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Aktingas Žygis Prieš Maskvos Agresiją
Mikojano “atostogos” Amerikoje. - Nasseris 
susikivirčijo su Chruščevu. - Amerikos didelis 
mokslinis laimėjimas

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

' Spauda iš AVashingtono šaltinių skelbia apie įtei
kiamą notą Maskvai, kur bus reikalaujama atsisakyti 
nuo ultimatyvio reikalavimo iki ateinančio birželio 1 
dienos ištraukti okupacinę kariuomenę iš Berlyno ir pa
likti Vokietijos sostinę neitraliu, demilitarizuotu mi.es- 
tu. Ši nota buvo išdirbta Europoje po pasitarimų Šiau
rės Atlanto sąjungai priklausančių valstybių. Šios 
svarbios notos išdirbime dalyvavo Anglijos, Prancūzių 
jos ir kitų suinteresuotų kraštų diplomatai. Taip pat 
tos notos pagrindus nustatant dalyvavo valstybes sek
retorius J. F. Dalies, o be to ir Vakarų Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Brentano. Greta to notoje 
nurodoma, kad vakarų sąjungininkai garantuoja, jog 
nebus atstatytas Vokietijos utilitarizmas.

Iki šio laiko vis taip atsitikdavo, kad iniciatyva 
svarbesniuos įvykiuos vis priklausė Maskvai, o vakarai 
turėdavo tik gintis nuo naujų puolimų. Ši nota, kaip 
spauda informuoja, parašyta griežtu tonu ir pareika
laus iš Maskvos aiškaus atsakymo dėl tolimesnių dery
bų Berlyno reikalu. Griežtas reikalavimas atsisakyti 
nuo paskelbto ultimatumo, privers Maskvą gerai pas
varstyti tolimesnius savo žingsnius, nes kalbamoji nota 
nusako tvirtą demokratinių valstybių nusistatymą. Tai 
reiškia naują posūkį santykiuose su Maskva ir priklau
sys nuo tolimesnės vakarų valstybių laikysenos, ar toji 
nauja kryptis bus pastoviai naudojama agresoriui nu
malšinti.
Mikojanas rengiasi Amerikon
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linkime visiems Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje nariams, kuopų virši
ninkams, TĖVYNES bendradarbiams, vajaus organi
zatoriams ir visiems Susivienijimo draugams. Linkime, 
kad visi musų broliškos organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje darbai butų lydimi geros valios ir 
broliško pasišventimo jausmų.

TĖVYNĖS REDAKCIJA, 
ADMINISTRACIJA, 
SLA TARNAUTOJAI.

NAUJI METAI
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NAUJIEMS METAMS PRASIDĖJUS

Jau dabar daromi spėlioji
mai, kad artimiausias Chruš- 
čevo bendradarbis Anastasas 
Mikojanas, kuris jau gavo 
vizą ir rengiasi ateinantį sau
sį čia atvykti, turės atvežti 
Maskvos atsakymą į kalbamą 
notą. Mikojano kelionė į Ame
riką sudaro vėliausią sensaci
ją pasaulinėje spaudoje. Pa
žymėtina, kad pats Mikojanas 
laikraštininkams pareiškė, jog 
tai busianti jo atostoginė, sa
kytum, poilsio kelionė. Bet 
numatoma, kad Mikojanas 
bus priimtas Baltuosiuos Rū
muos, kad jis turės pasitari
mus Valstybės Departamente. 
Ką palies šie pasitarimai? 
Mikojanas laikomas prekybos 
specialistu. Tad ir manoma, 
kad pirmoje eilėje Mikojanas 
rūpinsis prekybos tarp Sovie
tų ir Amerikos išplėtimu. Bet 
dabartinė būklė iškelia daug 
aktualesnius reikalus, negu 
paprastoji prekyba. Tad nie
kas neabejoja, kad bus išnau
dota proga su Mik o j anų išsi
kalbėti visais svarbesniais rei
kalais, o pirmoje eilėje dėl 
Vokietijos sujungimo.

Ta aplinkybė, kad Mikoja
nas pats pareiškė noro ap
lankyti šiuo metu Ameriką 
kai kieno akyse rodanti tam 
tikrą Maskvos nusileidimą. 
Anksčiau juk Chruščevas bu
vo paskelbęs, kad tik sąjungi
ninkams ištraukus savo ka
riuomenę iš Berlyno, bus ga
lima pradėti derybas dėl toli
mesnio Vokietijos likimo. 
Ypatingai esą tuo nepatenkin
ti rytų Vokietijos komunistai, 
nes jie šiomis aplinkybėmis 
neturi vilties greitai sulaukti 
savarankumo.

De Gaulle Prancūzijos 
prezidentas

Kaip buvo laukta, pagal 
naują Prancūzijos konstituci
ją, prezidento rinkimuose da
lyvaujantieji Senato, Parla
mento, savivaldybių atstovai 
ateinantiems septyniems me
tams Prancūzijos prezidentu 
išrinko De Gaulle. Jis gavo 
78% visų rinkikų balsų. Jo 
konkurentai — liberalų ir ko
munistų kandidatai gavo po

Prie nebaigtų darbų reikia priskirti tebevykstantį 
SLA naujų narių prirašymo vajų. Praėjusiais metais 
jis vyko veik visose musų kuopose. Neviena kuopa iš
vystė gražią veiklą ir jų įnašai į organizaciją yra žy
mus.

Nežiūrint pasiektų vajaus laimėjimų mes neturime 
sustoti pusiaukelyje prie dar neatlikto darbo. Mums 
dar daugiau tenka sutelkti jėgas ir didesniu pasiryžimu 
vykdyti pradėtą vajų.

Labai svarbu, kad šiame darbe dalyvautų visos, 
tiek mažosios tiek didžiosios, musų organizacijos kuo
pos. Jei kiekviena kuopa prisidės prie vajaus darbo, 
tai ir bendros talkos vaisiai bus daug geresni. Tačiau 
didesnių kolonijų kuopos, kur daugiau gyvena lietuvių, 
neturėtų pamiršti, kad jų veikimo dirva yra daug pla
tesnė. Todėl didesnė dirva, turėtų duoti ir stambesnį 
derbių.

Į talką kviečiami visi nariai
Alės matome Tėvynėje kreipimąsi į visus narius ir 

spausdinamą kuponą, kurio pagalba kiekvienas narys 
galėtų prisidėti prie kviečiamos talkos, j kuponą pra
šoma įrašyti savo pažįstamųjų ir artimųjų pavardes ir 
jas atsiųsti Susivienijimo raštinei. Tai gana lengvas 
būdas prisidėti prie vajaus.

Dabar, kada švenčių metas jau yra veik praėjęs, 
musų visų dėmesys vėl turėtų būti nukreiptas į vajaus 
darbą. Alums reikia išnaudoti labai palankų metą nau
jiems nariams prirašyti ir pasistengti daugiau padirbė
ti. Tegul šie metai Susivienijimui būna dar nešesni.

Susivienijimas, siekdamas didesnio lietuvių apjun
gimo, nori pasitarnauti .ne tik savo nariams, bet ir visai 
musų visuomenei. Būdami daugiau organizuoti, geriau 
pajėgsime atlikti tuos uždavinius, kuriuos kelia musų 
senosios tėvynės sunki padėtis. Musų organizuotumas 
yra viena didžiųjų priemonių padėti savo tautai ir mu
sų išeivijai. Štai dėl ko mes siekiame turėti daugiau lie
tuvių Susivienijimo eilėse. Todėl, pradedant Naujuo
sius Alėtus, supraskime ir įvertinkime Pildomosios Ta
rybos ir Vajaus Komisijos kvietimą visiems prisidėti
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prie naujų narių prirašymo darbo.
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Nauji Metai 
Jau užstojo, 
Ko čia reikia 
PaJinkėt?
Daug sveikatos, 
Viso gero, 
Doleriuką
Nors bent svarą, 
Krepšį laimės 
Ir kantrybės— 
Susilaukti 
Brangenybes: 
Laisvosios 
Tėvynės— 
Broliškos 
Vienybės.

Nei nepajutome, kai vėl vieneri metai jau yra pra
eityje ir esam įžengę į Naujuosius Metus. Galbūt ne 
vienas, pradedamas kitus metus, pagalvoja, kągi jie 
duos žmonijai, tautai, visuomenei ir kiekvienam atski
rai. Sunku viską pramatyti, bet Naujųjų Metų pra
džioje taip pat ir mums, SLA nariams, dera pagalvoti 
apie savo organizaciją, jos busimus ir dar nebaigtus 
darbus.

mažiau negu 10,000 balsų. 
Penktoji Respublika, kaip da
bar yra vadinama De Gaulle 
sumanymu, sudarytoji Pran
cūzuos santvarka, tokiu budu 
pradėjo pilnai veikti. Opozici
ja De Gaulle vyriausybei 
tarpu tėra labai silpna.

Nasseris prieš Maskvą
Arabų nacionalizmo vadas 

Egipte diktatorius Nasseris 
savo agresingumu sudarė ne
maža rūpesčių šiandieninės 
politikos vairuotojams. Jis su
gebėjo sujungti arabus ir jo 
įtaka buvo tokia didelė, kad 
atskiros arabiškos valstybė
lės, kurios iki paskutinių lai
kų nerodė darnaus sugyveni
mo, pradėjo vieningai veikti, 
siekdamos atsikratyti nuo va
dinamų kolonialistų įtakos ir 
išnaudojimo. Nasseris pasirei
škė dalinai, kaip miklus ir ne
paisąs priemonių politikierius. 
Tuo tarpu, kai vakarų sąjun
gininkai kėlė ginčus dėl pa
galbos arabų kraštams, jis 
kreipėsi į Maskvą ir sugebėjo 
gauti didelę ir militarinę ir 
aplamai ekonominę paramą. 
Maskva pasiuntė į Egiptą ir 
kitus arabų kraštus didelį 
skaičių savo agentų, neva in
struktorių ir patarėjų. Tad 
Maskvoje jau buvo sapnuoja
ma, kad ilgainiui arabų pa
saulis paklius Maskvai. Net 
kai kurie Europos ir Ameri
kos laikraščiai ėmė kaltinti 
Nasserį ^pasidavus komunistų 
įtakai.

Bet tikrumoje rimtai nie
kas negalėjo tikėti Nasscrio 
pro komunistiniais nusistaty
mais. Paskutiniai įvykiai pa
rodė, kad taip ir butą.

Šiomis dienomis Nasseris 
Port Saide anglų išvijimo iš 
Suezo kanalo metinėse sukak
tuvėse pasakė didelę kalbą ir 
pirmu kart griežtai pasmerkė 
komunistus, ypatingai pulda
mas Sirijos komunistus, ku
riuos pavadino arabų išdavi
kais. Spauda apie tai rašyda
ma, nurodo, kad paskutiniu 
metu jau buvo pastebimas 
tam tikras atšalimas tarp 
Maskvos ir Egipto. Maskva,

tuo
Pilėnas.

mo statyba kamuojanti maž
daug 14,500 rublių. Kaimyni
niuose Latvijos rajonuose to
kių namų esą pastatyta jau 
didelis skaičius.

• •Nenormalaus ūgio kiijeo- 
tams Vilniuje, prie universali
nės parduotuvės, atid a r y t a 
vyrų ir moterų viršutinių dra
bužių siuvykla.
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girdi, neištesėjusi savo paža
dų Nasseriui ir nepasiuntusi 
sutartim numatytų prekių ir 
kitos paramos. Dabar aišku, 
kad šie du partneriai stengėsi 
vienas kitą prigauti, bet ir 
vienam ir kitam jų slapti no
rai paaiškėjo ir trumpoji mei
lė pasibaigė.

Nuostabi mokslinė 
pažanga pasiekta paleidus 
naują satelitą-Atlasą

Neseniai paleistas s a t c 1 i- 
ftas Atlas išryškino Amerikos 
mokslininkų padarytą didelę 
pažangą dangaus satelitų sri
tyje ir tuo pačiu metu —toli
mų distancijų sviedinių gami
nime. Pirmausa, tai yra žy
miai didesnės apimties, negu 
•bet koks iki šio laiko paleis
tas satelitas. Bet svarbiausia, 
kad jame esą įrengimai tiekia 
naujus moksliniu požiūriu 
svarbius duomenis. Šiame sa
telite įdėti prietaisai įgalino 
perduoti prezidento Eisenho- 
werio sveikinimą Kalėdų pro
ga. Iš Baltųjų Rūmų į naują
jį satelitą buvo pasiųstas pre
zidento linkėjimas 
gero® valios žmonėms 
je ir iš ten visas pasaulis 
Įėjo girdėti prezidento 
džius. Po to buvo 
keli mėginimai ir 
riau pasisekdavo, 
rikos mokslininkų 
pasaulyje sutiktas dideliu pa
sitenkinimu, nes jis parodė, 
kad Amerika nurungė Mas
kvą šioje srityje.

“visiems 
” žemė- 

ga- 
žo- 
net 
gc-

daromi 
jie vis 
Šisai Ame- 
laimėjimas

PRADĖKIM NAUJUS METUS SU TALKA SLA
SUSIVIENIJIMAS DUODA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.00

Į

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENA $1,000.00 APDRAUDOS 20 METŲ, AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda duoklių mėnefeiui $1.49, savaitei 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20) metų 

duoklių mėnesiui $2.53, savaitei

Taupomoji 20 m. apdrauda duoklių mčn. $4,36, savaitei

33c

56c

94c

Taupomoji 10 m. apdrauda duoklių mėn. $9.37, savaitei $2.68

Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki
65 metų nario amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik 
po $1.00 mėnesiui, išenia 23 centai į savaitę už 
kiekvieną $12.00 savaitinės pašalpos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mėnesį už kiekvieną $1,000.00 
apdraudos.

Apdrauskite-Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos parius 
Vaiky apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės z-

SLA APDRAUDOS YRA GEROS IR PIGIOS—GERESNIU NĖRA
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikabėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia,

didesnei 
tuo bus

didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA VAJAUS KUPONAS ▼
sz

Į 
t
I 
f

Į
I
I 
!
I

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalą su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informasijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijimą.

Vardas ir Pavardė Adresas t

(1)
(2)

(3)

«
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Namai iš durpių blokų pa
statyti kai kuriuose Joniškė
lio rajono kolūkiuose. Kad 
durpiij blokuose neįsiveistų 
įvairus graužikai, į blokų mi
šinį beriama druskos miltelių 
ir kalkių. Gyvenamųjų namų 
statyba iš durpių blokų atsi
einanti labai pigiai. Vieno na-

Rekomenduoja:

Vardas ir Pavardė Adresas I
IData

Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

Kuopa



r

Sausio 2, 1959T R V Y N Ri i

SLa Reikalai ir Veikla
Sveikatos skyriusS.L.A.KUOPŲ VEIKLA

ves

Miami, Florida

ŠIA 44 Kuopos Veikla

Veiklos

«

labai ne-
(Bus daugiau)

ra

Chicago, Illinois

Rockford, Illinois
SEA 77 Kuopos Veikla

1

1

Westville, Illinois
f

1

f

Kaulakis $25.00 jpa-

Taigi, /jeigu norite kad kuo
pa dar gyvuotų Baltimorėje,

kuopos susirinki- 
1959 metais sausio

Lietuvių 
dieną, 2

dieną į- 
kuopos 

kuriame

Mt. Carinei, Pa.

Pittsburgh, Pa.

Vikto-
Stela 

Varo- 
Vero-

Binghamton, N. Y.

Baltimore, Md.

Chicago, Illinois
(18-tos gatves apylinke)

Scranton, Pa.

Pranešimas ŠIA 64-tos 
Kuopos Nariams

ŠIA 50 Kuopos Reikalai. 
Metinis Susirinkimas 

su Vaišėmis

musų kuopos nariai 
skirtų dėmesio ne 
apdraudoms, bet ir 

Susivienijimo lietuvi-

Maloniai prašome visus na
rius dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

tai susirinkite į susirinkimą, 
ir išrinkite valdybą tokią, ko
kia

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

jums patinka.

Kviečia Valdyba.

m Šj skyrių, skirtą Susivienijmtt, Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 
® Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos men. 21 dienos iki lie
st pos men. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytojų: MO- 
® TIEJAUS NASVYČIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
® D., ii' VINCO TERCIJONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1958 metų,

j Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

vaišėse.
P. B. Balchikonis,

SLA 50 kuopos sekr.

šian-

komisi ja: V. 
Viktoravičienė, 

D. Endriunienė. 
nariai privalo 
bus reikalinga.

Iš ŠIA. 40-tos Kuopos 
Metinio Susirinkimo

r

Los Angeles, Calif
ŠIA 75 Kuopos Veikia

20

Toronto, Canada

ŠIA 236 Kuopos

Vtulvlenijlmo kuopų skubus pra- 
flMKmal turi būti prisiųsti ne vg- 
tteu savaite laiko prieš laikraščio 
W!eidln:ą. Redakcija Btralpsnlus Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerĮ.

