N. Y. . ..........................
Nekilnojamojo turto 

įkainavimas ---------------------
New Jersey Bell Tel. Co.
A. Zubkus, Brooklyn, N. Y.
Admiral Photo Printing Co,

New York, N. Y. .............
Statler-Hilton, Chicago, III. 
Economy Pholo Engr. Co.,

New York, N. Y. ________
Parama Pirmyn” Chicago

III. .............-...............................
Lietuvių Tyrimo Institutas,

New York, N. Y. .............. ’ 100.00
Literatūra 48.00

971.20
10.00

2.41

20.00
33.98
80.00

12.05
20.00

23.80

25.00

Viso $2,044.83

Viso rugsėjo mėn. ____ $27,002.71
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

Kaip Atpažinti Cenzo Valdininką?

CENZO
VALDININKO

RUREAU OF THF CENSUS

Pomirtinių

Rugsėjo 5, 1959
Rugsėjo 12, 1959
Rugsėjo 19, 1959
Rugsėjo 26, 1959

Viso

Ligoje Pašalpos

Rugsėjo 5, 1959
Rugsėjo 12, 1959
Rugsėjo 19, 1959
Rugsėjo 26, 1959

Viso

Atšauktoji Apdrauda

M. Ukstinas, Brooklyn, 
N. Y. .............................

M. Andruškevičienė, 
Shenantoah, Pa. ------

J. Ruzinskas, Alliance, 
Ohio ------------------------

O. Žemaitienė, Chicago,
III. ________ ____ _____

J. Pocienė, Dės Moines, 
Iowa ------------------------

.__ $3,100.00
____ 1,303.00

5,986.00
1,680.00

KORTELES

PAVYZDYS

$11,169.00

$746.95
779.61
504.00
605.32

$2,635.88

$3.72

182.65

158.58

145.68

55.00

X '
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J. Benavitch, Buffalo, 
N. Y. __________ ______

A. Dobienė, Easthampton,
N. Y. . .................................

34.56

61.51

Viso $641.70

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

O. Alekna, Brooklyn, 
N. Y. ........................ $119.20

Viso $119.20

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

O. Kupstienė, Shenandoah, 
Pa. ................................ ...........

M. Aleknienė, Jeannette,
Ph. ................ ............. .............

M. Frankienė, Nanticoke,
Pa. ................................. ->.........

A. Levickienė. Pittston, Pa. 
V. Klimavičienė, Grand

Rapids, Mich. ....................
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa. 
K. Rumbausklene, Du

Bois, Pa. ______________
A. Zegley, Mahanoy City,

Pa. ............................................
S. Waiksner, Vird-en, III. 
A. Slazas, Springfield, III. 
A Sutkus, McKees Rocks

$35.00

16.56

40.95
5.00

10.00
10.00

10.00

10.00
10.00
10.00
10.00

Penktadienį, balandžio 1 die
ną, ar sekančių dviejų ar tri
jų savaičių bėgyje vienas iš 
Dėdės Šamo 160,000 cenzo 
valdininkų paklafoens į jūsų 
duris ir surašys faktus šio 
tautinio mąsto gyventojų su
rašymo metu.

Cenzo valdininku gali būti 
ir moteris (daugiau moterų 
gali apsiimti atlikti šį trumpą 
darbą, kuris vyksta tik vieną 
kartą į dešimt metų). Vyras 
ar moteris — cenzo valdinin
kas — turės su savim pažy
mėjimą, kuris įrodys, kad jis 
ar ji yra JAV-bių valdžios 
pareigūnai.

1960 metais cenzo valdi
ninkas turės ant savo drabu
žio viešai užsegtą raudoną- 
baltą-mėlyną kortelę, maž
daug 3l/2 ir 2*4 colių plo
čio. Kortelės priekyje bus 
JAV-bįų Komercijos Departa
mento (United Statės De- 
partmet of Commerce) ant
spaudas su žodžiais “Census 
Enumerator”, išspausdi n t u s 
skersai kortelę. Kitoje korte
lės pusėje bus įrašytas leidi
mas dirbti cenze su Cenzo 
Direktoriaus, tRobert W. Bur
gess, parašu. Valdininko pa
rašas taip pat bus randamas 
kitoje kortelės pusėje.

Šalia oficialios kortelės, ku
rią valdininkais turės prisegti 
prie savo rūbų aiškiai mato
moje vietoje, jis 
taip pat turės 
“1960 Census of 
Statės” leidiniu,
pat rasis oficialios cenzo ra
portų formos.

Cenzo Direktorius, Robert 
W. Burgess, skatina, kad 
žmonės pilnai bendradarbiau
tų suteikiant informaciją cen- 
įso valdininkui per šį tautinį

18-tą kasdešimtmetinį gyven
tojų surašymą. Surinkti fak
tai apie kiekvieną gyvenamą 
vienetą ir paskirą asmenį yra 
naudojami naudingos infor
macijos surinkimui apie ben
druomenes, miestus, kaimus 
ir tautą, bet jie niekad nebus 
naudojami tam, kad kuri nors 
šeima ar individas butų vie
šai paskelbtas.

v

“Jūsų suteikiama informa
cija yra pagal įstatymą pas
laptyje. Jūsų raportas cenzui 
negali būti naudojamas mo
kesčių investigacijos ar pot
varkių tikslams”, patvirtino 
direktorius Burgess.

American Council.

Viso $167.51

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

P P. Dargia, Pittsburgh,
Pa............................................... $689.98

su savim 
portfelį su 
the United
Jame taip

Š.
Lietuvių Radio Valanda 
vynčs Garsai” Hartforde mi
nėjo trijų metų gyvavimo su
kaktį. Ji kiekvieną sekmadie
nį 11:30—12:30 valandą tran- 
siliuoja savo programą iš 
stoties WPOP Hartforde, ban
ga 141CE Tai graži ir reikš
minga sukaktis, nes tris me
tus išlaikyti lietuvišką radio 
valandą yra didelis dalykas. 
Juo labiau, kad prieš tai čia 
buvę programos pusvalandžio 
negalėdavo išlaikyti. Per tą 
laiką Lietuvių Radio valanda 
yra daug pasidarbavusi lietu
vybės sustiprinimui ir jos iš
laikymui. Juk ji kas , sekma
dienį duoda tokią gražią kul
tūrinę progiamą. Čia išgirs
tame gražių lietuviškų dainų, 
malonios muzikos ir mielą 
lietuvišką žodį. Be to, kas 
sekmiedienį programa yra 
paįvairinama paskaitomis, ku
rias atlieka musų kultūrinin
kai

m. kovo mėn. 21 dieną
“Tė-

Bronius Vedeikis, kuris prieš 
tris metus buvo vienas išak- 
tyviausių programos steigėjų 
ir nuo jos įsteigimo iki šiol 
yra Radio Valandos Valdybos 
Pirmininkas. Jis savo suma
numu. ir energija iš daug sun
kumų programą išgelbėjo.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad mums hartfordiečiams 
yra didelė garbė turėti tokią 
gražią artimą ir savą lietu
višką programą. Mes turėtu
me ne tik šios programos pa
siklausyti, bet šios gražios 
sukakties proga jai pasiųsti 
piniginę auką (J. Petkaitis, 
60 Lincoln St., Hartford), nes 
jos išlaikymas kiek man yra 
žinoma labai daug kainuoja. 
Tad teskamba lietuviška dai-,

na ir tegaudžia lietuviški 
maršai ilgus metus per Hart
fordo Lietuvių radio progra
mą “Tėvynės Garsai”.

Klausytojas.