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a g e r 
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Steponui Kairiui 80 
Metų Amžiaus

Praeitų metų gruodžio 
dieną suėjo 80 metų amžiaus 
prof. inž. Steponui Kairiui- 
Kaminskui, žymiam lietuvių 
tautos veikėjui ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto sig
natarui. Jis gimė 1878 metais 
gruodžio mėn .20 dieną Už- 
unvžių kaime, Kurklių vals
čiuje, Ukmergės apskrity. Pir
miausia lankė Kurklių pra
džios mokyklą, kurią baigęs 
1889 metais įstojo į Palangos 
progimnaziją ir ją baigė 1894 
metais. Vėliau mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, ir ją baigė 1898 
metais, po to įstojo į Techno
logijos institutą Petrapilyje, 
kurį sėkmingai baigė 1908 
metais gaudamas inžinieriaus 
laipsnį.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais prof. inž. Steponas 
Kairys ėjo įvairias atsakomin- 
gas pareigas. Nuo 1912 iki 16 
metų jis dirbo Vilniaus kana
lizacijos skyriuje ir vadovavo 
kanalizacijos darbams Vil- 
niaus mieste. Vėliau, nuo 
1923 metų 
savivaldybės 
vandentiekio 
jas. Ne tik

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 75 kuopos metinis va
karas ir šokiai įvyks 1959 
metais sausio mėn. 11' dieną, 
3 valandą po pietų, Lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos Salė
je. Programoje: Vaidina Los 
Angeles scenos mėgėjų San- 
buris Gasparo Veličkos vieno 
veiksmo vaizdelį. Veikia: G. 
Velička, Dudienė, Stroputė, 
Railaitė, Šakys, Abeikis ir 
Vladas Gilys

Prašome visus gausiai da
lyvauti. Mes lauksime su ska
niais valgiais ir gerais gėri
mais. Šokiams gros M. Kraf- 
to orkestras.

Pietus paruoš geriausia vi
rėjas J. Masonas ir jie bus 
duodami pirmą valandą po 
pietų. Įžanga tik $1.00.

Visi SLA 75 kuopos nariai 
ir narės malonėkite dalyvau
ti su visais savo artimais 
draugais ir pažįstamais, tai 
bus geriausias atlyginimas 
dirbantiems SLA 75 kuopos 
nariams. P. Žilinskas.

verbavimas vėl pajudėjo iš 
vietos. Cent.r Ats. St. Jokū
baitis į Susivienijimą įtraukė 
9, o pp. Indrelienė ir Ricike- 
vičienė po 2 naujus narius. 
Taigi dėka musų energingų 
organizatorių ir lietuviškosios 
visuomenės, kas kart labiau 
besidominčios ŠIA organiza
cijos veikla, musų kuopa au
ga ir tapo vienu didžiausiu 
organizaciniu vienetu visame 
Toronto lietuvių kolonijos gy
venime. Tiktai butų labai ge
ra, kad 
daugiau 
vien tik 
bendrai
škai veiklai ir jo kultūriniams 
siekiams. *

Susirinkime buvo pranešta 
apie kuopos nario Aleksandro 
Steponavičiaus mirtį, kurio 
atmintį susirinkimo dalyviai 
pagerbė atsistojimu. Velionis 
palaidotas Gladstono ' kapinė
se. Laidotuvėse be kitų, daly
vavo būrelis Susivienijimo na
rių. M. K.

išrinktas P. Satinskas. Gaila 
buvusio pirmininko, nes jis 
buvo geras gaspadorius. Nau
jam pirmininkui linkime ge
riausios sėkmės.

C. K. Braze,
ŠIA 44 kuopos sekr.

Pūlingas Plaučių Plėvei Uždegimas 
( Pūlingas pleuritas—ėmpyema)

SLA 44 kuopos parengimas 
įvyko lapkričio mėn. 30 die 
ną, 5 valandą po pietų, Lietu
vių Klube. Šeimininkais buvo: 
p. F. Rodgers ir p. J. Shim- 
kus. Prie baliaus prirengimo 
dirbo p. J. Shimkaus giminai
tės, kurios padėjo virtuvėje, 
taipgi ir p. P. G. Aleksynas 
pagalbėjo. Prie tikietų 
buvo p. C. Kelly, prie durų p. 
S. J. Slawkin ir Stasiulis. Į- 
žanga buvo y patai $1.50. 
Žmonių buvo nemažas būrys. 
Iš šalies žiūrint atrodė, kad 
visi buvo patenkinti.

Susirinkimas

SLA 44 kuopos susirinki-1 
mas įvyko gruodžio mėn. 6 
dieną, 8 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Narių dalyvavo 
22.

Dar tebeserga p. C. Žemai
tis, protokolų sekretorius, su
sirinkime jo pareigas ėjo M. 
Aleksynas.

Pirmininkas p. V. Skupei- 
ka atidarė susirinkimą. Pir
miausia jis patikrino, ar visa 
valdyba randasi. Po to per
skaitytas praeito susirinkimo 
protokolas, kurį perskaitė p. 
M. Aleksynas. Protokolas pri
imtas vienbalsiai.

SLA 50 kuopos priešmeti- 
niame, susirinkimu, įvykusia
me gruodžio 2 dieną, turėjo 
būti išrinkta kuopos valdyba 
1959 metams, bet dėl labai 
neskaitlingo susirinkimo val
dyba nebuvo renkama.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė rinkimus įvykdinti meti
niame susirinkime, kuris į- 
vyks 1959 metais sausio mė
nesio 7 dieną, 7:30 valandą 
vakare A. Klimo Studijoje. 
Tame susirinkime bus išrink
ta kuopos valdyba 1959 me
tams ir ten pat įvezdinta, kad 
pradėtų eiti savo pareigas su 
tuo susirinkimu. Taipgi 1958 
metų valdyba išduos savo me
tinius raportus, kuri nušvies 
kuopos darbuotę per 1958 
metus.

Susirinkimui užsibaigus, bus 
veisės visiems į susirinkimą 
atvykusiems nariams. Tai bus 
naujanybė ŠIA 50 kuopos 
darbuotėje. Todėl visi kuopos 
nariai pasistenkite atvykti į 
šį susirinkimą ir dalyvauti 
kuopos svarbiuose tarimuose 
ir

Kad apsisaugojus nuo pūlingo plau- 
plėvės uždegimo, ligonis sergąs plau- 
liga turi būti labai atydžiai gydomas 
rižiurimas, ypatingai plaučių uždegi-

darbams 
Vėliau, 

jie buvo Kauno 
kanalizacijos ir 
skyriaus vedė- 

Kaune pagal jo 
projektą įrengtas vandentie
kis, bet jis paruošė projektus 
Šiaulių, Marijampolės, Vilka
viškio ir Panevėžio kanaliza
cijai.

Prof. inž. Kairys yra vienas 
tų žmonių, kuris ne tik pats 
dirbo, bet ir naująją kartą 
mokino būti naudingais val
stybei ir savo tautos žmo
nėms. Lietuvos universitete 
Kaune, Technikos fakultete 
dėstė kanalizacijos ir vanden
tiekio įrengimo kursus. 1939 
metais pakeltas ord. profeso
rių, o 1940 m. buvo suteiktas 
garbės daktaro laipsnis.

Į politinę visuomeninę veik
lą prof. inž. Steponas Kairys 
įsitraukė jaunu būdamas 1900 
metais Vilniuje, dar sėdėda
mas studento suole. Daugiau
sia jis dirbo socialdemokratų 
partijoje, daug jėgų yra įdė
jęs į spaudos darbą, bendra
darbiaudamas laikraščiams ir 
rašydamas knygeles dar tais 
laikai, kai lietuviškas spaus
dintas žodis buvo draudžia
mas tuometinės Rusijos caro 
valdžios.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu, jis drauge su keletu kitp 
veikėjų, Vilniuje nustatė gai
res politinei veiklai, kurios 
tikslas buvo savistovi, nepri
klausoma demokratinė Lietu
va. Jis dalyvavo Vilniaus kon
ferencijoj 1917 metais ir bu
vo išrinktas į Valstybės Tary
bą, dalyvavo keliose konfe
rencijose, kuriose buvo svar
stoma Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas. 1918 me
tais vasario 16 dieną kartu su 
kitais pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą. Taipgi 
jis buvo tieikimo ir maitinimo 
ministeriu ir visų seimų na
riu.

Apie prof. inž. Steponą Kai-

P. m. gruodžio 14 
vyko mėnesinis 236 
narių susirinkimas, 
svarbiausiu dienotvarkės pun
ktu buvo numatyta naujos 
valdybos rinkimai. Deja, dėl 
permažo narių skaičiaus da
lyvavimo, šį svarbų punktą 
teko nukelti į sekantį susirin
kimą, kuris įvyks 
Namuose sausio 11 
valandą po pietų.

Tenka konstatuoti
malonų faktą. Toronto ŠIA 
236 kuopa turi apie 200 narių 
ir savo skaičiumi yra didžiau
sias Susivienijimo vienetas 
Kanadoje. Tačiau jau kelintas 
susirinkimas tesutraukia tik
tai 20-30 narių, o paskutiny
sis buvo toks negausus kad 
nebuvo įmanoma pravesti ne 
tik valdybos rinkimų, bet ir 
plačiau aptarti einamuosius 
kuopos reikalus. Valdyba pra
šo, kad nariai bent sekančia
me susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvautų, kad butų 
galima išrinkti sekantiems 
metams naują valdybą. Be to, 
sekančiame . susirinkime bus 
patiekta visų metų kuopos 
darbų ir finansų apyskaita, 
kas beabejo nariams turėtų 
būti ne tik įdomu, bet būti
na.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
lapkričio 9 dieną įvykęs jung
tinis SLA 236 kuopos ir spor
to klubo Vytis kaukių balius 
davė virš 1,000 dol. gryno 
pelno, kurį abi organizacijos 
pasidalino pusiau. Įvairios lie
tuvių organizacijos ir net pa
vieni asmenys ne retai krei
piasi į musų'kuopą finansinės 
paramos. Dabar gi kuopa, ge
rokai praturtinusi savo iždą, 
ir toliau, pagal išgales, pa
rems rimtus, pagalbos reika
lingus siekius.

• 0 1
Džiugu, kad naujų narių

SLA 129 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks šių metų 
sausio 4 dieną, sekmadienį, 1 
valandą po pietų, Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje, 
713 W, 18-th Street,

Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti susirinkime ir 
užsimokėti duokles.

J. Gelgaudas,
Užrašų sekretorius.

(rali būti ir kiti mikroorganizmai o 

kaipo pūlingo pleurito sukėlėjai.
Pūlingas pleuritas arba empyema 

būna dažniausiai aštrus, bet jis gali vir
sti ir chronišku dėl užsitęsusius, be tiri- 
k amo gydymo, ligos.

Nors pūlingas pleuritas arba empy
ema yra dažniausiai jau antrine liga, pa
sitaiko šios ligos sekančios komplikaci
jos: širdies maišelio uždegimas 
r i karditas, š‘ 
girnas arba eudacarditas, 
vių. uždegimas, smegenų votis ir liet pū
lingas kūno galūnių sąnarių uždegimas. 
Dėl užleistos ligos prie pūlingo pleurito 
pūliai iš plaučių plėvės ertmes gali pra-

arba pe
ši rd i es vidų i nes plėves užde- 

smegenų ple-

Senoji veikiančioji komisija 
pranešė, kad kitame kuopos 
susirinkime žada pavaišinti 
visus savo narius užkandžiais 
ir kitokiomis vaišėmis.

SLA 77 Kuopos Koresp.

rį, kuris visą gyvenimą dirbo 
Lietuvai ir savo tautos žmo
nėms, jo darbų įvertinimui 
reikėtų daug prirašyti, bet dėl 
vietos stokos tik trumpai 
minėjome.

Nors Steponas Kairys 
laukė 80 metų amžiaus, 
jis dar pilnas energijos, seka 
šių dienų pasaulinę politiką ir 
domisi lietuviškais reikalais.

Mes linkime prof. Steponui 
Kairiui sveikatos, ilgo am
žiaus ir dar daug metų dirbti 
Lietuvai ir savo tautos žmo
nėms.

Rinkimas Valdybos

1959 metams kuopos pirmi
ninku vienbalsiai išrinktas tas 
pats V. Skupeika, vice pirmi
ninku vienbalsiai išrinktas C. 
K. Braze. Senojo protokolų 
sekretoriaus vieton sergan
čio pono C. Žemaičio, vien- 
balsiai išrinkta ponia M. 
Aleksynas, finansų sekreto
re vienbalsiai išrinkta ponia 
O. Kaulakis. Iždininku balsuo
jant išrinktas tas pats Ad. 
Noreika, gavęs 12 balsų. Iž
do globėjais išrinkti F. Rod
gers ir dr. S. T. Tamošaitis, 
ligonių lankytojai p. A. B. 
Kamen ir Julė Shimkus, or
ganizatoriai A. D. Kaulakis 

Swalkin, koresponden- 
K. Braze. Pastarieji 
vienbalsiai.
pasiūlyta, kad visai

ir S. J. 
tas C. 
išrinkti

Buvo
valdybai mokėti algas, ibet tas 
pasiūlymas atmestas, tik nu
tarta mokėti finansų sekreto
rei p. O. 
metus.

Sekantis 
mas įvyks
3 dieną, Lietuvių Klube, 8 va
landą vakare. Malonėkite visi 
kuopos nariai pribūti ir atsi
veskite naujų narių prirašyti 
prie SLA 44 kuopos.

Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo pirmininkui F. 
Rodgers rezignavus, jo vieton

Priešmetiniame susirinkime 
dalyvavo mažai narių, nors 
buvo kviečiami atvorutėmis. 
Rinkimai kp. valdybos praėjo 
sklandžiai. Senasis pirminin
kas Jonas Rumčikas atsisakė 
toliau eiti pareigas, tad dide
le dauguma balsų tapo išrink
tas Alfonsas Savickas, senas 
SLA 77 kuopos narys, ėįjęs į- 
vairias pareigas kuopoj, daug 
kartų buvęs seimuose delega
tų. Kiti visi senieji valdybos 
nariai sutiko eiti pareigas ir 
1959 metais, būtent: Justinas 
Rūbelis vice pirm., protokolų 
sekretorė p. Bu'belienė, finan
sų sekretorius P. Šernas, iždi
ninkė S. Misevičienė, iždo glo
bėjas P. Labunskas, organiza
torius P. Šernas, kuopos dak
taras kvotėjas dr. V. Pliop- 
lis. /

Kitiems metams veikiančio
ji komisija išrinkta iš šešių 
energingų narių, tai' neabe
jojame, kad jie sugebės su
rengti kuopos labui ir na
riams įvairių pramogų.

Musų 77 kuopa gyvuoja 
virš 45 mietai. Ji per tą laiką 
išvarė plačią vagą kultūrinėje 
lietuviškoje dirvoje. Garsusis 
SLA 77 kuopos kvartetas dai- 

.navo per 35 metus ir garsino 
SLA vardą. Be to, teatrai, 
dainų programai kas metai 
buvo rengiami savomis jėgo
mis. Kada senesnieji pavargo, 
tai atsirado jaunesnių 
tad darbas varomas ir 
dien tuo pačiu temtu.

ŠIA 30 KUOPOS 
svarbus susirinkimas įvyks 
1959 metais sausio 7 dieną, 
7 valandą vakare, K. of P. 
Hali, Church Avenue.

Kadangi nariai gruodžio 3 
dieną nesusirinko į susirinki
mą išrinkimui naujos kuopos 
valdybos, tai sausio mėnesį 
turėsime išrinkti kuopos val
dybą 1959 metams.

Nepamirškite visi kuopos 
nariai atsilankyti sausio 7 
dieną, išrinkti valdybą ir ap
tarti kitus reikalus.

Laimingų Naujų Metų vi
siems.

Ona Zorskaite, 
SLA 30 kuopos sekr.

SIA 18 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas 1959 
metais sausio 4 dieną, 1 va
landą po pietų, miesto svetai
nėje.

Visi kuopos nariai kviečia
mi pribūti laiku ir užsimokėti 
duokles, kad neliktumėt sus
penduoti. Ateidami į susirin
kimą, atsiveskite nors po vie
ną kandidatą prirašyti prie 
SLA 18 kuopos.

Nė vienas narys bei narė 
neapleiskite šio susirinkimo, 
nes yra labai daug svarbių 
reikalų, liečiančių visus na
rius ir kuopą. Kurie nebusite 
susirinkime, busite baudžiami 
pagal SLA konstitucijos pat
varkymą. Kviečia SLA *18 
kuopos valdyba. E, D.
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mo ligos laike, reikia labai saugoti ligonį
nuo nauju infekcijų. Be antibiotinių. 
vaistų gydymui pūlingo plaučių plėves 
uždegimo yra vartojami ir vaistai sulfo- 
namidais vadinami. Dieta turi būti tur
tinga proteinais ir vitaminais, su pakan
kamu kiekiu riebalų, angliavandenių bei 
druskų.4- *

Pūlingu plaučių uždegimu sergąs 
ligonis kaip tik jo buvusi pakilusi kūno 
temperatūra nukrinta ligi normos, turi 
pratintis giliau kvėpuoti,'nes tai gelbsti 
greitesniam ligonio pagijimui.

Pūlingas pleuritas yra 
toki ligonį geriau paguldyti 
reikalingam pagyti laikui.

Bendrai pūlingu plaučių 
sergančiam ligoniui
ir kontrole būtinai vra reika-

degimu 
gydymas 
Ii ilga.

plėves už- 
gydytojo

SLA 217 KUOPOS
narių susirinkimas bus 1959 
sausio mėnesio 4 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Marąuette 
Park Hali, 6908 So. Western 
Avenue.

ŠIA 64 kuopos metinis su
sirinkimas turėjo įvykti 1958 
metais gruodžio mėn. 14 die
ną, tačiau jis neįvyko. Prie
žastis — nariai neatsilankė į 
susirinkimą. Tokis narių ne
atsilankymas gali būti patei
sintas, nes tuo laiku prisnigo 
porą colių sniego ir keliai pa
sidarė slidus.

Valdybos nariai tik trys 
atėjo, bet ir jie visi atsisakė 
būti valdyboje. Anna Lukas 
jau anksčiau pranešė na
riams, kad ji sekretoriaus tik 
iki metiniam susirinkimui.