Jonui Krikščiunui-Jova r u i 
80 metų. — Sausio 12 dieną 
senesnės kartos poetui Jonui 
Krikščiunui-Jovarui suėjo 80 
metų. Šiaulių Pedagoginio in
stituto studentų literatų bū
relis suruošė jo sukakties mi
nėjimą ir pasveikino jį, .per
skaitydami jo kai kuriuos ei
lėraščius. Institute bus su
rengta |jo knygų, rankraščių 
ir nuotraukų parodėlė. Su
kaktį paminėjo ir spauda ir 
radijas.

intelektai.

Dar nebuvo nei vienos tau
tinės šventės, kurias radio 
programa butų nepaminėjusi. 
Ji nežiūrint didelių radio va
landos išlaikymo išlaidų, to
kioms šventėms, kaip vasario 
16, rugsėjo 8, ir kariuomenės 
šventei lapkričio 23 dieną pa
ruošia pritaikytus montažus 
ir tas šventes per radio 
pamini. Maža to, Liet. Radio 
valanda yra suruošusi gražių 
meniškų koncertų ir kitokių 
pramogų. Pati radio valandos 
programa, kaip minėjau yra 
daugiai kultūrinio pobūdžio. 
Stengiamasi duoti tai, kas 
lietuvio sielą gaivintų gyve
nant toli nuo savo gimtosios 
žemės. Kad ta programa taip 
ištobulėjo ir pasidarė graži, 
tai didelis nuopelnas nuolati
nio jos pranešėjo muziko Jur
gio Petkaičio, kuris su pilnu 
atsidavimu ir savo meniškais 
gabumais ją pastatė pilnoje 
aukštumoje. Jis nesigaili nei 
laiko, nei darbo kiekvieną 
sekmadienį kruopščiai paruo
šdamas programos turinį. 
Taip pat šios programos išlai
kymui daug nusipelnęs yra

LIETUVIŲ 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 E. Broadway, South Boston, Mass. 
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniajf 
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 ^ytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė.
6755 S. Western 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 programoii 
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 Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4?00-5:00 v. p. p

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, OAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, Gal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.

Kasdien

$3.00, 
rengė- 
vietas.

prieš

Sandaros Ketvirtoji Apskritis 
Ruošiasi Banketui

Bilietai banketui tik 
juos galima gauti pas 
jus ir užtikrinti sau 
Paskutinėmis dienomis
banketą bilietų gali pritrukti, 
nes daugelis vietinių ir apy
linkėse gyvenančių lietuvių 
rengiasi bankete dalyvauti.

Vienas Rengėjų.

SKANAUS!

New Haven, Conn

t

t

«

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros ketvirtoji ap
skritis, gyvuojanti Connecti- 
eut valstijoj, ruošiasi banke- 
tui-pietams, kurie įvyks šių 
metų gegužės mėn. 22 dieną, 
Lietuvių Svetainėje. Nors 
banketas dar toli ir yra laiko 
prie jo gerai prisirengti ir iš
garsinti, 'bet banketo ruošė
jams svarbu pranešti kitoms 
draugijoms, kad jos tą dieną 
neruoštų parengimų, nepa
kenktų sau ir Sandaros ban
ketui.

Vartei®1

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

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

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

Visada reikalaukit KUMPIO IŠ LENKIJOS

TIKRIEJI produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
užrašais '

ATALANTA—KRAKUS—■TAIA—POM 
Produktai iš Lenkijos
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Pirmadieni, balandžio 4 die
ną Tėvynės redakcijoj lankė
si retas svečias Valeris Ci
bulskas iš Port William, Ca
nada. Jis pavasarinių atosto
gų metu atvyko paviešėti pas 
brolius ir seserį, gyvenančius 
Conn. valstijoj: Susivienijimo 
žymų veikėją Simaną Cibuls
ku, gyvenantį Stamforde, ki
tą brolį gyvenantį New Have- 
ne ir seserį gyvenančią Hart
forde, tai būdamas SLA nariu 
aplankė ir savo organizacijos 
organo redakciją.

Brolis Valeris Cibulskas 
Ford William, Canada, gyve
na nuo 1928 metų ir dirba 
miškuose, daubų ir tenaitiniu 
gyvenimu patenkintas. Pagal 
jo pareiškimą, miškuose dar
bas nėra sunkus, maistas ge
ras, gyvenimui namai gerai į- 
taisyti ir švarus, uždirbama 
nuo 400 iki 700 dolerių į mė
nesį.

kumpis iš Lenkijos yra eko
nomiškas, maistingas ir ska
nus. Jis visada yra švelnus, 
sultingas ir šviežias. Kiekvie
nos šeimos patogumui kum
pis iš Lenkijos dabar gauna
mas 3, 4 ir 5 svarų dėžutėse.

Jus galit būti tikri, kad kas 
tik paragaus šio puikaus Ata
lanta, Tala, Krakus ar Pom 
ženklais pažymėto kumpio iš 
Lenkijos švenčių metu, buta
nai pajus, kad turėjo links
mas šventes.

South Boston, Mass.

RADIO ŽINIOS
—--------- —

Seniausia lietuviška radio 
programa Naujoj Anglijoj, 
vedama Stepono ir Valenti
nos Minkų, praneša, kad pra
dedant su balandžio 10 diena 
(Verbų sekmadieniu), progra
mos bus girdimos kas sekme- 
dienį viena valanda anksčiau, 
būtent: nuo 1:30 iki 2:00 va
landą po pietų, per tą pačią 
radio stotį WLYN, 1360 ban
gos.

Taipgi primenam, kad šių 
programų metinis, didelis, 
linksmas piknikas įvyks rug
piučio mėn. 7 dieną, lietuviš
kam Romuvos Parke, Brock- 
ton-Montello.
Steponas ir Valentina Minkai.

Detroit, Michigan

B. Visuotinas Susirinkimas

Š. m. balandžio mėn. 2 d. 
4 valandą po pietų Hispanos 
Unidos salėje įvyks JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės visuotinis susirinki
mas, kuriame bus dabartinės 
apylinkės valdybos ir revizi
jos komisijos pranešimai ir 
naujos valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai. Dabartinė 
valdyba tarp kitų darbų yra 
išsiuntusi daugiau 3200 ir ga
vusi virš 500 raštų, laiškų, 
telegramų ir kt. Jos apyvar
ta siekia beveik 11,000 dol. 
Daugiau smulkių informacijų 
išgirsite susirinkime. Prieš 
pradedant darbotvarkę bus 
rodomi filmai iš Detroito ir 
visos Amerikos lietuvių gyve
nimo. V. Kutkus.

šiandieh kiekvienas žino, 
kad iš Lenkijos importuo
tas kumpis yra skanėstas, 
puikesnis už kitus skanėstus. 
Gera šeimininkė rengdamosi 
šventėms ir svečių priėmi
mams, bus tikra sulaukti gra
žaus įvertinimo ir dėkingumo 
savo svečių, jeigu ji turės 
vaišėms puikų, tikrą ir malo
nų kumpį iš Lenkijos, kurį 
visur galima gauti pirkti ži
nomais vardais — Atalanta, 
Kr akus, Tala ir POM.

Todėl šeimininkės, pirki
nius atlikdamos šventėms, 
reikalaukit tiktai puikaus, pa
rengto valgyti, iš Lenkijos 
importuoto kumpio, kuris su
daro visada pageidaujamą 
patiekalą šventėms. Jus galit 
jį duoti į stalą šaltame sto
vyje* kaipo apetito sužadinto- 
ją arba prie Saločių. Kokiu 
budu Jus jį tieksite, visada 
busit užtikrinta, kad patenkin- 
sit labiausia išlepintą draugų 
ir namiškių skonį.

Taip pat atsiminkit, kad

Los Angeles, Calif.