Mes nutarėme nariams pra
nešti, kad esate kviečiami į 
susirinkimą 1959 metų sausio 
mėn. 11 dieną, antrą valan
dą po pietų, Lietuvių Salę, 
851 Hollins ir Parkin gatvių.

Jeigu nariai tą musų kvie
timą ignoruos ir neateis į su
sirinkimą, tai mes sutvarkę 
knygas pasiųsime centran ir 
bus baigta. Mes manome, 
kad butų galima gauti finan
sų sekretorių, tik jis nori, kad 
susirinkimas jį įgaliotų ir tas 
reikalas butų užprotokoluo
tas.

SLA 40-tos kuopos valdy
ba 1959 metams išrinkta iš 
šių veikėjų:

Pirmininkas P. Marmokas, 
vice pirmininkas J. Virbickas, 
sekretorius Al. Vainorius, fi
nansų sekretorius Marijona 
Zdankus, iždininkas J. 
ravičia, iždo globėjai 
Petrikas ir Petronėlė 
nin, ligonių lankytojai
nika Kolišienė ir Aleksandra 
Viktoravičienė, maršalka Do
micėlė Endriunienė.

Parengimų 
Količienė, A. 
O. Leliusienė, 
Visi komiteto 
pagelbėti kas

Nauji nariai rašos, bet la
bai lėtai. F. Saldukas prižade- ' 
jo prisirašyti su visa savo 
/šeima. Gal iš palengvo prisi
rašys ir daugiau.

Juozas Virbickas, 
Kuopos korespondentas.

SLA 52 KUOPOS 
bertaininis ąusirinkimas sau- ' 
kiamas 1959 metais sausio 11 
dieną, 2-rą valandą po pietų 
priprastoj vietoj.

* Visi nariai malonėkite pri
būti į šį susirinkimą, užsimo
kėti duokles ir kitus dalykus 
aptarti. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1959 metams.

Juozas Paškevičius.



Sausio 2. 1959 T -R V Y N T 2

Lietuva Tėvynė Musų
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

taip graudu, 
apsiverkiau, 

kurios nesu
mano gyve-

(Tęsinys)
“Paskui pasidarė man 

kad apsikniaubęs ant stalo 
Gaila man buvo tų valandų, 
grąžintinai išbrauktos tapo iš
nimo, kaipo lietuvio, ir geda, kad taip ilgai 
buvau apgailėtinu pagedėliu... Po tam pri
pildė mano krutinę rami, smagi šiluma it, 
rodos, naujos pajėgos pradėjo rastis... Ro
dos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau man 
perankšta... Pajutau save didžiu, galingu 
pasijutau lietuviu esąs...”

Tai šitaip atgimė Kudirka, kaip jis 
patsai pasisako, antrą kartą užgimė jau 
lietuvis Vincas Kudirka, kurio tautišku tė
vu reikia laikyti musų patriarką Dr. Joną 
Basanavičių. Vyriausiai jo dėka lietuvių 
tauta šiemet su aukščiausia pagarba ir dė
kingumu mini Dr. Vinco Kudirkos 100 me
tų gimimo sukaktį. Jei ne Basanavičius, 
greičiausia mes nebūtumėm turėję Kudir
kos. O kas gali suskaityti kiek Kudirkų 
be pėdsakų nuėjo kitiems dirbti ir jų garbę 
kelti?

Jau tapęs tikrai sąmoningu lietuviu jis 
priduria: “Neužilgo susižiedavau su Lietu
vos literatūra, ir iki šiai dienai savo sužie- 
dotinės neapleidžiu”...

Ištikrųjų, jis pasiliko visiškai ištikimu 
savo sužiedotinei 
rią jis tiek karštai pamylo, kad jai atidavė 
visas savo jėgas noriai išsižadėdamas to 
trupinio aukso ir gardaus valgio šaukšto, 
kas pavilioja ir pavergia daugelį musų šian
dieninės inteligentijos bei verčia užmiršti 
savo tautos vargus ir kančias už geležinės 
uždangos. Be pasišventimo, bet idealo argi 
dirbsi tautai, argi matysi jos ašaras, argi 
jausi jos skaudančias žaizdas, argi girdėsi 
jos vaitojimus. Auksas esti dažnai stiprus 
anestetikas, kuris buvusį jautrumą užglu- 
šina ir sąžinę užmarina. Ar begalima tikė
tis tą enestetiką esantį laikinu, kurio efek
tui išsisėmus vėl atbus sąžinė? Bet auk
sas gardus valgio šaukštas ir kadiliakas 
stiprus magnitas, kurio įtakon patekus, ar 
beįmanoma atsipalaidoti ?

Dėl gražios rašybos rugsėjo 27 dieną

lietuvių literatūrai, ku-

1885 metais Kudirka buvo paprašytas per
rašyti Markso sutrumpintą Kapitalą hekto
grafavimui. Už tai jis buvo policijos tar
domas. Vienok neįrodžius priešcarinio nu
sižengimo, jis tik buvo pašalintas iš univer
siteto. Kiti teigia, kad ir kalėjiman buvo 
pasodintas. Tik po dviejų metų jam pasi
sekė vėl sugrjžti universitetan ir baigti me
diciną.

VINCAS

1888

d;

Jis ir net vardą 
“VARPAS”. Vie- 
jam pasisekė šią 
priešatostoginiame

KUDIRKA ĮKURIA MĖNESINĮ 
LAIKRAŠTĮ “VARPĄ”

metais Varšuvoje Kudirka įkuria 
Lietuvių Studentų Draugiją su tikslu su
burti esamus lietuvius studentus ir žadinti 
juose lietuvybę. Šios draugijos susirinki
muose jis kėlė mintj įkurti naują laikraštį, 
nes Basanavičiaus leista “AUŠRA” galuti
nai užgeso 1886 metais, 
jau turėjo parinkęs — 
name tokių susirinkimų 
mintį pravesti. Šiame 
susirinkime buvo karštų kalbų pasakyta, 
kaip kad šiais laikais musų organizacijų su
sirinkimuose iškėlus kokią naują mintį 
daug entuziastiškų su užsidegimu kalbų sa
koma, o vėliau atvėsus tik retesniais atsiti
kimais einama prie darbų. Dažniausia 
karštoms kalboms išgaravus, kaip tai ug
nelei perdegus, belieka tik lengvučiai pele
nai, iš kurių argi ką pozityvaus sukursi. 
Kudirka irgi turėjęs tokio pat apsivilinčio 
patyrimo besiklausydamas ugningų kalbų 
parašė šitokias atitinkamas progai eiles:

Gražu yra matyti lietuvių būrelį,
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko
Ir, sus’ėję, tėvynei aukauja žodelį 
Ir motiną pagarbin atminimais vaiko.

Gražiau, jeigu kiekvienas pripažinti gali,
Kad nuo žodžių, širdys taip gi neatskirtos, 
Ir visos tiesiog kreipias į tėvynės šalį 
Ir meilėje tėvynės visados yr tvirtos.

Gražiausiai vienok esti akimis matyti, 
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako, 
Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti, 
Savo tėvynės garbei neapželdina tako.

(Bus daugiau)

r

Sofija Ambrazevičiene

DZŪKIJOJ PRIEŠ PIRMĄJĮ KARį
“Lietuviai bėgo j Ameriką bado 
ir skurdo varomi”. (Iš laikraščių) 

j
—---------o------------

Dar žalioj Jaunystėj, tekdavo man, 
kartais, aplankyti tolimus gimines Petku
mis, kurių gyvenimas buvo tuomet dėl ma
nęs toks įdomus, toks naujas...

Petkunai nuosavos žemės neturėjo, o 
nuomavo mažą palivarkėlį nuo pono žiž- 
niausko. Tas palivarkėlis vadinosi “Škile- 
tais”. Toks pavadinimas labai tiko tai vie
tovei, nes tikrai tai buvo tik škiletas pado
rios sodybos. Žemė labai nederlinga, smė
lis ar akmens. Apart senos, sulūžusios ba
kūžės, kuri stovėjo ant akmenuoto kalne
lio, aplink nebuvo ne tik jokių triobėsių, 
bet nei medelio, nei kokio krūmokšnio, ir 
vėjai į ją putė iš visų pusių, nuo ko šiau
dinis stogas buvo visas pasišiaušęs.

Tiesą pasakius, kiti triobėsiai buvo ne
labai ir reikalingi, nes Petkunai neturėjo 
jokių gyvulių, apart dviejų kiaulių, kurios 
stovėjo užtvaroj už bakūžės. Kitos dvi 
vaikščiojo laisvai ir ieškojo sau maisto. 
Pavakary jas įleisdavo į bakūžę, kad pa
šert bulvių lupinom. Tos laisvos kiaulės 
buvo labai drąsios ir nekantrios. Atėję 
priprastu laiku ir radę duris uždarytas, jos

Muša dvylikta nakties... 
Senų mėty kas gailės?!... 
Nors neblogi metai buvo 
Ir ramiai bedugnėj žuvo. 
Nauji metai bėga, skuba, 
Kad tik sniego dulkės rūksta, 
Baltu ploščium apsidengę, 
Gal būt neša, ko mums trūksta. 
O mums trūksta, visi žinom, 
KRAŠTO LAISVE tą vadinam. 
Dar norėtum daikto vieno: 
Kad tie paukščiai, ką iš plieno, 
Dangų drumstų tik dėl gero, 
Kad nebūtų jokio karo. 
O ant galo, tie meteliai 
Mums padėtų tą atlikti, 
Kad šiais metais ant menulio 
Mes galėtum susitikti.

Pilėnas. 

’. Tokie “kiaulių koncertai” gerai 
dzūkų kaimui, ypač rudenį, kuomet

veržėsi ir cypė, nuo ko darėsi baisus “kon
certas’ 
žinomi 
jau šalta ir lyja.

*

Keturios vištos ir gaidys tupėjo po 
pečium, o pora avelių — už pečiaus, po len
tom, ant kurių buvo įtaisytas visas šeimos 
guolis, keletą nauju šiaudų, pridengtų sku
durais, ir ten šeimos nariai gimė, gyveno ir 
mirė, lova gi, uždengta spalvota gune, sto
vėjo kampe, po Dievo paveikslais, bet ant 
jos niekas nemiegojo. Ji stovėjo, kaipo 
baldas, dėl pagražinimo buto.

Na, ir bakūžėlė gi!... Jinai ne daugiau 
dešimties žingsnių ilgumo ir tiek pat pla
tumo, bet joje talpinasi visa šeima, vištos, 
avelės ir maitinosi kiaulės!...

Trys maži langeliai, sudaužytais, paža
liavusiais stiklais, užtaisytais balanėlėm, ir 
vasaros metu praleisdavo visai mažai švie
sos, ką gi sakyt apie žiemą ir rudenį, kuo
met saulės nėra ir tamsus debesys dengia 
dangų. Tada pirkioj, kad ir vidurdieny, 
buvo prieblanda ir šeimininkė uždegdavo 
smilkančią balaną.

Blogiausiai, kad pirkę neturėjo kami
no, nors pečius buvo didelis ir užėmė jos 
ketvirtadalį, o tik skylė lubose ir stoge, 

,kad išeitų durnai, kuomet kūrena pečių. 
Dėl didesnio traukimo, reikėjo atidarinėt 
duris, jei butų ir didžiausias šaltis.

Na, vaikučiai, sakydavo Petkunienė, 
uždenkit galvas, kūrinsiu pečių.

Durnų, būdavo, prisirenka tiek, kad 
jie nusileidžia iki stalo aukštumo, plaukio
ja, iš kampo į kampą, kaip debesys, už
dengdami, lyg miglom, ir pečių ir šeiminin
kę, skverbiasi po kaldra, kad ir kažin kaip 
butai uždengęs galvą, ir neišpasakytai 
graužia akis ir gerklę.

Pirkę baisiausiai apsmilkyta. Jos lu
bos ir sienos juodos, lyg padengtos storu 
sluoksniu blizdančio lako. Ar ne apie tokią 
pirkią poetas yra pasakęs:

O pirkia, pirkia apsmilkyta, 
Be oblio vos-vos sulipdyta, 
Su girgždančiomis durimis, 
Ant rūmo tave kas mainys?

I

Bet, sunkiausiai buvo motinai. Gami
nant valgį, jinai stovėjo tirščiausiuose du
rnuose, prieš pečiaus ' liepsną, ir kačerga 
stumdė ir tvarkė puodus, kuriuose virė val
gis visai dienai. Dar blogiau, kuomet rei
kėjo kept blynus, paprastai — iš ruginių 
miltų. Paėmę ant šipuliuko mažą spirgutį 
— su juo patepdavo keptuvą, po tam — 
užpildavo tešlos. Baigę kepti, spirgą slėp
davo į spintelę, kad butų kitam kartui.

Jei virė bulves, tai nekepė blynų, o 
bulves valgė su duona, jei kepė blynus — 
nevalgė duonos, kurią kepdavo du kart į 
mėnesį, iš pusiau sudraskytų girnose gru
dų. Kepalai būdavo tokie dideli, kad šei
mininkė vos-vos pakeldavo juos kad įkiš
ti į pečių. Kad užminkyt dėžėj tokią duo
ną reikėjo, irgi, nemažai jėgos ir sveikatos. 
Tik retkarčiais virdavo “zacirkų”, /nes jas 
reikėjo spirgyt, o lašinių ir mėsos iš tų 
dviejų kiaulių, kurios buvo šeriamos, vos- 
vos užtekdavo visiems metams, nes kokį 
šmotelį reikėjo dar čėdyt ir metinėms šven
tėms bei atlaidams.

Dzūkijoj yra daug ežerų ir upių, tai 
butų kur ir pameškeriot, bet gyvas dzūko 
būdas neleidžia sėdėt ir laukt, pakol kokia 
kvaila žuvelė apsigaus ir paklius ant kab
lelio. Vasaros metu keletą kartų jie dary
davo bendrą žuvavimą. Susirinkę apie 30 
vyrų, nusirengę, visi sulipdavo į vandenį. 
Vieni laikė tinklą, o kiti mušdavo per van
denį basliais ir darė triukšmą galvodami, 
kad žuvis išsigąs ir todėl visos įlis į tink
lą, bet atsitikdavo, kaip tik priešingai. 
Apąrt smulkiausių žuvyčių, didesnės nepa- 
kliudąvo.'

Žiemą gaudė žuvis tik kučioms. Tuo
met pasistengdavo sugaut lydekų ir kitų 
vergintų žuvų, ir kūčios — buvo vieninte- 

1 lė žiemos diena, kuomet kiekvienas valgė 
skaniai ir kiek norėjo. Apart žuvų, mote
rys, būdavo, prikeps saldienių, pyragų su 
grybais ir jšližikų, be kurių, per kučias, ne
apsieina kaip palociui, taip ir bakūžėj. Vis
kas pasaldyta sacharinu, kurį šeimininkė 
iškeitė miestely pas Monšą už virtinę bara- 
Vikų.

Pirmą dieną Kalėdų baigdavo kūčių li
kučius, lukšteno riežutėlius, surinktus vasa
ros metu, o jaunimas, suėjęs, dainavo ir šo
ko “Mikitą”.

Po švenčių — vėl prasidkdavo pilkos 
dienos ir gyvenimas pusbadžiu. Žmonės 
buvo apsipratę su skurdu ir jo nejautė.

S.L. A. Kuopų Veikla
Bridgeport, Conn.

SLA 51 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks į- 
vykš 1959 metais sausio 18 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn.

Gerbiami nariai ir narės, 
malonėkite atsilankyti į kuo
pos metinį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1959 metams. 
Nariai prašomi apsimokėti 
laiku mėnesines mokestis, nes 
kitas kuopos susirinkimas bus 
po dviejų mėnesių.

Visais Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje reikalais kreip
kitės pas 51 kuopos sekreto
rių šiuo adresu:

August A. Sapiega,
479 Greenwood St., 

Bridgeport 8, Conn.

SLA 152 kuopos sekantis 
susirinkimas Sus 1959 metais 
sausio mėnesyje, antrą ank- 
radienį mėnesio, toje pačioje 
vietoje. Visų narių pareiga 
užsimokėti savo duokles ir 
sutikti naujus narius, kurių 
tikimės turėti daugiau.

Iki pasimatymo 1959 me
tais susirinkime. N.

Chicago, Illinois
(BURNSIDE)

Brooklyn, N. Y.

Pavykęs Susirinkimas

Gruodžio 9 dieną SLA 152 
kuopa laikė savo metinį su
sirinkimą po num. 168 Marcy 
Avenue, Brooklyne. Susirinki
mas buvo skaitlingas senais 
ir naujais nariais.

Į musų kuopą įstojo šimta
procentinė Petrauskų šeima: 
tėvai yra ilgamečiai nariai, 
vaikai Al. Petrauskas su sa
vo žmona ir mažu šuneliu Ti- 
moty.

Išrinkta kuopos valdyba 
1959 metams iš šių asmenų: 
pirm. F. Stanko, vice pirmi
ninkas Al. Petrauskas, finan
sų sekr. Lavinskas, užrašų 
sdkr. N. Ratilis, iždininkė N. 
Stilsonienė, organizatorė P. 
Petrauskienė.

Po susirinkimo turėjome 
draugišką pasikalbėjimą su 
vaišėmis naujiems nariams.

SLA 63 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, 1959 metais sau
sio mėn. antrą dieną, Tuley 
Park svetainėje, 90 ir St. 
Lawrence Avenue.