Tautinių šokių grupė 
pasirodys didžiuliame 
amerikiečių susirinkime

I
Lietuvių tautinių šokių gru

pė, vadovaujama Liudo Rei- 
vydo, pašoks keletą šokių 
kongresmano Glenard Lips- 
comb pagerbime, kuris įvyks 
šių metų balandžio 14 dieną, 
ketvirtadienį, 7:30 valandą 
vakare L03 Angeles Break- 
fast Club patalpose, 3201 Los 
Feliz Blvd., Los Augeles mie
ste. Šį pagerbimą ruošia to 
kongresinio distrikto Respub
likonų partijos vadovybė. 
Kongresmano Glen Lipscomb 
pagerbime (Homecoming of 
Congressman Glen Lipscomb) 
dalyvaus virš 1,500 asmenų; 
programai vadovaus filmų 
aktorius George Murphy. 
Šiais metais kongresmanas 
Glen Lipscomb yra Kaliforni
joj respublikonų delegacijos 
JAV-bių Kongreso pirminin
kas. Be to, jis yra jau visai 
eilei lietuvių padėjęs vienuose 
ar kituose reikaluose; eilę 
kartų kėlęs ir gynęs Lietuvos 
bylą Kongrese. Lietuviai kvie
čiami šiame pagerbime daly
vauti.

Pavergtųjų Tautų Komiteto 
ruošiami šokiai

Pavergtų Tautų Komitetas 
(American Committee for 
Freedom of Enslaved Na- 
tionj), kurio veikloje daly
vauja ir lietuviai, 1960 metų 
balandžio 30 dieną, šeštadie
nį, 8 vai. vakare ruošia šo
kius su programa, kurie į- 
vyks Polonia salėje, 1312 W. 
3-rd Street, Los Angeles mie
ste. Lietuviams šiame komite
te atstovauja ALT-bos vietos 
skyrius. Šio komiteto veiklo
je dalyvauja šios tautinės 
grupės: suomiai, estai, latviai, 
lietuviai, lenkai, čekai, rumu
nai, ukrainiečiai ir Vengrai.
Lietuviai aktyviai dalyvauja 
LACRANC veikloje

Respublikonų tautinių gru
pių komitetas (Los Angeles 
County Republican All-Ame- 
rican Nationality Council), 
sutrumpintai vadinamas 
LACRANC, labai aktyviai 
reiškiasi politinėje veikloje. 
Šio komiteto, suorganizuoto 
prieš ketvertą metų, veikloje 
dalyvauja virš dvidešimties 
tautybių. Lietuviams šiame 
komitete atstovauja: Antanas 
Skirius, Kazys Lukšis, dr. 
Petras Pamataitis ir Leonar
das Valiukas. Šiais metais šio 
komiteto pirmuoju vicepirmi
ninku išrinktas L. Valiukas. 
Komiteto pirmininku yra Ivan 
Bourdine.

Rūta Kilmonytė įsijungė | 
California Republican 
Assembly veiklą

Filmų ir televizijos aktorė 
Rūta Kilmonytė įstojo nare 
į California Republican As
sembly, — rašo tos organiza
cijos mėnesinis biuletenis 
(California Republican As
sembly News), siuntinėjamas 
visiems nariams Kalifornijo
je. To biuletenio vasario-kovo 
mėnesių numeryje yra įdėta 
Rūtos Kilmonytės nuotrauka 
ir straipsniukas apie ją, kur 
pažymima, kad ji įstojo nare 
į minėtą respublikonų organi
zaciją, esanti lietuvių kilmės,

gimusi Kanadoje, iki šiol da
lyvavusi beveik visose žymes
nėse televizijos programose.

Pradedamas leisti naujas 
tautybių laikraštis

Amerikietis Robert Angew, 
kuris labai artimai bendra
darbiauja su visomis tauty
bėmis pietinėje Kolifornijoje, 
pradeda leisti mėnesinį laik
raštį, kuris bus skiriamas 
tautinėms grupėms. Šio laik
raščio ‘(Political Reporter) 
didesnė dalis bus skiriama 
tautinių grupių politinei veik
lai nagrinėti ir atžymėti. 
Anot Robert Angew, skirsiąs 
vietos tame laikraštyje tau
tinių grupių kultūrinei ir ki
tai veiklai. Robert Agnew ad
resas yra šis: 11812 South 
Cimorron Avenue, Los Ange
les 47, California. Jis yra ki
lęs iš Cleveland, Ohio; jo mo
tina buvo vengrė; yra vedęs 
italų kilmės amerikietę.

Lietuvių Namų komitetas 
energingai veikią

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės pastango
mis suorganizuotas Lietuvių 
Namų Statymo Komitetas jau 
sutvarkė visus teisinius rei
kalus. Formalumus atlikti, 
įkorporuojant šį vienetą, pa
dėjo adv. Raymond Rimd- 
žius, kuris pats nupirko šėrų. 
Lietuvių Namų Statymo Ko
mitetas įporporuotas šiuo 
vardu — “Lithuanian Com- 
munity Center, Ine”. Vieno 
šėro kaina — 25 doleriai. Še
rai jau platinami, eilė • lietu
vių jau yra nupirkę po* kele
tą ar net kelioliką šėrų. Šis 
Lietuvių Namų Komitetas, 
apjungęs beveik visas lietu
vių grupes (išskiriant dalį 
tautininkų), susideda iš šių 
asmenų: pirm. J. Uždavinys, 
vicepirmininkai — A. Skirius 
ir J. Kojelis, sekr. J. And
rius, kasin. V. Sakalauskas ir 
nariai — J. Truškauskas ir 
M. Aftukienė. Tikimasi, kad 
metų bėgyje pavyks lietu
viams įsigyti savus namus.

N \ CC.

Lawrence, Mass.

Perrinkta ALT Vietinio 
Skyriaus Valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius laikytame su
sirinkime' kovo mėn. 13 die
ną perrinko valdybą 1960 me
tams. Dabar valdybą sudaro 
sekami veikėjai: pirmininkas 
J. A. Stundza, vice pirminin
kas J. Piesliakas, sekretorius 
M. Stonie, iždininkas E. Pet
kevičius. Valdybą sudaro 
veiklus žmonės, tai reikia ti
kėtis, kad jie šiais metais at
liks daug gerų darbų.

Geriausios sėkmės naujai 
valdybai. Koresp.

Detroit, Michigan

Mirė Stasys Paurazas, 
Žymios Veikėjos Elenos 

Paprazienės Vyras

Šių metų kovo mėn. 10 iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė Sta
sys Paurazas, sulaukęs 64 
metus amžiaus, žymios ir 
energingos veikėjos lietuviš
kose organizacijose Elenos 
Paurazietės vyras. Velionis 
Stasys visuomet gerai atrodė 
ir niekad nesiskundė kokiu 
nors negalavimu. Jis tik visai 
neseniai pradėjo nesijausti 
gerai ir dėl tos priežasties 
buvo pasitraukęs iš darbo. 
Jis buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur (jam buvo padaryta vidu
rių operacija, po kurios iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo ant 
visados, palikdamas didelia
me nuliudime žmoną Eleną ir 
sūnūs.

Pašarvotas buvo prafoo- 
riaus Stepanaucko laidotuvių 
įstaigoje. Prie velionio karsto

buvo daug gėlių vainikų nuo 
giminių, draugų ir kaimynų, 
kurių jis nemažai turėjo. Šer
menis aplankė daug žmonių 
su juo atsisveikinti ir atiduo
ti paskutinę pagarbą, taipgi 
ir į kapus palydėjo gausus 
būrys žmonių. Lai jam būna 
lengva ilsėtis laisvoje Dėdės 
Šamo žemėje. Draugas.

Linden, N. J.
*

LIETUVIŲ VEIKLA

Iš pobūvio ruošėjų man te
ko nugirsti, kad iš šio gražiai 
praėjusio parengimo liko ne
mažai pelno. Pobūvis praėjo 
tikrai gražioje nuotaikoje, už 
ką didžiausia padėka priklau
so moterims, kurios nuošir
džiai dirbo iki priruošė ska
nius užkandžius ir visus da
lyvius patenkino. Butų gerai, 
kad dažniau panašus pobūviai 
butų suruošti musų mieste.