Visų narių pareiga daly
vauti šiame susirinkime, nes 
bus padaryta kuopos metinė 
apžvalga, taipgi išgirsime 
kuopos metinį finansinį stovį, 
kurį pateiks speciali knygų 
patikrinimo komisija.

Bus renkama kuopos val
dyba 1959 metams, nes prieš- 
metiniame susirinkime nebu
vo galima valdybos išrinkti 
iš priežasties mažo skaičiaus 
narių atsilankymo. Pasisten
kime šį susirinkimą padaryti 
skaitlingu.

P. J. Kučinskas.

Rumford, Maine
SLA 299 KUOPOS 

metinis susirinkimas įvyks š. 
m. sausio mėn. 11 dieną, sek
madienį, 3 valandą po pietų, 
šv. Roko salėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes tai bus meti
nis susirinkimas ir bus renka
ma kuopos valdyba 1959 me
tams, tad visų narių būtina 
pareiga būti susirinkime ir iš
rinkti valdybą

Dabartinis sekretorius ir 

iždininkas nenori toliau tų 
pareigų eiti dėl sveikatos, o 
pirmininkas išvyko į Floridą 
sveikatą pataisyti.

Visų narių pareiga rūpintis 
savo kuopos reikalais, daly
vauti susirinkime ir išrinkti 
kuopos valdybą iš vietoje gy
venančių narių. J. K.

Chicago, Illinois
SLA 238 KUOPOS 

metinis susirinkimas bus lai
komas šių metų sausio 6 die
ną, 7:36 valandą vakare, Ven- 
giliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman Avenue.

Visų narių, priklausančių 
prie 238 kuopos, pareiga at
silankyti į metinį susirinki
mą, nes bus įvesdinta 1959 
metams kuopos valdyba ir ap
tariami • kiti reikalai. Taipgi 
užsimokėkite mėnesines duok
les, kad neliktumėt suspen
duoti ir, atsitikus kokiai ne
laimei, nereikėtų turėti ne- 
smaikumo.

J. Povilaitis,
SLA 238 kuopos pirm.

South Boston, Mass.

SLA 43 Kuopos Valdyba
1959 Metams

Praeitų metų gruodžio mėn. 
10 dieną įvykusiame kuopos 
susirinkime išrinkta nauja 
kuopos valdyba:

Pirmininkas P. Yankus, vi- 
cepirm. Br. Kapočienė, finan
sų sekr. J. Vaičaitis, protoko
lų sekr. V. Minkienė, iždin. J. 
Lekys, vietoj atsisakiusio il
gamečio valdybos nario K. 
Vileišio, organizatoriai J. Le
kys ir J. Vaičaitis, daJktorai- 
kvotėjai: dr Jakmauth, dr. 
Dusevice, dr. Landžius^Sey- 
mour. Iždo globėjai: J. Ar
lauskas ir P. Stravinskienė.

SLA 43 kuopos susirinki
mas kviečiamas 1959 metais 
sausio 14 dieną, 7 valandą 

vakare, Lietuvių Piliečių Klu
be, South Bostone.

J. Vaičaitis.

Thomsonville, Conn.

SLA 113 KUOPOS 
metinis susirinkimas šaukia
mas 1959 metais sausio 4 
dieną, 1 valandą po pietų, pri
prastoje vietoje, Unijos Raš
tinėj, ant Main Street

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą ir užsimokėti savo 
mėnesines mokestis, kad ne
būtumėt suspenduoti. Taipgi 
yra ir kitų svarbių reikalų 
aptarimui. Bus renkama kuo
pos valdyba 1959 metams ir 
išduoti 1958 metų kuopos val
dybos raportai, tad visų na
rių dalyvavimas būtinas.

J. Žvirblis,
SLA 113 kuopos sekr.

Akron, Ohio

ŠIUOMI PRANEŠU
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 354 kuopos nariams, 
kad kuopos susirinkimai bus 
laikomi kas trečias mėnesis, 
kaip tai: kovo mėnesį, birželio 
mėnesį, rugsėjo mėnesį ir 
gruodžio mėnesį, bet mokes
čiai bus priimami ir siunčia
mi į centrą, kiekvieną mėne
sį. Nariai prašomi nepamiršti 
šio pranešimo.

Linkiu visiems SLA 354 
kuopos nariams ir visiems 
Akrono lietuviams Laimingų 
Naujų Metų.

J. V. Ramoška.

Plymouth, Pa.
SLA 246 KUOPOS 

narių susirinkimas bus laiko- 
m a s priprastoje vietoje 
šių metų sausio mėn. 5 dieną. 
Prašomi visi nariai susirinkti, 
nes bus rinkimas valdybos 
1959 metams ir aptariami ki
ti reikalai. M. Kenger.

SVARBUS PRANEŠ IMAS SIUNTĖJAMS

DOVANŲ PAKETŲ Į
U. Sb S. r

SUMAŽINTA PATARNAVIMO KAINA

i
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VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti.

Įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jus turėsite galimybės siųsti dovanų 

siuntinius į U.S.S.R.

PAOKAGE ENPRESS CO. & TRAVEL 
AGENCY

Prašome kreiptis į bet kurią šių firmų smulkesnei informacijai, gausite skyrių 
sąrašą ir kitų informacijų.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

Tel. INgersol 7-7272

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siunti

mo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir su

prastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page- 
i 

rinti bendrą patarnavimą.

UNION TOURS, INC.

1 Ea«t 36th Street, New York 16, N. Y.

MUrray Hill 6-1155

• •«

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 

1991 Broadway, Nem York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

OENTRAL PABCEL SERVICE, INC.

220 So. Statė St., Chicago ,4 III.
x

i Tel. WAbash 2-9354

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.,, 
' INO.

135 West 14th St., New Yprk 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583

4
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Studentų Šventė

New

savo

fil. V. Augulis savo 
nušvietė Korp! Vytis 
jos nuopelnus lietuvių 
skautijai ir stu^enti- 

Lukaševičius

Gruodžio 13 dieną
Yorko studentų skautų Korp! 
Vytis skyrius turėjo 
Šventę Baltic Freedom House,
New Yorke. Šventėje dalyva
vo apie 50 Akademinio iš 
New Yorko ir Waterburio 
Skautų Sąjūdžio narių ir ke
liolika kviestų svečių.

Šventę atidarė Korp! Vytis 
N. Y. sk. pirm. fil. K. Kezys, 
pakviesdamas visus dalyvius 
sugiedoti Gaudeamus įgitur. 
Toliau 
kalboje 
praeitį, 
tautai,
jai. Fil. dr. H. 
buvo pakviestas pravesti sen
joro pasižadėjimą. Korp! Vy
tis spalvos ir senjoro titulas 
buvo suteiktas šiems junjo- 
rams: Jonui ir Edvaidui Ba- 
čanskams, Jurgiui Biručiui, 
Rimui Cenkui, Vytui Rama
nauskui, Sauliui Sirusui, Vy
tui Setikui ir Vyčiui Virbic
kui. Akademikių Skaučių Dr- 
vės kand. Daivai Alytaitei bu
vo išreikšta padėka ir įteikta 
dovana už juostų nuaudimą. 
Toliau sekė sveikinimai. Ne
paprastai šiltais žodžiais sa
vo pasigėrėjimą akademikų 
skautų patrijotišku nusiteiki
mu, išreiškė Liet. Gen. Kon
sulas J. Budrys. Lietuvos Lai
svės K-to pirm. min. V. Si
dzikauskas džiaugėsi jaunųjų 
senjorų pasiryžimu ugdyti sa-) 
vyje lietuviškas vertybes/ 
Trumpai sveikino akademinių 
organizacijų atstovai — ASD 
N. Y. sk. pirm. Birutė Ulė- 
naitė, įteikdama kiekvienam 
naujam senjorui po baltą gė
lę, ateitininkų vardu — Kęs
tutis Skrupskelis, Neolituanų 
— Antanas Smetona, Santa
ros — Romas Penikis. Senie
ji skyriaus senjorai ir filiste
riai išreiškė savo džiaugsmą 
naujaisiais senjorais pamėty
dami juos į orą ir sudainuo
dami tradicinį “Ad mclio- 
rem”. Raštu sveikino prof. 
Ig. Končius, Korp! Vytis ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
centro valdybos. Iškilmingoji 
šventės dalis buvo baigta su 
Lietuvos himnu.

Po to visi dalyviai skaniai 
pasivaišino ponių Alytienės ir 
Ulėnienės bei ASD N. Y. sk. | 
narių paruoštomis 
už ką joms visoms 
nuoširdi padėka.

Romas

vaišėmis, 
priklauso

Kezys.

St. Petersburg, 
Florida

Inžinierių Konferencija

miestais, 
nuo kar- 
konferen- 
dienomis

Nors musų miestas nėra di
delis ir negausus gyventojais, 
palyginus su kitais 
tačiau ir čia kartas 
to įvyksta didesnės 
cijos. Gruodžio 3-6
čia įvyko radio inžinierių kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
apie tūkstantis delegatų, su
važiavusių iš visos Amerikos, 
kurių tarpe buvo nemažai lie
tuvių, bet aš jų visų vardus 
negaliu suminėti. Galiu pami
nėti tik tiek, kad man visai 
netikėtai teko sutikti buvusę 
SLA sekr. Petronėlę Jurgeliu-

tę-Beverage, kuri drauge su 
savo vyru inžinierium dalyva
vo konferencijoj.

Su seniai matyta Petronėle 
man buvo malonu pasimatyti 
ir pasikalbėti įvairiais reika
lais. Besikalbant prisiminėm 
ir apie Susivienijimą, nes kaip 
man, taip ir jai SLA yra ar
timas ir niekad nebus pamirš
tas.

Pasirodo, kad lietuvių visur 
galima sutikti, ne tik didmies
čiuose įvykstančiose konfe
rencijose, bet ir tokiam ma
žam miestely, kaip musų St. 
Petersburgas. Koresp.

Pittsburgh, Pa.
SLA 104 KUOPOS

narių mėnesinis susirnkimas 
įvyks 1959 metų sausio mėn. 
8 dieną, 7:30 valandą vakare, 
toj pačioj vietoj. Kuopos na
riai prašomi dalyvauti, nes 
yra svarbus susirinkimas ir 
turėsime aptarti mėnesinių 
duoklių mokėijmą ir kitus rei
kalus. Iki pasimatymo susi
rinkime.

Jurgis Žilinskas,
Kuopos sekretorius.

Cambridge, Mass
Virš 50 Metų Gyvavusi
Draugija Likviduojama

Seniausia musų mieste Lie
tuvos Sūnų Draugija, suorga
nizuota 1905 metais, išgyva
vusi virš 50 metų, baigia sa
vo dienas. Paskutiniam drau
gijos susirinkįme, laikytame 
gruodžio mėnesio pradžioje, 
nutarta draugiją likviduoti ir 
daugiau nemokėti pašalpos.•
Draugijos vykdomiesiems or
ganams pavesta sutvarkyti 
draugijos reikalus ir esamus 
ižde pinigus padalinti na
riams.

Tai ne pirmas tokis musų 
vietinės draugijos likimas. 
Bostone jau kelios panašios 
draugijos baigė savo dienas. 
Laikui bėgant visos panašios 
draugijėlės turės užsidaryti, 
nes pirmesni ateiviai vienas 
po kitam iškeliauja iš šio pa
saulio, o paskutiniuoju laiku 
atvykusieji iš anos pusės At
lanto jomis nesidomi ir į jas 
nesirašo, tai kitokios išeities 
nėra, kaip tik tas draugijėles 
likviduoti.

Gaila, kad taip yra, nes tos 
vietinės draugijėlės per ilgus 
savo gyvavimo metus, atliko 
daug gerų darbų, pagal išga
les prisidavo prie lietuviškų 
darbų ir Lietuvos laisvės at
gavimo.

Draugijos Narys.

Greenfield, Mass.
ŠIA 297 KUOPOS 

narių šaukiamas metinis susi
rinkimas šių metų sausio 11 
dieną, 1 valandą po pietų, 
sekmadienį, Hab Grill svetai
nėje, ant Main Street, pas 
Petravičių.

Kviečiame visus narius da
lyvauti ir užsimokėti duokles. 
Taipgi bus išduota metinė są
skaita ir kiti kuopos reikalai 
aptarti. Kas norite galite už
simokėti duokles už visus me
tus, tai bus geriau jums ir 
kuopos valdybai.

A. Dėdinas,
SLA 297 kuopos sekr.

Cleveland, Ohio
Pagerbtas inž. P. J. Žiurys

9 d. Čiur- 
namuose į- 

inž. P. J.

4:30 vai.

Pittston, Pa.

ŠIA 7 KUOPOS
labai svarbus susirin k i m a s 
bus laikomas šių metų sausio 
11 dieną, priprastoj vietoj ir 
priprastu laiku.

Visi kuopos nariai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus labai 
svarbus reikalai sprendžiami. 
Taipgi bus kuopos naujos val
dybos įvesdinimas.

V. Palūpis,
Kuopos pirmininkas.

sveikino S.
Mikulskis,

Jubi-

Newark, New Jersey

valdybos,

BALFo 35 SKYRIAUS 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, sausio 
18 dieną, 11:30 valandą (tuo
jau po pamaldų) šv. Trejybės 
parapijos salėje.

Darbotvarkėje
kont. komisijos ir buv. Balfo 
seimo rengimo komiteto pra
nešimai ir valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai.

Visi nariai ir prijaučiantieji 
•kviečiami gausiai dalyvauti.

Jatulis.

Lapkričio mėn. 
lionio Ansamblio 
vyko pagerbimas 
Žiurio.

Rengėjų vardu
po pietų adv. Jilius Smetona 
pakvietė jubilijatą inž. P. J. 
Žiūrį su žmona už stalo. Be 
jų, į garbės prezidiumą pa
kvietė visą eilę žymesniųjų 
veikėjų bei įvairių organizaci
jų vadų. Pirmininkaujantis 
pirmiausia pakvietė sugiedoti 
Lietuvos himną.

Buvo pakviesti ir pasakė 
kalbas: St. Barzdukas, Jonas 
Daugėla. Abu kalbėtojai savo 
kalbose įvertino jubilijato at
liktuosius darbus Lietuvai, 
lietuviams ir linkėjo jam 
energingai dirbti ateityje.

Jubilijatą dar 
Smetonienė, Alf.
dr. K. Pautienius, Aid. Augus- 
tinavičienė, red. B. Gaidžiu- 
nas, J. Stempužis, A. Jonai
tis, A. Klimas, J. Brazauskas, 
F. Eidimtas, Vizgirda, Juodi
kienė, V. Kamantas, Kazys 
Karpius, inž. Civinskas, K. 
Gaižutis, V. Braziulis, Petkie
nė. Dar buvo gauta raštu 
sveikinimų.

Adv. J. Smetona perskaitė 
jubiliantui šio turinio adresą:

“'Didžiai Gerbiamam
liatui inž. Pijui J. Žiuriui. Tu 
mažas palikai Tėvų žemę, 
bet jos vardo Tu neužmiršai 
ir kiek galėjai, dirbai gimto
sios šalies garbei. Tavo dva
sia išliko lietuviška, nors Ta
vo akys laisvosios Lietuvos 
nematė. Tu garsinai lietuviš
kumą išeivijoje ir gyvu pa
vyzdžiu įrodei, kad nei laiko 
bėgis nei vandenynų platybės 
ryšio su Tėvyne nutraukti 
neįstengė. Kai Rytų barbarai 
išvijo Tavo brolius iš namų, 
Tu jiems draugišgai ištiesei 
pagalbos ranką.

“Už tad šiandien mes visi,

VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Mes dėkojame visiems už pasitikėjimą ir daugelį užsakymų, kuriuos mes gavome. 

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. Ollclsea 3-2583

MUSŲ SKYRIAI:
141 Second Avė. 

New York City 
Tel. GKamcrcy 5-7430

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6, N.Y.

Tol. MOhawk 2674

308 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn.

Tel. Cllapel 6-4724
39 Raymond Plaza W,

Nevvark, N. J.
TeL MArket 2-2877

900 Literary Rr.'
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

Tel. TOwnsend 0-3980

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

seni ir jauni, susirinkome Ta
ve pagerbti Tavo 65 metų 
amžiaus sukaktuvių proga. 
Tesaugoja Tave Visagalis dar 
ilgus metus, o šis kuklus įra
šas teprimena Tau, kad Tavo 
meilė Lietuvai bus amžiais 
gyva Tavo tėvynainių atmin
toje.

“1958 m. lapkričio 9 dieną, 
Čiurlionio Namai, Clevelan
de”.

Po šiuo adresu seka visų 
pokylyje dalyvavusių parašai.

Jubiliatas padėkojo visiems 
sveikinusiems žodžiu ir raštu 
ir atsilankiusiems į jo pager
bimą. Ilgesnėje savo kalboje 
prisiminė pirmųjų lietuvių, 
atvykusių į Ameriką, vargus 
ir pergivenimus. Jam baigus 
kalbą, susirinkusieji sugiedojo 
“Ilgiausių Metų” ir sušukta. 
3 kartus valio.

Adv. Smetona perstatė su
sirinkusiems, atvykusius ju
biliatą pagerbti, jo sūnūs: 
Viktorą Žiūrį ir Stasį Žiūrį, 
dabar žinomą advoktą, Liu
ciją Žiurienę, dukter. Barbo
rą Žiurytę, jubiliato prietelę 
ir veikėją Baltrukonienę.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
buvo suruoštos vaišės ir visi 
dalyviai skaniai ir geroj nuo
taikoj pasivaišino ir išgėrė 
kavutės. Pagerbime jubiliato 
gausiai dalyvavo Akademikų 
Skautų, kurie padainavo lie
tuviškų dainų ir patį jubiliatą 
įsitraukdami į savo tarpą. 
Pagerbime jubiliato dalyvavo 
apie 150 žm. Pasivaišinus ir 
jubiliatui išvykus visi skirstė
si geroj nuotaikoj ir su malo
niais prisiminimais.

L. Lynas.

Papildymas Prie Jaunuolių 
Komisijos Sąrašo

Tėvynės 1958 metų 52 nu
meryje paskelbtame Jaunuo
lių Komisijos sąraše praleis
ta tos komisijos vieno nario 
pavardė, šią paklaidą atitai
sydami, primename, kad tarp 
jau paskelbtų Jaunuolių Ko
misijos narių 
Virbickas. Jo
Madison Street, Brooklyn 21, 
N. Y.

yra ir Vytis 
adresas: 924

P. v 1 • • •aieskojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paieškomi asmenys:

Rašinskas Boleslovas, Jono sū
nūs, iš Lygainių.

Sacačenskis Kazimieras, Alek
sandro sūnūs, gim. Mažeikiuose.

Skačkauskas Jonas, Stanislovo 
sūnūs, gimęs 1920 m.

Urbutis Juozas.
Vaičikauskas Petras.
Vaitkus Edvardas ir jo sesuo 

Emilija Vitkevičiūtė, iš Kauno.
Valančiauskienč-Varša u s k a i t ė 

Bronislava.
Valinčis Antanas, Juozo sūnūs, 

gyvenęs Jerome, Pa.
Volonsevičius Adomas, gyveno 

Clevelande, lankydavosi Biržuose.
Beliauskaitė Adelė, Prano duktė. 

Jos tėvas Pranas buvo kilęs iš 
Varšuvos, gyveno Kėdainių ir Uk
mergės apskr.

Budrick M., gyvenęs 126 (8)
Lake Avė., Tuckshoe, N. Y.

Gričiunas Petras, Aleksandro sū
nūs.

Gruoblys Jonas, Kazio sūnūs, gy
venęs Baltimore, Md.

Jasinavičius Antanas, iš Medei- 
šių km., Rimšės parap., Dūkšto 
vals.

Jeckevičiene-Bačauskaitė Veroni
ka, Mykolo duktė, iš Pepalių km., 
Baisogalos vals., Kėdainių apskr., 
ir jos vaikai Aleksandras, Juozas, 
Vladas, Maryte ir Veronika.

Krajauskas Vincentas, Stanislovo 
sūnūs.

Kuršelis Juozas, Domininko sū
nūs, gimęs Naumiesčio vals.

Mankus Pranas, Antano sūnūs, 
ir jo sūnus Kazys ir Pranas, iš 
Kasgarinų km., Batakių vals., Tau
ragės apskr.

Matkevičius Viktoras.
Šimkienė-Smalakaitė Petronėlė. 
Smalakaitė-Šimkienė Petronėlė.

Staleronka Antanas ir Bronius, 
Jurgio sūnus, iŠ Plavėjų km., Sa
lako vals., Zarasų apskr.

Tirilia Kostantas, iš Vasiulių 
kaimo, Daugėliškio vals., Švenčio
nių apskr.

Valius Dovas ir Mikas.
Valius Juozapas ir Stanislovas, 

ir sesuo Valiūtė Zofija, iš Rasei
nių m., Jono ir Kazimieros Biels
kytės vaikai.

Vaškevičius Leonas, Balio sūnūs, 
iš Šilainių km.. Kėdainių apskr.

Žilinskas Antanas, gyvenęs Hart- 
ford, Conn., turi brolį Kazimierą.

Aušiura Antanas ir Jonas.
Bajoriunas (Bajor) Stanislovas 

ir Vincentas, Kazio sūnus, kilę iš 
Gailioniškių km., Joniškėlio par.

Bučinskas Petras, kil. iš Lazdu- 
nėnų km., Vainuto vals., Tauragės 
apskr., buvo vedęs Marijoną Lio-

rančaitę, kuhi mirė, ir jų vaikai 
Antanina, Jonas ir Petras Bučins
kai.

Budirevičius Juozas ir Vaclovas, 
turi seserį Malviną.

Bumbliauskas Stanislovas ir jo 
sūnūs Philip, gyveno Philadelphia, 
4848 Frankfort Avė.

Daknys Jonas, Silvestro sūnūs, 
ir jo sūnūs Jonas.

Dargaitis Juozas, Ferdinando sū
nūs, gyvenęs Čikagoje.

Dobkevičius Juozas, buvęs Vo
kietijoje.

Garbaravičius Jurgis, iš Bude
les km., Veiverių vals., Marijam
polės apskr.

Grodzinskaite Magdė ir Olesė, 
viena jų Pšitulskienč.

Jonuškaitis Jonas, Jono sūnūs, 
gim. 1912 metais, apie Joniškį, ar 
Šiaulius.

Klyvis Vytautas, Motiejaus sū
nūs, iš Linkuvos miestelio.

Kutžmaitė-Nakvosiene Ona, iš 
Džigonių km., Sidabravo par., Še
duvos vals., Panevėžio apskr., jos 
vyras Petras Nakvosas ir vaikai 
Stanislovas, Vytautas ir Julė.

Iieškomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF litAuania,

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HGME
AL. BALTRŪNAS-B  ALTO N 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas •> J^idotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

VADOVAS J SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

3148 W. 63rd St., Chicago 29, I1L*
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
I

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Gruodžio 27, 1958 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS GIEDRAITIS, 2 kp., Forest City, Pa., gimęs 

liepos 26, 1885 m., Garliavoje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 14, 1915 m. Mirė lapkričio 
26, 1958 m. Velionio sunui, Albert Giedraičiui, 
pomirtinės išmokėta____________________ i_____

PETRONE H1ALACKNA, 40 kp., Pittburgh, Pa., gi
musi gegužės 10, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 10, 1914 m. Mirė gruodžio 3, 
1958 m. Velionės sunui, Chifis Halackna, pomir
tinės išmokėta ---------------------------------------,-------

MARE CEBATORLENE, 90 kp., Bridgeville, Pa., gi
musi kovo 15, 1889 m., Brazavos kaime, Kalva
rijos valsč., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 9, 1928 m. Mirė lapkričio 29, 1958 m. Ve
lionės vyrui, Vladui Čebatoriui, pomirtinės išmo
kėta ---- - ---------------------------- ----------------------------

ANTANAS ŽUKAUSKAS, 143 kp., Du Bois, Pa., gi
męs gegužės 19, 1893 m., Lietuvoje. Prie! SLA 
prisirašė balandžio 5, 1942 m. Mirė lapkričio 15, 
1958 ,m. Velionio žmonai, Veronikai Žukauskie
nei, pomirtinės išmokėta ---------------------------------

HENRY DAUGIRDAS, 192 kp., New Kensington, 
Pa., gimęs sausio 19, 1881 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 10, 1939 m. Mirė spalių 
17, 1958 m. Velionio žmonai, Sophic Daugirdas, 
pomirtinės išmokėta ------------ ---------------------------.

$600.00

600.00

300.00

250.00

250.^0

*

Viso
Nuo pradžios šių metų bendrai viso---------------

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. DUMŠIENE, U kp., Watorbury, Conn., sirgo 5 sav. 4 d
R. BALCHITIS, 36 kp., Chįcago, III., sirgo 6 sav. 3 d.........
J. J. POHL, 43 kp., So. Boston, Mass.,) sirgo 4 savaites _ —
V. PŪKELIS, 64 kp., Baltimoire, Md., sirgo 5 sav. 3 d..........
J. GULBINIENE, 134 kp., Chicago, III., sirgo 8 savaites
F. GAIDELIS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 4 sav. 5 d---------

e

Viso —.................................. ........
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

_ _$2,000.00
$139,406.74

$43.50
63.00
24.00
72.00
36.00
74.00

.................................................. $313.50 

........................ ................... $26,680.00
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

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 LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e riko se— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo \to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KF/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICILELSONO 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 Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovvstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinei*
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LIETUVOS ATSTOVAS VATIKANE 
NETENKA SAVO TEISIŲ

Vatikano užsienių reikalų tvarkytojas kardi
nolas Tardini nustatys kas pasiliks iš turėtų 
pilnų diplomatinės atstovybės teisių St. Gird
vainiui. - Tas pats likimas ir Lenkijos Atstovo 
Vatikane Kazimierz Papee

Tarptautinės spaudos agentūros iš Romos pranešė 
skaudžių žinią, kad Lietuvos ligšiolinio atstovo St. Gird
vainio padėtis Vatikane sulaukė griežto ir neigiamo pa
keitimo. Sis pakeitimas palietė dvi valstybes, būtent— 
Lietuvą ir Lenkija. Šios dvi atstovybės buvo užsilinku- 
sios tomis pačiomis teisėmis, kaip prieš karą turėjo. Lie
tuvos atstovas St. Girdvainis veikė remdamasis Lietu
vos vyriausybės įgaliojimais, kurie buvo savo laiku į- 
teikti mirusiam Popiežiui Pijui XII. Viešai, aiški,nima, 
kad senam popiežiui mirus kiekvienos valstybės atstovas 
prie Vatikano turi išnaujo gauti naujo popiežiaus pat
virtinimą.

Bet tikrumoje esania kitaip. Spauda ir diplomati
niai sluoksniai gerai žino faktiną šio priežastį, ypatin
gai skaudžią kiekvienam lietuviui, kur jis bebūtą, ar 
svetur ir kovotą toliau už savo tautos teises, ar kentėtą 
neregėto žiaurumo priespaudą tėvynėje Lietuvoje ir, 
lauktą moralinės paramos savo griaudžioje būklėje.

Lietuvos atstovo padėtis jau degraduota, nes pagal 
spaudos pranešimus, St. Girdvainis jau nebuvo pakvies
tas į diplomatinį susirinkimą, kuriame įteikiami visu 
atstovu naują metą linkėjimai popiežiui. Tai jau įvy
kęs faktas.. Panašioje padėtyje atsidūrė ir Lenkijos at
stovas K. Papee.
Kokios priežastys?

Spauda nedviprasmiškai nu
rodo, kad Lenkijos kardino
lui Višinskiui atsilankius Va
tikane buvusi apie šį reikalą 
kalba. Taip pat sakoma, kad 
tam tikrą vaidmenį suvaidino 
pirmučiausia ta aplinkybė, 
kad Varšuvos komunistinė 
valdžia vienašališkai nutrau
kė buvusį konkordatą su Va
tikanu ir jo atnaujinimas ga
lėtų būti paskubintas, jeigu 
egzilinė lenkų vyriausybė ne
turėtų Vatikane savo atstovo. 
O svarbiausia, kad kardinolui 
Višinskiui rūpėjo kokiu nors 
budu sudaryti geresnes sąly
gas bendradarb i a v i m u i su 
Gomulkos valdžia.

Šie duomenys paimti iš 
daugelio spaudos pranešimi/ 
ir patvirtinti diplomatų pasi
sakymuose.

Tuo tarpu žinome tik šiuos 
faktus. Bet jau pakanka šių 
duomenų, kad kiekvienas lie
tuvis pajustų šio įvykio skau
smingumą. Laisvoji Amerika 
jaučia ne mažesnį spaudimą 
iš Maskvos, bet savo garbin
go nusistatymo — nepripa
žinti visai neteisėtos rusų 
okupacijos, nepakeičia ir pa
gal pakartotus Valstybės sek
retoriaus pareiškimus, nesi
rengia tai daryti, Lietuvos 
atstovybė išlaikė savo padėtį 
ir nėra pavojaus laukti smū
gio. Lietuvių tauta jaučia šią 
didžią paramą ir semia iš čia 
sau Jėgas sunkiausioje kovoje 
dėl laisvės.

Su pastaruoju, čia aptaria
mu įvykiu, lietuviui bus neiš
pasakytai sunku apsiprasti, 
nes sunku mums jį pateisinti 
ir dar sunkiau suprasti.

Prancūzijos franko 
devalvacija

Generolo Dc Gaulle vyriau
sybė, norėdama, kaip tvirtina 
oficialus jos atstovai, užtik
rinti savo vailiutos pastovu
mą, o svarbiausia siekdama 
labiau išplėsti užsienio preky
bą, numušė franko vertę 
17.55%. Anksčiau už dolerį 
buvo mokama 420 frankų, o 
dubar bus mokama 493.7

frankų. Laukiama, kad dabar 
prancūziškos prekės lengviau 
bus įperkamos kituose kraš
tuose. Tuo pačiu metu Euro
pos valstybės sutarė dėl tar- 
pusavės prekybos sąlygų pa
lengvinimo. Manoma, kad šiuo 
keliu vakarų Europos ekono
minė būklė bus žymiai sustip
rinta.

New Yorko streikai 
skaudžiai atsiliepia į šio 
didmiesčio gyvenimą

Dideliu nekantrumu lauktas 
(laikraščių išvežiotojų streiko 
baigminis susitarimas įvyko 
ir New Yorko gyventojai iš 
“priešistorinių laikų” vėl grį
žo į kultūrinių tautų gyveni
mą, jau turi visus savo laik
raščius. Šis streikas padarė 
miesto gyventojams, prekybi
ninkams, platiems dirbančiųjų 
sluoksniams bei kultūriniam 
miesto gyvenimui milžiniškus 
nuostolius. Nukentėjo nestrei
kuojantieji ir nepalaikiusieji 
šio streiko kiti laikraščių dar
bininkai, didžiosios krautuvės, 
teatrai, pasilinksminimo įmo
nės ir pagaliau gausus laik
raščių pardavėjai. Bet visi bu
vo kantrus ir laukė kol pasi
baigs šis streikas.

Dabar prasidėjo kova tarp 
miesto Transit Authority ir 
požeminių traukinių unijos. 
Administracija atleido už ak
tyvumą praeitų metų streiko 
įvykiuose du tarnautojus iš 
darbo, du dviem savaitėm su
spendavo. Išviso nubausta 13 
asmenų. Unijos vadovybė pa
skelbė neleisianti savo narius 
skriausti ir griežtai kovosian
ti dėti savo teisių. Kai kas jau 
pranašauja naują streiką. Bet 
reikia tikėtis, kad tolydžio 
bus pasiekta susitarimo ir 
New Yorko gyventojai iš nau
jo nepergyvens praeitų metų 
sunkumų.

Liūdna švenčiu > 
statistika

Keturios Kalėdų švenčių 
dienos kainavo 757 gyvybes. 
Tame skaičiuje buvo 575 tra- 
fiko aukų, tiek žuvo automo-

Dėl Lietuvos Pasiun
tinybės Vatikane

Spaudoje ir visuomenėje pra
dėjus plisti žinioms ryšyje su 
Lietuvos Pasiuntinybe prie 
Švento Sosto, Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
dėjo visas pastangas gauti 
tiksflias informacijas iš pir
mųjų šaltinių padėčiai išaiš
kinti.

Paaiškėjo, kad išrinkus nau
ją Šventą Tėvą Lietuvos pa
siuntiniui prie Švento Sosto 
susidarė tam tikri sunkumai 
atnaujinti skiriamuosius raš
tus, kas Vatikano diplomati
niuose santykiuose yra tradi
cija.

Suprantama, kad šį įvykį 
komentuodami ir spauda ir 
paskiri'asmenys daro galimas 
išvadas spėdami, jog skiria
mųjų raštų pasiuntiniui neat
naujinus gali būti suspenduo
tas pasiuntinybės veikimas. 

• Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas panaudos 
visas jo kompetencijoje esa
mas priemonės ir darys visus 
galimus žygius Pasiuntinybės 
prie Švento Sosto statusui ir 
veiklai išlaikyti. Tam žygiui 
jis tikisi visų lietuviškųjų 
veiksnių talkos ir visų lietu
viškųjų organizacijų ir visuo
menės paramos.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Vykdomo
sios Tarybos atstovas yra iš
vykęs į Vatikaną išsiaiškinti 
dėl susidariusios padėties ir 
dėl priemonių pašalinti kliū
tis ir išspręsti klausimus pa
lankiausioje Uctuvos suvere
numo ir atstovavimo dvasioje.

Apie tolimesnių įvykių ei
gą visuomenė bus painfor
muota.

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Prezidiumas.
Gruodžio 31, 1958.

Lietuvos Vidurinės 
Mokyklos 

Pertvarkomos

Vis .labiau aiškėja, kuria 
linkme Lietuvoje vykdomos 
mokyklų reformos. Kaip jau 
buvo anksčiau pranešta, Lie
tuvos mokyklose įvedami “ga
mybiniai” darbai. Vyresniųjų 
klasių mokiniai jau 4ik tris 
dienas lankys bendrojo lavini
mo pamokas, o kitas tris die
nas dirbs gamyklose. Kitiems 
mokiniams pačiose mokyklose 
bus įvairių praktiškų specialy
bių pamokos.

Kaip Lietuvos šviesimo mi
nisteris M. Gedvilas tpasisako 
“Tiesoje”, šiemet Lietuvos 
mokyklos pradeda darbą pa
gal naują mokymo planą, ku
riame esą “padaryti stambus 
pakeitimai”. Jie padėsią “pri
artinti mokyklą prie gyveni
mo”. Vidurinėse mokyklose 
busią dėstoma daugiau kaip

*

Niekas Kitas Musų Nepavaduos, Tik 
Mes Sugebėsim šį Darbą Įprasminti

Visi Susivienijimo nariai turi progos didžiuotis dėl 
to, kad jie priklauso didžiausiai lietuvių fraternalei or
ganizacijai. Bet priklausyti Susivienijimui mes tuo pa
čiu įsipareigojam stropiai žiūrėti savo organizacijos la
bo ir dirbti jos pažangai.