Vietinis.

SHALINS

Nors musų kolonija nėra 
gausiai lietuviais apgyventa, 
bet mes kartas nuo karto kai 
ką surengiame. Vietinė ALB 
apylinkė, artėjant Užgavė
nėms, sumanė suruošti Užga
vėnių pobūvį ir, reikia pasa
kyti, jog pobūvis buvo sėk
mingas ir sumatytojai paten
kinti.

Pobūvis įvyko Liberty Park 
svetainėje vasario 20 dieną. 
Be užkandžių ir kitų skanu
mynų, buvo ir kalbų progra- 
mėlis, kuriam vadovavo vie
tinės apylinkės pirmininkas 
S. Vaičiūnas. Taipgi buvo ir 
meninė dalis, kurią išpildė so
listė C. Zubavičienė, pianu jai 
pritarė muz. Stankūnas. Bu
vo skaitytas specialiai tam 
vakarui priruoštas neilgas 
raštas, kuris panašus į feljeto
ną. Linksmieji broliai padai
navo kelias savo daineles, ku
rios publikai labai patiko ir 
ji gausiu delnų plojimu rei
kalavo daugiau dainuoti. To
liau buvo skaitytas humoris
tinio pobūdžio raštas, bet aš 
autoriaus vardo nesužinojau 
ir negaliu jį paminėti.

P* v g • • •aiesko j imai
Lietuvos GenemHnlo Konsulo 

New Yęrke paieškomi asmenys:

Jasmontas Izidorius ir Jonas, ir 
Jasmontaitė Bronė.

Jurkšas Kazys, gyveno Kanado
je, St. VValburg, Sask.

Kasakaitis Jonas, žmona Semele- 
vičiutė-Kasakaitienė Rožė, kilusi iš 
Gudžiūnų vals., Pociūnėlių par., 
Kėdainių apskr., gyveno Montevi- 
deo, Urugvajuje.

Morkis Vincas, gyveno Avella- 
neda, Buenos Aires, Argentinoje.

Remanauskas (Remanowski) Al
fredas, kilęs gal iš Kėdainių apskr.

Rupšys Vincas, Prano ir Bar
boros Abromavičiūtės Rupšių sū
nūs.

* ■ f J

Sarapinavičienė Monika, ir jos 
tėvas Jeruševičius Juozas, Prano 
sūnūs, iš Purvelių km., Nedzingės 
vals., Alytaus apskr.

Du Namai Pardavimui
Abudu su visais patogumais, 
abudu turi skiepus. Vienas 7 
kambarių, Kitas 4 kambarių. 
Vanduo ir elektra. Esu naš
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

B. Goush
504 Johnson Street 

Hart, Mieli.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti Ir Pasiųsti £tasivieni£mo Lietuviu Amerikoje 

Paridentai ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 2, 1960 Metais■ y .r ■ . • ■ ♦

Išmokėtos pomirtinės
JIEVA LUKOŠEVIČIENE, 1 kp., Kingston, Pa.-, gi- 

muši liepos 15, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio B, 1917 m. Mirė vasario 28, 1960' 
m. Velionės vyrui Juozui Lukoševičiui pomirti
nės išmokėta __________ ______________ _____

JONAS DUSEVIČIUS, 57 kp., Worcdster, Mass., gi-
* męs rugpiučio 15, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 

prisirašė gegužės 3, 1925 m. Mirė kovo 11, 1960 
m. Velionio sunui Michael J. Desavage pomirti
nės išmokėta _______________________________ 1,000.00

JONAS VASILIAUSKAS, 57 kp., Worcester, Mass., 
gimęs birželio 15, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 1, 1917 m. Mirė sausio 1, 1959 
m. Petrui Bacevičia palaidojimo išlaidoms pa
dengti pomirtinės išmokėta__________________