Kiekvienam iš musų bus didelis moralinis pasiten
kinimas, jeigu garbinga musų organizacija dar labiau 
išsiplės ir turės dar daugiau naujų narių. Niekas kitas 
tik mes patys galim geriausia .naujam aplikantui išaiš
kinti kokias vertingas naudas teikia Susivienijimas sa
vo nariams,
nusprendet priklausyti Susivienijimui 
gera apdrauda teigiamai paveiks į švieži 
skatins pasekti geru Jūsų pavyzdžiu.

Gyvenimiškai dažnai patiriame, kad daugelis ma
žiau pažįstančių Susivienijimą, pirmu žvi 
tais abejingi, dažnai aiSkindamies, jog j 
kankamą. apdraudą savo darbovietėje,
dairius pasisakymus mokėkime tinkamai atremti ir tuo
jau pat išaiškinkim, kad jų turima apdrauda dažniau
sia esti laikino pobūdžio, tarnautojas esti apdraustas tik 
tol, kol jis toje vietoje dirba. Susivienijimo gi apdrau-

Jau toji aplinkybe, kad Jus savo laiku 
ir naudotis jo 

ą žmogų ir pa-

Igsniu esti kar
io jau turi pa- 
Šitokius neap-

30 fakultatyvinių dalykų: na
mų ruošos, sodininkystės, dar
žininkystės, gyvulininkys t ė s, 
žemės ūkio mechanizavimo, 
siuvimo, tekstilės, šaltkalvys- 
tės, metalo tekinimo, staty
bos, topografijos, technikos- 
mechanikos, šoferių, komerci
jos, sąskaitybos, konceliari- 
jos, mašinraščio-stenografijos 
ir kb. “Šalia fakultatyvinių 
dalykų, eilėje mokyklų yra 
o r g a n i zuojamos gamybinio 
mokymo klasės, su 12 metų 
mokymo laiku. Mokiniai, ku
rie mokysis kamybinio moky
mo klasėse, ba’gdami viduri
nę mokyklą kartu įsigys kva
lifikuoto darbininko specialy
bę”. Naujosios reformos tiks
las ęia aiškiai išryškėja: Su

daryti tokias sąlygas, kad 
baigę vidurines mokyklas jau
nuoliai tiesiai patektų į dirb
tuves, o ne į universiltetus ar 
pan.

Pirmosios tokios “gamybi
nės klasės’’ šiuo metu organi- 
zuąjamos Baisogalos, Panevė
žio, Kapsuko, Šiaulių ir Kau
no miesto ir kitose mokyklose. 
Gedvilas apgailestauja, kad 
“Klaipėdos ir Vilniaus tarybi
niai, partiniai ir švietimo or
ganai šiuo atveju atsilieka”.

Mokykla, kokia ji yra da
bar, dar negalinti pilnutiniai 
patenkinti visų reikalav'mų, 
todėl esąs pribrendęs mokyk
los reformos klausimas pla
tesne prasme. Esą galima ti
kėtis, kad ateinantiems mok- į

♦

bilių nelaimėse, o 91 žuvo 
gaisruose ir dar 91 neteko gy
vybės įvairiose kitokiose ne
laimėse. Nors šie skaičiai yra 
kiek mažesni, kaip 1956 metų 
liūdni duomenys, kai vienose 
automobilių nelaimėse žuvo 
706 žmonės, bet vis tik pa
silieka pasibaisėtini. New 
Yorko valstijoje šiemet nuo 
nelaimių žuvo 36 asmenys.

Prieš šventes buvo paskelb
ti Prezidento ir kitų aukštų 
asmenų atsišaukimai, kvie- 
čiantieji labiau saugoti savo 
gyvybę padidėjusiame iudėji- 
me.

da yra pastovi, užtikrinta ir saugi, nes Susivienijimas 
piniginiu požiūriu ypatingai stiprus ir užtarnauja pil
no pasitikėjimo.

O svarbiausia reikia pabrėžti, jog priklausyti Su
sivienijimui mums diktuoja musų patriotiniai jausmai. 
Pasidarydamas Susivienijimo nariu kiekvienas lietuvis 
dalyvauja lietuviškų jėgų telkime ir lietuviškos veiklos 
stiprinime. Pakanka atsiminti, kad mes dažnai rašomos 
į lietuviškas draugijas ir kuopas jau tik todėl, kad jos 
yra lietuviškos, kad jos artimos musų širdžiai, nors tose 
draugijose mes jokios naudos negauname ir jokios nau
dos nejieškome. Tuo gi tarpu Susivienijimui priklau
sydami ne tik į lietuviškų veiklų įsijungiame, bet ir gau
name tokias naudas, kokių niekur kitur negautume. 
Mos patys dalyvaujame savo organizacijos valdyme, mes 
priprantamo bendrai ir solidariai veikti, nors musų pa
žiūros ir įsitikinimai dažnokai esti skirtingi.

Šita visa turėdami galvoje mes lengvai suprasime, 
kaip yra svarbu mums visiems dalyvauti SLA Vajaus 
Komisijos sumanytame naujo pobūdžio naujų narių 
verbavime. Atsiminkime, kad šito svarbaus ir faktvnai 
leinyvo darbo niekas kitas neatliks, niekas nesugebės 
taip gražiai patarnauti savo organizacijai, kaip mes pa
tys.

Reikalo neatidėliokim, surinkim savo artimų, pa
žįstamų ir kaimynų adresus ir tuojau juos siųskim S. 
L. A. Tai musų visų pareiga, tai pagrindas naujos Su
sivienijimo pažangos ir tai būtina mums atlikti dabar 
ir neatidedant.

slo metams reforma bus pa
ruošta. Iš to Gedvilo pasisa
kymo atrodo, kad dabartinės 
reformos (“gamybinis” apmo
kymas) yra tik įžanga į dar 
d desn ius pertvarkymus.

Ano/; Gedvilos, žymiai bu
siąs sustiprintas vakarinių 
mokyklų tinklas ir darbas 
(dabar, nuo gamyb:nio dar
bo neats.traukdami, mokosi 
24,000 asmenų). Reikėsią ra
dikaliai pertvarkyti darbinin
kų ir kaimo jaunimo mokyklų 
mokymo planus. E.

Seniausias gimnazistas Lie
tuvoje — 63 metų. Tai MTS 
normuotojas Kuodzev i č i u s, 
kuris praeitais metais įstojo 
į Pasvalio vid. mokyklos 6-ją

klasę, o šiemet į 7-ją klasę. 
Jis amžium žymiai vyresnis 
ne tik už savo klasės drau
gus, bet ir už mokytojus. Kai 
kurie jo vaikai jau yra baigę 
vidurines ir kitokias mokyk
las, yra inžinieriai, mokyto
jai.

------o------
Ties Nida atrado senų pi

nigą kilograminio svorio. — 
Pil. J.ančys, netoli Nidos be- 
kasdamas rūsį, atrado ketur- 
kampį žalvarinį gabalą su 
penkiais antspaudais. Išaiš
kinta, 'kad tai senas švedų pi
nigas iš 1685 metų. Jis sve
ria 1.35 kg. Įdomi seniena 
perduota Klaipėdos kraštoty
ros muziejui.

PRADĖKIM NAUJUS METUS SU TALKA SLA ♦

SUSIVIENIJIMAS DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ IKI $10,000.00
■r’11

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui .$2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui .$4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA. nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus
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SLA VAJAUS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

AmžiuiVardai ir Pavarde

(1)

(2)

(3)

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė .

lithuanian alliance

m.,

* >

J
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----- m.,

--------L*“ — j

Kuopa

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo .$9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

- mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudą skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesne Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPON 4S
I

asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų

Adresas

miestas

miestas

miestas

miestas__

— ?

— ?

1

zona

zona .

zona ._
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valstija___

valstija. _

valstija

valstija

OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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SLA Reikalai ir Veikla
Sveikatos skyriusS.L.A.KUOPŲ VEIKLA

V •

Kuopos

Gerklės Uždegimas Angina

MUSŲ REIKALAI*

1958

• v

J

16

ir

die-

L“ ^siją, kartu su kuopos valdy
ty ba, stengtis suruošti šį minė-

jimą taip, kad jis butų sek-

Tvaronaičio 
Augustinas 
metų dirbo 
labo ir iki

ŠIA 328 Kuopos Suruoštas 
Vakaras Gražiai Praėjo

South Boston, Mass.

na- 
pa- 
ku- 
sa-

kuopos 
gruodžio

Pittston, Pa.

Manchester, .Conn.

7 
pietų, 
Namo

New Haven, Conn.
Iš Metinio ŠIA 142 

Susirinkimo

visomis išgalėmis dirbo 
mylimai organizacijai, 
išgales ugdė ją nariais, 
reikalais kooperavo su 

už ką
senuosius ir 

1959

ŠIA 207 Kuopos Parengimas 
Buvo Gražus

A. Biretta,
SLA 207 kuopos pirm.

Street, So.
10. No. 

Michigan

Žinutės iš Susivienijimo 373 
Kuopos Veikimo

J. M. Tumavičienė.

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a g e r

Y171 ARLY SUBSCRIPTTON RATES
In the United Statės 13.00 
To Forelgn Cruntries   $4.00

307 West 30th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckavranna 4-5529

SLA 7 Kuopos Valdyba 
1959 Metams

Vladas Palu-

., So. Bos-

a. 
taurus 
narys, 

kuopai, 
žmona

ŠIA 135 Kuopos Metinis Su
sirinkimas, Tautiški šakiai 

Staigmena

drai dirbsime, tai pabaigoje 
metų galėsime pasidžiaugti 
organizacijos šeimos padidėji
mu.

valdyba, kuri 
1958 metais: 
Staupas, vice 
Ketvirtis, už-

- -------11 y 1 1 1CA/J I Clll J I 1 lu, v 4 1 1 1CIO .11 

daro žmogaus kūną pala.n- 
liga.

Philadelphia, Pa

Bualvienijimo kuopų skubus pra- 
■flKhnal turi būti prisiųsti ne vS- 
Bau savaite laiko prieS laikraščio 
MReidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura. f

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

vasario 14 dienai,
•>

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

«

•>

M. LEO VASIL 
E d i t o r

Naujuosius 1959 
metus pradedant

Praleidę senuosius 
metus ir metinę Kalėdų
šventę, su sausio pirma die
na pradėjome nau juosius 
1959 metus. Kalėdų šven
tė, kurią švenčia visas krikš
čioniškas pasaulis, vadinama 
Taikos ir Ramybės švente. 
T o k i s vardas šventei duo
tas dėl to, kad Kristus atėjęs 
į šį pasaulį skelbė taiką ir ra
mybę ant žemės gyvenan
tiems žmonėms, bet labai ma
ža dalis žmonių praktikuoja 
Kristaus skelbtą mokslą, o 
kai kuriose valstybėse, neiš
skiriant ir musų senosios Tė
vynės Lietuvos, kad ir norė
tų, negali sekti Kristaus mok
slo, nes tų kraštų valdovai 
pilni keršto, neap y k a n t o s 
prieš tuos žmones, kurie ki
taip protauja, negu jie, laiko 
iuos pavergę.

Musų broliškos organizaci
jos nariai, reikia pasidžiaugti, 
per visus praeitus 1958 metus 
sekė Kristaus mokslą, gyve
no ramybėje, vienas kitą ger
bė it 
savo 
pagal 
visais
Redakcija ir Centru, 
jiems, baigus 
pradedant naujuosius 
metus, nuoširdžiai dėkojame.
Tuo pat kartu prašome ir 
šiais metais glaudaus bendra
darbiavimo ir kooperacijos, 
nes tik bendrai dirbdami ga
lėsime atlikti daug gerų dar
bų savo organizacijai ir pa
didinti jos šeimos narių skai
čių vykstančio Pažangos Va
jaus metu.

------------ :o:------------- 
Dėkojame už kalėdinius 
sveikinimus ir linkėjimus

Kalėdinių ir Naujųjų Metų 
švenčių proga Tėvynės reka- 
torius ir Susivienijimo sekre
torius nuo Susivienijimo vei
kėjų ir kuopų pareigūnų ga
vo tiek daug sveikinimo atvi
rukų, kad neįmanoma visiems 
asmeniškai atsakyti ir padė
koti už sveikinimus ir gerus 
linkėjimus pradedant naujuo
sius metus, tad visiems tiems, 
kuriems nebuvo pasiųsti atvi
rukai, viešai reiškiame nuošir
džią padėką.

------------ :o:-------------
Nors metai nauji, 
bet darbai nebaigti

Baigėme senuosius 1958 
metus, bet tais metais pradė
ti darbai nebaigti. Vienas iš 
praeitais metais pradėtų ir 
nebaigtų darbų yra Pažangos 
Vajus, kuris eis ir šiais me
tais. Todėl pradedant naujuo
sius metus, visų kuopų orga
nizatoriai prašomi dar ryžtin
giau padirbėti ir įrašyti kuo- 
daugiausia lietuvių ir lietu
vaičių į Susivienijimą. Kada 
visi bendrai — Redakcija, 
Centras, kuopų organizatoriai, 
pareigūnai ir visi nariai ben-

Metinis SLA 142 
I susirinkimas įvyko

7 dieną, kurį atidarė ir vedė 
| kuopos pirmininkas J. Pike- 
I lis. Dalyvavo apie tristešims 
I narių su valdyba. Užrašų se

kretorius J. Trečiokas per- 
I skaitė protokolą iš praeito 
I mėnesinio \ susirinkimo, kuris 

buvo vienbalsiai priimtas. Iš- 
I klausyta visa eilė raportų, iš 

kurių pasirodė, kad ne tik, 
I kuopos valdyba visur aktin- 
| gai dalyvauja, bet ir jos at- 
Į stovai sąžiningai visur sdvo 

pareigas atlieka. Pavyzdžiui 
I narė M. Ausukaitienė atsto- 
I vaudama kuopų Lietuvių Na- 
I mo Bendrovės susirinkimuo- 
| se atydžiai reikalus seka ir 
I raportus taip išduoda, kurių 
Į malonu klausytis ir išgirsti, 
Į kad Namo B-vė gerai tvarko- 
I si. Dabar įvykę persitvarky- 
I mai ir įsteigta Sočiai Klubas, 
I į kurį priklausanti nariai mo

kės $3.00 į metus, o sulaukę 
I 65 metų nuo tų mokesčių bus 
I paliuosuoti.

Finansų sekretorius Vladas 
Šaulys perskaitė kelis laiškus, 

Į vienas buvo nuo Amerikos 
I Lietuvių Bendruomenės pra- 
I šant aukų palaikymui vietinės 

lietuvių kalbos mokyklos. Mu- 
I sų SLA 142 kuopa niekados 

nuo tokių reikalų nėra atsisa
kius, bet šį sykį, aukavimo 
reikalą paliko ant toliau.

Iždininkas kartu ir kuopos 
organizatorius M. Kvaratie- 
jus pranešė, kad šį sykį nau
jų narių neturi, bet po šven
čių žadėjo su keliais numaty
tais kandidatais pasimatyti, 
tai tikimės kad juos prirašys. 
Numatytus kandidatus gali
ma rekomenduoti sekančius: 
Zemliauskus, Girdauskus, Za- 

I čirinkus, Puslius, Gruzdžius, 
Gruodžius, Jonynus, Strimai
čius, Vaituzius, Samulius. Jie 
visi yra gražiai įsikūrę nau
jakuriai, išaugę laisvoje Lie
tuvoje, dėl kurios laisvės SLA 
daug visokiais budais prisidė
jo. Dabar susibūrę į SLA 
musų naujakuriai ne tik pa
rodytų šios organizacijos dar
bų įvertinimą, bet rastų ne
laimėje sau apd raudą nė kiek 
nedidesne kaina kaip ameri
konų apdraudos kompanijose. 
O svarbiausia, tai rastų pla
čią dirvą išreikšti savo tauti
nius bei kulturinius jausmus. 
Taigi juos kviečiame į šią 
milijoninę organizaciją pasi
naudoti jos materialiais ištek
liais ir joje būdami geriau su
rasite budus kaip padėti savo 
vargstančiai tėvynei.

Aklamacijos budu tapo už
ginta ta pati valdyba sekan
tiems metams:

Pirmininkas Jonas Pikelis, 
vice pirmininkas M. Voketai- 
tis, finansų sekretorius Vla
das Šaulys, protokolų sekre
torius J. Trečiokas, iždinin
kas ir organizatorius M. Kva- 
ratiejus, iždo globėjai M. La- 
banienė ir V. Kronkaitis.

Suminėjus čia kuopos val
dybos narius, prisimena a. a. 
Juozas Kazokas, per keliolika 
metų ėjęs iždo globėjo parei
gas. Jau antri metai kai ne
gailestinga mirtis išskyrė jį 
iš musų tarpo, bet tas laikas 
dar neišdildė tos spragos. 
Atėję į kuopos susirinkimą 
kiekvienas pas i g e n d a m jo 
draugiškos, visada gerai nu
siteikusios asmenybės. Gaila, 
kad mirus musų iždo globė
jui tada nebuvo plačiau apie 
jį aprašyta musų organe Tė-

vynėje. Tai įvyko dėl to, kad 
tada neturėjome oficialaus 
korespondento, o šiaip nariai 
ant vienas kito bepasitikėda- 
mi nepakėlė plunksnos. A. 
Juozas Kazokas ‘buvo 
lietuvis, geras SLA 
daug pasidarbavęs 
Nuliudime likus jo 
E 1 z b i eta, ŠIA narė, kuri 
kuopos susirinkimų neap
leidžia, bet šį susirinkimą jos 
pasigedame. Teko nugirsti, 
kad dėl rimto susirgimo jos 
artymos giminaitės negalėjo 
į susirinkimą atvykti. Jai vi
si kuopos nariai reiškė gilią 
užuojautą, o jos giminaitei E. 
Mišeikienei linkėjo sveikatos.

J. Dički one.

žmonių. Labai gerai. Pravė
rus susirinkimo kambario du
ris pamačiau pilną kambarį 
jaunuomenės. Tai buvo jau
nuomenės lietuvių tautiškų 
šokių pamoka. Pamokas vedė 
musų 13.5 kuopos iždininko 
gerb. Vytauto Karaliaus žmo
na, nenuilstanti veikėja p. Ka
ralienė.

8) šį skyrių, skirtą. Susivienijwr»»> Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo
$ Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos mėn. 21 dienos iki lie-
5) pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytojų: MO-

TIEJAUS NASVYCIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINTKO PlIJiOS M.
® D., ir VINCO TERCIJONO M. T)., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1958 metų.
| Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois
® ** y

ŠIA 207 kuopa gruodžio 
6 dieną buvo suruošusi bly
nų ir kugelio parengimą. Gas- 
padinės, kurios gamino val
gius, buvo: Ona Padalskienė, 
S. Strugienė ir Z. Žukauskie
nė. Dėl parengimo dovanų da
vė šie nariai: J. Sele, O. Pa
dalskienė, S. Strugienė, Z. 
Žutautienė, M. Zorskiutė, B. 
Čemerkienė,' O. Lcmežienė, O. 
Davidaitienė, Mrs. Jakaitienė, 
O. Petrauskienė, M. Užupie- 
nė, J. Mažeika ir M. Rama
nauskienė. Visiems, kurie da
lyvavo parengime, ir nariams 
kurie sudovanojo valgomus 
įvairius produktus, varde 
kuopos valdybos tariu širdin
gai ačiū.

SLA 207 kuopa gruodžio 
13 dieną laikė priešmetinį su
sirinkimą, kuriame buvo per
rinkta kuopos valdyba 1959 
metams. Valdyboje pasiliko 
dabartinė valdyba.

Komisija Augustino Tvaro
naičio paminklo statymo nare 
J. Birietienė negalėjo pribūti 
į susirinkimą, tai A. Biretta 
išdavė raportą.

A. Tvaronaitis, mirdamas 
paliko savo pageidavimą, kad 
SLA 207 kuopa rūpintųsi jo 
laidotuvėmis. Mirdamas nepa
liko jokio turto apart SLA 
apdraudos. Bet vėliau atėjo 
kiek pinigų iš kompanijos 
Cheney Brothers, kur jis 
dirbo, taipgi iš Sodai Securi- 
ty. Apmokėjus bilas dar liko 
pinigų, tai kuopa nutarė jam 
gražų paminklą pastatyti, o 
kiek truko, tai kuopa iš iždo 
pridėjo, ir už $360.00 pamink
lą pastatė. Dirbėjas pamink
lų dėl organizacijos atidavė 
daug mažesne kaina, negu pa
vienis narys butų užsakęs.

Aš prašiau SLA 207 kuo
pos susirinkime, kad nariai 
aplankytų Augustino Tvaro
naičio kapą ir pamatytų pa
minklą. Taipgi aš raginu na
rius per SLA organą, kad jie 
nepamirštų A. 
kapą aplankyti. 
Tvaronaitis daug 
dėl organizacijos
mirties buvo kuopos valdybos 
nariu, tad ir oganizacija ne
pamiršo Augustino Tvaronai- 
Y • cio.

Šokių pamokoje daugiausia 
dalyvavo gražių jaunų lietu
vaičių, kurių buvo gana daug. 
Jauni vaikinai prie stalų sė
dėjo ir žiurėjo kaip jų gra
žuolės gražiai šoka lietuviš
kus tautiškus šokius, už tai 
garbė priklauso poniai Kara
lienei.

Aš įėjęs stoviu, žiuru ir 
didžiuojuosiu, kad jaunos lie
tuvaitės taip gražiai lietuviš
kus tautiškus šokius šoka, 
už ką garbė priklauso irgi po
niai Karalienei.

Trumpoje šokių pertrauko
je šalia manęs atsistojo jau
na graži lietuvaitė. Aš jos ir 
klausiu: Ar yra vietos ir man 
čia su jumis šokti. Ji atsakė: 
Taip, yra, labai maloniai pra
šau.

Štai kur yra mandagumo ir 
draugiškumo meilė.

Antanas Tvaranavičius, 
SLA 135 kuopos koresp.

1958 metais gruodžio 7 die
ną SLA 7 kuopos laikė savo 
mėnesinį susirinkimą, kuria
me dalyvavo daug narių, ap
tarė kuopos ir kitus reikalus, 
taipgi išrinko valdybą 1959 
metams iš šių veikėjų:
' Pirmininkas

pis, vice pirmininkas Juozas 
Kižis, protokolų sekretorius 
Stasys Norkus, finansų sekre
torė Nellie T. Bayoras, iždi
ninkė Marė Kižis, maršalka 
Juozas Lakauskas, iždo glo
bėjai Agota Tunkevičienė, Ma
ry Savage ir Mare Banelis, 
daktaras kvotėjas dr. Andro- 
sky.

Užbaigus susirinkimą, 
riai buvo pakviesti prie 
ruošto užkandžiams stalo, 
rie beužkandžiaudami tarp
vės draugiškai pasikalbėjo ir 
pasidalino mintimis.

Linkiu visiems kuopos na
riams linksmai praleisti žie
mines šventes.

Nellie T. Bayoras, 
SLA 7 kuopos fin. sekr.

I Šia liga žmones suserga šaltesni am 
orui pasirodžius, ypatingai žiemos metu, 
o taipgi pavasarį, ypatingai ankstybame 
pavasari j e ir vėlybame rudenije esant 
burnos ertmėje tam tikrų mikroorga
nizmų.

Burnos 
ypatingai 
dantų, ant v. 
gi vii, burnos 
.je, gerklėje i

Tose ).lė 
liais galais b 
cillus fusifoij 
pavidale 
V in cent i, rai 
tos bakterijos.

Ant gilios 
uos atžvilgiu 
trukumai, ligos kurios nusilpnina žmo
gaus organizmą, mažkrauj ingumas ir 
kraujo ligos 
kiu sirgti ta 
mijois dažnai 
name bute, 
žmonių, kur 
lanko dideles sales, 
vietas, kuriose 
bloga.

Ligos ] 
nors nedidel 
limas, palieg 
smili gi, kraut, 
sėdėjimas ir 
(los dantų smegenų paviršiuje arba ant 
tonsilų paviršiaus turi charakteringą 
skylėtą išvaizdą. Jos kraujuoja prie ma
žiausio spaudimo arba erzinimo, tų žaiz
delių daugiausiai yra ant dantų smege
nų paviršiais 
kasnojimas i 

Anginos 
gleivinės paij 
gerklėje, 
niuose plauč

Yra

ertmėje pasirodo plėvelės, 
audinių paviršiuje prie pat 

■a d i namų jų medicinoje gin- 
gleivinės plėvelės paviršu- 

Ir tonsilų paviršiuje.
ivelėse randama ilga smai- 
acila, mikroorganizmas, ba- 
•įnus vadinamas ir spirales 

mikroorganizmas Spiri! lum 
idamos tose plėvelėse ir ki-

priežastis — bloga bigie- 
burnos priežiūra, mitybos

Anginas ligos epide- 
atsiranda kur gyvena vie- 

ijr viename kambarije, daug 
žmonės didelėmis masėmis 

arba susirinkimo
sanitarinė priežiūra yra

iradžia yra staigi, pasirodo 
is ku.no temperaduros paki
li nas, dantų smegenys skau- 
juojanti dantų smegenys, 
dvokias iškvėpimas. Žaiz-

ir tarpudantyse. Maisto 
r rijimas yra skausmingi, 
plėvelės pasirodo burnos 

i-irsi u je, tonsilų paviršiuje, 
net bronchuose — aukštuti

ni kvėpavimo takuose, 
anginos 

I cento angina.
ligos antroje

. sti ir greitai 
nuo difterijos, tą, gali padaryti tik gydy
tojas. Ligonio slaugimas ir priežiūra.

Reikalinga šalinti ligos priežastis:
.. .  ................. —,. ■ .4-. i.................... ............................................................ ■■■■ 1

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu, kad mano, D-ro M. 

Nas vyčio straipsniu, kuris telpa šiame 
“Tėvynės” numery Sveikatos Skyriuje, 
su užvardijimu: GERKLES UŽDEGI- 
MAS-ANGINA, aš baigiau pirmąjį 4 
mėnesių peri j odą mano straipsnių rašy
mo “Tėvynės” Sveikatos Skyriuje.

Pagal iš anksto Sveikatos Komisi
jos Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
nustatyta tvarka. Toliau “Tėvynės” 
Sveikatos Skyriuje bus talpinami straip
sniai Sveikatos Komisijos nario gydyto
jo Dominiko Pilkos M. I). iš Bostono iš
tisus 4 mėnesius iki balandžio mėn. 30 
dienai 1959 metų.

Nuo gegužės mėn. 1 die.nos 1959 me
tų Sveikatos Skyriuje bus talpinami 
staipsniai Sveikatos Komisijos nario gy
dytojo Vinco Tercijono iš Nevv Yorko 
ištisus 4 mėnesius iki rugpiučio mėn. 31 
dienai

s.

ginos rūšis vadinama Vin- 
i. Yra angina, ir prie sifilio 
stadijoje. Reikalinga ank- 
atskirti paprastą anginą

1959 metą.
Po rugpiučio mėn. 31 dienos 1959 

metu suminėtu čia 3 Sveikatos Komisi
jos narių nauju straipsniu spausdinimas 
“Tėvynės” 
liekamas 
■tvarka.

Sveikatos Skyriuje “Tėvynėje
Ii būti spausdinami ir kitų gydytojų 
straipsniai su Sveikatos Komisijos nario 
užgyrimu.
SLA Sveikatos Komisijos Pirmininkas

D-ras Motiejus Nasvytis.

1958 metų gruodžio 
ną, antrą valandą po 
Lietuvių Muzraalio 
Bendrovės patalpose, 2715-17 
East Allegheny Avenue, įvy
ko SLA 135 kuopos priešme- 
tinis susirinkimas. Kaip į to
kį ir aš nuvykau. Tik pravė
ręs duris išgirdau, kad susi
rinkimų kambarys jau pilnas

SLA 328 kuopa, Jamaica 
Plain, lapkričio mėn. 29 die
ną suruošė kortų vakarą ir 
loteriją (įvairių dovanų lai
mėjimą). Čia pažymėti nume
riai ir asmens laimėjo prizus- 
dovanas:

1. No. 956 Mykolas Swiek, 
38 Robeson St., Jamaica Pla
in, Mass. $5.00 pinigais.

2. No. 933 N. T. Bajoras, 
160 Seneca St., Pittston, Pa. 
Barometer.

3. No. 344 Eva Norkūnas, 
550 Broadway, So. Boston, 
Mass. Rex Ray Fan.

4. No. 998 V. Končius, 630 
W. 55-th Sf., Chicago, III. 
Evening Bag.

5. No. 771 Lucinda Rober- 
ge, 36 Canton St., Stoughton, 
Mass. Crest Kitchen Tool Sėt.

6. No. 374 S. J. Trepenskis, 
425 W. Fourth St 
ton, Mass. Bottle of Whisky.

7.

Mass. Bottle of Wine.
Vakarėlis praėjo gana gra

žiai. Nors tą vakarą oras pa
sitaikė labai nemalonus, bet 
svečių susirinko gražus būrys 
ir visi buvo patenkinti dova
nomis ir vaišėmis. Tik gaila, 
kad narių nedaug atsilankė, 
rodos reikėtų nariams dau
giau kreipti dėmesio į savo 
organizaciją ir ją remti.

SLA 328 kuopa visiems at
silankiusiems į vakarėlį labai 
dėkinga, taipgi nuoširdžiai dė
koja visiems tiems, kurie au
kavo dovanas, platino loteri
jos bilietukus ir kurie kuo 
nors prisidėjo prie vakarėlio 
suruošimo. Taigi vardu komi
sijos dar kartą visiems šir
dingai ačiū.

Buvo išduotas raportas iš 
parengimo, kuris įvyko lap
kričio 30 dieną ir buvo labai 
pasekmingas, svečių buvo pil
na svetainė, apie 150. Pelno 
kuopai liko apie $100.00. 
Kuopos pirmininkas padėkojo 
šeimyninkėms ir visiems, ku
rie .kuo nors prisidėjo prie šio 
parengimo.

Perrinkta kuopos valdyba 
1959 metams. Vienbalsiai iš
rinkta ta pati 
kuopai tarnavo 
pirmininkas K. 
pirmininkas P.
raišų sekretorius P. Gribienė, 
finansų sekretorius G. Gribas, 
iždininkas J. Maskeliūnas.

Plačiai apkalbėta Vasario 
Lietuvos nepriklauso

mybės minėjimas. Valdyba 
pranešė, kad jau yra paimta 
svetainė 
po num. 314 — Avenue So
St. Petersburge.
. Buvo atsilankę Amerikos 
Lietuvių Klubo 3 atstovai su 
pirmininku F. šeštoku, su tik
slu bendrai ruošti Lietuvos 
nepriklausomybės minėj i m ą. 
Kuopa mielai priėmė klubą į 
bendrą darbą ir išrinko komi-

• J 1 1 *1 1 1

mingas. Muzikas K. Staupas 
paruoš muzikalį programą, o 
kuopos narės pagamins ska
nius lietuviškus pietus.

Nutarta kalbėtojais kviesti 
ALT iždininką ir Sandaros 
redaktorių Mykolą Vaidylą, 
teisėją J. Zurį iš Chicagos, ir 
vietinį dr. D. Jasaitį. P. G.

Stamford, Conn.

168 Kuopos Susirinkimas
1959 metų sausio mėn. 11 

dieną, 2 valandą po pietų yra 
šaukiamas SLA 168 kuopos 
metinis narių susirinkimas. 
Susirinkimas įvyks Cferekų 
namuose. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti, nes, bus 
renkama kuopos nauja valdy
ba

No. 1040 M. L. Vasil, 307 
W;. 30-th St., New Yor<k 1, N. 
Y. Hand Made Artįcle.

8. No. 761 Sally Szahun, 25 
Sturtevant Avė., Norwood, 
Mass. Tea Kettle.

9. No. 820 J. Ensin, 282 K 
Boston, Mass.
321 S. Kilulis, 10 
Avė., Dorchester, ,

St. Petersburg, 
Florida
—

5----------------------------------------

Praeitų metų gruodžio 13 
dieną SLA 373 kuopa laikė 
priešmetinį susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 20 na 
rių. Prisirašė 6 nauji nariai ii 
viena pasižadėjo prisirašyti.

ir aptariami kiti reikalai.
J. Cerekas, 

Sekretorius.

t
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Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

vienybę, 
pareina iš

(Tęsinys)

Kudirkai malonu matyti 
džiaugiasi tėvynes meile, jei ji 
širdies, o ne vien tik iš karštos burnos, bet
jis šiuo eilėraščiu ir per visą savo gyveni
mą, reikalauja tolygių darbų, kurie duoda 
praktiškų rezultatų. Argi ne tiksliai jo 
mintis atitinka musų šiandienaniam lietu
viškam gyvenimui? Argi šiandien mes ne
girdime didesniuose patriotiniuose susirin
kimuose, ypač musų tėvų krašto sukaktu
vinėmis progomis, karščiausių kalbų ir net 
stalų kumščia daužymų iš užsidegimo? Ar
gi daugelis tokių kalbų pareina iš širdies 
ir lydimos atitinkamais darbais? Deja, 
tokių kalbų dauguma veržiasi tik iš nesu
valdomos burnos. Ar nebūtų reikšminga ir 
tikslu pirm plačiai išsižiojant pasiskaityti 
ir giliai įsisąmoninti šį Kudirkos eilėraštį?

Sausio mėnesyje 1889 metais pirmu 
kartu Kudirkos “VARPAS” garsiai sus
kamba, kaip literatūros, politikos ir mokslo 
mėnesinis laikraštis, kurį faktinai leidžia ir 
redaguoja patsai Kudirka būdamas medici
nos studentu Varšuvoje.

Tikslus ir siekius jis vaizdžiai ir 
liai apibudina eilėraščiu:

VARPAS

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu, 
Taritum jisai žmogaus lupas gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Tuoj darbininkai visi suknibždėjo, 
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno, 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Varpas da garsiau ir da aiškiau gaudžia,

tiks-

O graudus balsas veržiasi per orą. 
Delko nebaigia savo dainą graudžią? 
Tinginius prikalti tur tikrą norą.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...
Tai skambink “Varpe”! tegul gaudims tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas perniek tenobuva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 
Ant tavo balso prie darbo teimas! 
O kur atrasi tinginį miegalį.
Teį^ul neliaudams jį budin gaudimas:
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Ir šiandien musų gyvenime ^labai rei
kalingas garsus Varpo gaudimas kelti 
aąjsnudusius ir miegančius dirbti lietuviš
kus darbus, kurių yra tiek daug ir kuriuos 
tiek mažai dirba. Ypač kai čia sąlygos 
tiek palankios ir tiek daug galimybių bei 
progų. O gal tie palankumai ir galimumai 
kaip tik užmigdo širdį ir sielą

Kudirkos laikais itin sunkiose sąlygose 
leisti žurnalą buvo tikrai milžiniškos pa
stangos, kurias dar daugiau sunkino nesu
tarimai, stoka kooperavimo, nepisitikėjimas 
ir tuo pačiu pavydo netruko, kas visiškai 
prilygsta musų dabartiniam viešajam lietu
vių gyvenimui. Tai lengva suprasti, nes 
žmogaus būdas, jo charakteris nesikeičia 
per amžius. Pagrindinis skirtumas tik ka
lendoriuje ir, išeivijos atveju, geografijoje. 
Kudirka, aiškiai suprasdamas žmonių psi
chologiją ir visa širdimi trokšdamas vieny
bės, be jokio skirtumo kvietė talkon švie
suomenę, studentiją, dvasiškiją, klierikus 
ir visus kitus, kas tik galėt,ų ir mokėtų 
įsijungti į didįjį tautinį darbą. Jam srovės 
ar šiaip jau nerealus bei darbą trukdą pa
siskirstymai buvo svetimi ir smerkiami.