VINCAS TAMULEVIČIUS, 113 kp., Thompsonville, 
Conn., gimęs balandžio 5, 1886 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė vasario 3, 1929 m. Mirė sau
sio 26, 1960 m. Velionio vaikams Jonui ir An- 
tosei Tamulevičiams pomirtinės išmokėta___ __

SOFIJA MARKUS, 134 kp., Chicago, III., gimusi rug
piučio 18, 1894 m., Aleknaičių kaime, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 10, 1953 m. Mirė sau
sio 26, 1960 m. Velionės dukteriai Helen Keval

i pomirtinės išmokėta ------------- -------------------
VACLOVAS MĮBKELIONIS, 204 kp., Tamaųua, Pa., 

gimęs sausio 3, 1897 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 4, 1917 m. Mirė vasario 15, 1960 
m. Velionio žmonai Anelei Miikelionienei pomirti
nės išmokėta ________ _____________________

MiATHEW CYBUL, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs 
rugsėjo 21, 1893 m., Simnas, Lietuva. Prie SLA 
prisirašė kovo <3, 1940 m. Mirė vasario 2, 1960 m. 
Velionio sunui Bernard Peter Cybul pomirtinės 
išmokėta1—------------------------------------------------

$300.00

150.00

187.00

500.00

300.00

1,000.00
k 4

Viso ______________ ____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. BRAŠKIEN®, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 3 savaites --------------
M. MARDOSA, 30 kpv., Saranton, Pa., sirgo 2 sav. 1 d. ——..................
J. KUBILIUS, 105 kp., Dayton, Ohio. sirio 6 savaites —-....................
S. VAŠKIENE, 112 kp., Scattle, Wash., sirgo 9 sav. 1 d........................
S. DZVIRKALIEN®, 113 kp., Thompsonville, Conn., sirgo 6 savaites 
M. PiREYTIEN®, 127 kp., Lynn, Mass., sirgo 5 sav. 6 d. . .................
R. BARTKUS, 232 kp., Thomas, W. Va., sirgo 12 savaičių ...................
S. KALUZA, 236. kp., Toronto, Canada, sirgo 12 savaičių _________
M. SCOTT, 247 kp., Ąliųuippa, Pa., sirgo 9 sav. 4 d. ........... . .................
A. CASPER, 275 kp., Springfield, III., sirgo 11 sav. 1 d..........................
A. VAIGĄUSKAŠ, 294 kp., Carlinville, III., sirgo 6 savaites ...............
P. KiRIAUCIUNAS, 297 kp., Greenfield, Mass., sirgo 6 savaites —

1

Viso — -r-i——r—--------------------
pradžios šių motų bendrai viso

s t
Nuo

J

-$3,437.00
$53,646.67

$18.00
26.00
18.00
41.25
27.00
42.25
85.50

246.00
95.75
78.01
22.50

'36.00

$736.26 
$7,571.27 

' M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

»

t

»<:

(Shalinskas) 

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. VLrjrinia 7-4499

Steponavičius Bernardas, gyveno 
Rockford, III.

Heškomiejl arba apie juos tinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF MTHUANIA,

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

pinigų

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

ROCKFORD, ILK
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

f WO 5-5890
t Taip pat patarnavime
| ir siuntinių persiuntimui į 
į Lietuvą ir kitus kraštus.
į J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
I 114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AI*. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

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:

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 1, N. Y.

i

I
i
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tarpą.

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

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

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

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

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.

<>•

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVturi daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug kinių 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, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“ gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirbo.
7722 George St, Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

1
.0 NAUJA KNYGA 

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta S. MICHELSONO 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; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS” '

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

I
NAUJIENOS

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos1 ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
H41N) metams, $7.00 — pusei metų. Chlcagoje - 
118.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite ėekj arba Money Orderi to* 
Hu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutii Halsted Street. Ckicayo 8. IUin«N>