Faktinas “Varpo” redagavimas, admi
nistravimas ir finansavimas sugulė ant jo 
fiziniai silpnų pečių. Prie to, pavasarį jam 
reikėjo ruoštis paskutiniams egzaminams. 
Tikrumoje jis be atvangos dirbo dieną ir 
naktį visu įtempimu, kas jo sveikatą dar 
daugiau žlugdė ir trumpino jo gyvenimo 
dienas.

Liepos menesį 1889 metais Baltrušių 
kaime pas Lozoraičius šaukiamas susirin
kimas, į kurį šį kartą atvyko maskviečiai 
studentai, ligšiol su nepasitikėjimu nuoša
liai stovėję kunigai, klerikai, mokytojai ir 
keli šviesesni ūkininkai, viso 40. Šiame 
susirinkime, tarp kitko, sutarta “Varpo” 
redakciją perkelti į Prusus, kur jis buvo 
spausdinamas iš pat pradžios. Redakto
rium skiriamas Šernas (Juozas Adomaitis), 
vėliau Chicagoje redagavęs savaitraštį 
“Lietuvą,” daug mokslinių knygų išvertęs 
į lietuvių kalbą. Gi atsakinguoju leidėju 
pasiliko tas pats Martynas Jankus, žinomas 
nenuilstantis patriotas veikėjas Mažojoje 
Lietuvoje. '

Su šiuo suvažiavimu, kuriame rasta 
nemažai pageidaujamo vieningumo ir stip
resnio vienų kitas pasitikėjimo, Kudirkai 
buvusioji vos pakeliama našta žymiai pa
lengvėjo. Bet jo rūpestis, jaudinimasis ir 
nepalaužiamas ryžtas nė kiek nesumažėjo. 
Priešingai, “Varpas” jo lietuviškoje širdyj^ 
pasilieka pirmoje vietoje. Jis, matydama^ 
nuskurusį, be galo atsilikusį ir nieku ne
progresuojantį žemės ūkį, su pradžia 1890 i 
metų išleidžia prie “Varpo” priedą “Ūki
ninką, kuriame jis visapusiai pasireiškia. 
Šiame skyriuje jis išeina visoje pilnumoje 
kaip akylus ir toli pramatąs lietuvių mer- /. 
dinčios tautos gaspadorius, jei taip galima > į 
išsireikšti. Čia jis smarkiai, kartais ir 
šiurkščiai, bara Lietuvos ponaujančią ir 
nutautėjusią inteligentiją, kviesdamas ją 
įsijungti tautiškan darban; čia jis tikslia 
satyra objektyviai pajuokia asmenų ydas, 
bet niekuomet neliesdamas pačią asmeny
bę; čia jis šviečia, kulturina savo tautą, 
čia jis smerkia priešiškas sroves, vieną 
prieš kitą nesantaiką keliančias, jas kvies
damas vienybėn; čia jis kelia ir žadina vi

suomenėje patriotizmą, čia jis kovoja prieš 
lietuvių tautos rusifikaciją ir lenkinimą, ir 
čia visu tuo jis deda stiprų pagrindą savo 
tautai išsilaisvinti iš pavergto jungo ir 
įkurti laisvą ir nepriklausomą, Lietuvos 
valstybę, kuri stojosi faktu už devyniolikos 
metų po mirties to didžiojo patrioto, ati
davusio visas savo fizines ir dvasines jėgas 
lietuvių taiktai.

DR. VINCAS KUDIRKA IMASI 
MJEDICINOS PRAKTIKOS

Pavasary 1890 metais daktaras Vincas 
Kudirka iš Varšuvos persikelia — parvyk- 
sta į Šakius pradėti medicinos praktiką. 
Parvykęs tėvynėn gyventi ir dirbti iš pir
mos dienos sutinka nelauktą ir netikėtą 
žiaurų smūgį. Šakiuose visi butų savinin
kai buvo žydai, kurie galvojo turėsią kom- 
peticiją saviškiam, griežtai atsisakė nuo- 
muoti butą kabinetui ir gyvenimui. Tik 
reikia stebėtis ir nuogąstauti, kad tokis 
žymus, patriotas neranda vietos apsigyven
ti savoje žemėje, kurios nė gerbūvi^, nė 
patsai likimas visai nerūpėjo įsigyvenu-^ 
siems, tik auksą ir gardų valgio šaukštą
beatodairos griebiantiems žydams neatsi
žvelgiant į priemones. Šitokis jų tautinis 
klaniškumas prilygstąs išdavikiškumui vien 
tik savo egoistiniams interesams argi gali 
teikti jiems meilės jausmą?

Nežinia ką daktaras butų galėjęs da
ryti, jei ne vietos klebonas supratęs šitokią 
nelemtą padėtį nebūtų pakvietęs pas save 
ir nepavedęsi nešildomos klėties (svirno) 
įsikurti kabinetą ligoniams priiminėti. Abu
du galvojo ir tikėjosi, kad iki rudens gal 
žydai susipras ir pakeis savo užsispyrimą 
ir išnuomos butą. Bet abiejų karčiai apsi
rikta. Jam ir žiemą prisiėjo priiminėt li
gonius šaltoje klėtyje, šitokia šiurkšti ap
linkuma nedvejojančiai paspartino plitimą 
džiovos, kurią parsivežė iš Varšuvos, sako
ma ten prasidėjusios kalėjime.

Štai ką p. Z. Kraučunienė, netikėtai su
tikusi daktarą, tarp kitko sako: “Lapkri
čio mėnesy važiavome mudu su vyru per 
Šakius, sustojome ant valandos klebonijo
je. Klebono nebuvo namie. Mus sutiko

daktaras Kudirka. Tuomet pirmą kartą jį 
pažinau. Stebėtinai malonų įspūdį padarė 
jis ant manęs... Gailėjos, negalįs priimti 
mus pas save delei šalčio jo gyvenamtįje 
klėtelėje. Skundės, nuolat drebąs nuo šal- 
v • « «
CIO .

Ši pažintis Dr. Kudirkai buvo itin reik
šminga vėlesniu laiku. Kas vasarą jis vyk
davo pas Kraučunus Plokščiuose prie Ne
muno kranto atostogoms, čia jis susipa
žino su Danų mokslininku Benedictsenu ir 
Suomijos Helsingforso universiteto profe
sorium Mikkola ir jo žmona, atvykusius 
studijuoti lietuvių kalbos. Jie Kudirką 
greitai pamilo ir glaudžiai susidraugavo 
aukštai vertindami jo kilnų patriotizmą ir 
aukštą eurudaciją. Čia Dr. Kudirka ilsė
damasis bei stiprindamas savo sveikatą pa
rašė nemaža veikalų. Čia atvykdavo daugel 
Lietuvos viršininkų rusų, kurių gyvenimą 
ir būdą Kudirka tfcrąjo progą išstudijuoti 
ir pažinti. Čia jis parašė satyros “Virši- 
bibkaį”, “Vilkai” ir kitas, teisingai rusų 
viršininkus pavaizduodamas. Iš čia jis bu
vo areštuotas ir kalėjiman pasodintas.

(Bus daugiau)

Ten Plaukia Nemunėlis
Mintis prieš norą grįžta ten, 
Kur plaukia Nemunėlis, 
Kur kvepios pievos ir laukai, 
Kur šlama pušinėlis.

Kur anksti rytais-vakarais 
. Virš pievų miglos kila,

Kur musų upių tėvelis
Į jurą bangas pila.

Nors vieną kartą pamatyt 
Tos vietos dar norėčiau, 
Apeičiau visus takelius,
Prie upelio sėdėčiau.

Gimtine mano mylima, 
Man tavo oras kvepia, 
Nors laiko dulkės nuo akių 
Jau tavo veidą slepia.

* Sofija Ambrazevičienė.

S.L. Kuopų Veikla
Pittsburgh, Pa.

SLA 104 Kuopos Veikla

SLA 104 kuopos narių su
sirinkimas įvyko 1958 metais 
gruodžio 4 dieną, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, South 
Side.

Buvo renkama kuopos val
dyba 1959 metams. Valdybon 
išrinkti šie asmens:

Pirmininkas Antanas Žilin
skas, vice 
kauskas, iždininkė Albina Mi- 
čiulis, finansų sekretorė He- 
len Žemaitis, protokolų sek
retorius Jurgis Žilinskas, li
gonių lankytojas George Če- 
kauskas, maršalka Marė Če- 
kauskas ir Pranas Poviliūnas, 
iždo globėjai Ben. Russian ir 
Helen Zelkovic, organizato
riai Jurgis Žilinskas ir Helen 
Zelkovic.

Kitas susirinkimas įvyks 
sausio mėnesį.

Jurgis Žilinskas, 
Kuopos sekretorius.

pirm. Jurgis Če-

finansų sekretorius Antanas 
Oranta, užrašų sekretorė Ona 
Lesunaitienė, iždininkas Albi
nas Kušlis, centro organizato
rius Jokūbas Trečiokas, kny
gų patikrintojai Petras Kru- 
gelis ir Jokūbas Trečiokas, 
iždo globėjai Krugelienė ir 
Trečiokienė.

« •
Buvo nutarta surengti vai

šias tiems darbininkams, ku
rie dirbo SLA 4-tos apskri
ties išvykoje. Tokios vaišės 
buvo 
vavo 
dėjo 
jeigu
Šeimininke buvo Ona

surengtos, kuriose daly- 
visi dirbusieji ir pasižą- 
dirbti ir kitais
apskritis rengs

metais, 
išvyką. 
Kušlis.

dalyviai

Bendrai paėmus, pob u v i s 
praėjo linksmoje nuotaikoje 
ir dalyvavusieji pasibaigus 
laikui nenoriai skirstėsi na
mo. M. K.

Chicago, Illinois

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Joliet, Illinois

ŠIA 167 Kuopos Veikla

Waterbury, Conn.
SLA -JJL Kuopos Veikla

SLA 11 kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio mėn. 7 
dieną. Susirinkimą atidarė ir 
vedė pirmininkas Tarnas Ma
tas. Užrašų sekretorė Ona 
Lesunaitienė perskaitė proto
kolą iš praeito susirinkimo, 
kuris priimtas vienbalsiai.

Finansų sekretorius Anta
nas Orantas pranešė, kad li
gonių nesiranda.

Tarnas 
Tarybos 
mo, kad 
sario 16
ma kalbėtojo. SLA 11 kuopa 
kiekvienais 
paaukoja 10 dolerių iš kuo
pos iždo.

Po to sekė kuopos valdy
bos rinkimas 1959 metams. 
Išrinkti visi tie patys valdy
bos nariai, kurie kuopai tar
navo 1958 metais: pirminin
kas Tarnas Matas, vice pir
mininkas

Matas pranešė iš 
skyriaus susirinki- 

rengiamasi prie Va- 
minėjimo ir jieško-

metais Tarybai

Juozas Balčiūnas,

Po susirinkimo visi 
gražiai pasikalbėjo ir paten
kinti susirinkimu išsiskirstė į 
namus. Albin as Kušlis.

Toronto, Canada

Buvo Linksmas Pobūvis

P. m. gruodžio 6 dieną Lie
tuvių Namuose įvyko links
mas šeimyninis SLA 236 kuo
pos metinis pobūvis — arba
tėlė, į kurią susirinko apie 60 
narių ir svečių. Skanius ir 
sočius užkandžius parūpino 
kuopos pirm. J. Strazdas. 
Taip pat veikė ir bufetas. 
Kaip buvo anksčiau nutarta, 
vyrai aptarnavo savo damas, 
prisiimtas pareigas atlikdami 
su noru ir sąžiningai. Ta pro
ga centr. ats. St. Jokūbaitis 
padarė trumpą kuopos 24 me
tų egzistavimo apžvalgėlę. Po 
trumpą žodį tarė kuopos vei
kėjai: J. Strazdas, O. Indre- 
lienė ir Ptmdžiuvienė. Atski
rai paprašytas J. Dagilis (sa
vo laiku buvęs Montrealyje 
leidžiamo laikraščio “Neprik
lausoma Lietuva” redakto
rius) papasakojo, kaip iš pri
mityvaus, šapirografu spaus
dinamo leidinėlio “N. Lietu
va” išaugo į rimtą, gerai in
formuotą savaitraštį. Akor
deonistas Ripkevičius arba
tėlės dalyvius palinksmino 
akordeono muzika, ,o kas no
rėjo, turėjo progos ir pasišok
ti. *-

Gruodžio 4 dieną įvykusia
me priešmetiniame susirinki
me atlikta šie reikalai: Iš
rinkta 1959 metams kuopos 
valdyba iš šių veikėjų: pir- 
ninkė Elena Čižauskienė, vice 
pirmininkė Petronėlė Senulie- 
nė, užrašų sekr.' Birutė Jeza- 
vitienė, fin. sekr.-iždininkė 
Kristina Austin, iždo globė
jos K. Jakubkienė ir S. Ladi- 
gienė, kuopos daktaras kvotė
jas dr. S. Biežis, šeimininkės 
P. Mališauskienė ir M. Baro
nienė, Garbės Krabnešės H. 
Čižauskienė, K. Jakubkienė, 
P. Senulienė, M. Baronienė, 
A. Jodžiunienė, M. Chenskie- 
nė. SLA 6-tai apskričiai at
stovės E. Mockienė, H. Či
žauskienė, K. Austin, A. Bu- 
činskienė, S. Ladigienė. Revi
zijos komisija J. Gulbinienė, 
E. Buchinskienė, P. Senulie
nė.

Nutarta švenčių proga pa
sveikinti Naujienas ir Sanda
rą.

Angelų Karalienės mokyk
los nuo gaisro nukentėjusiems 
vaikeliams ir tėvams išreikš
ta gili užuojauta ir šelpimo 
fondui paaukota 15 dolerių.

Kalėdinėms dovanoms karo 
veteranams-invalidams paau
kota 15 dolerių.

Ciklius paskaitų prasidės 
sausio 16 dieną, jaunimo Cen
tro namuose. Skaitys dr. Jo
nas Adomavičius. .

Susirinkiman buvo atsilan
kęs SLA Centrinis atstovas 
Adomas Vaitkevičius, kalbėjo 
SLA labai svarbiais reikalais 
ir narių buvo gražiai priim
tas.

Gimtadienio proga buvo pa
gerbta Juzefą Kriščiunienė ir 
kitos.

Viskas praėjo gražioje nuo
taikoje.

SLA 167 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyko 1958 
metais gruodžio mėn. 14 die
ną. Buvo rinkimas kuopos val
dybos 1959 metams. Valdy
bon išrinkti šie asrųcnys:

Pirmininkas Juozas Žitkus, 
Vice pirmininkas Domini- 

kas Grinius,
Sekretorė Marijona Zitkie- 

nė,
Iždininkas Kazys Lašinis, 
Organizatorius D. Grinius, 
Iždo globėjas Dominikas 

Grinius.
Visi kuopos nariai ir narės 

maloniai kviečiami atsilankyti 
į metinį susirinkimą, kuris 
bus laikomas 1959 metų sau
sio 11 dieną. Pradedant nau
jus metus pradėkite su nau
jais mokesčiais.

Musų kuopos nariai ir na
rės yra geram stovyje, visi 
mokesčius užsimoka laiku, 
gražiai sugyvena, už tai dide
lė garbė kuopos nariams. Ti
kiuosi, kad visi nariai pribu
site į susirinkimą, nes atviru
kai nebus siunčiami.

Marijona Zitkienė,
SLA 167 kuopos sekr.

Zuzana Januškevičienė, gy
venanti 15634 Coyle Avenue, 
Detroit 27, — finansų sekre
torium.

Detroito 352 kuopa linki

sėkmės jos užsibrėžtuose sie
kimuose 1959 metams.

A. B.

Detroito 352 kuopa linki 18,200 mokyklinių 
naujajai valdybai sėkmingos I mų pasiuvo “Neries”

unifor-
siuvimo

fabrikas Panevėžyje per pir
mus 8 šių metų mėnesius.

------o------
Klaipėdos žvejų miestelyje 

Smeltėje pastatyta vid. mo
kykla turėsianti 800 vietų.

Narė.

Detroit, Michigan
ŠIA 352 Kuopos Val

dyba 1959 Metams

SLA Detroito 352 kuopos 
visuotiname susirinkime, įvy
kusiame š. m. gruodžio mėn. 
7 dieną išrinkta nauja kuopos 
valdyba 1959 metams:

F.
A.

ku,
A. 

rium
A.
P.

sekretoriaus padėjėju,

Ona Balčiūnienė ir Mikas 
Balčiūnas — iždo globėjais,

M. Balčiūnas, A. Boreišis ir 
Keblaitienė

M. D. Gurskis, M. D. M. 
Miškinis ir M. D. P. Šepetys—• 
daktarais kvotėjais.

Motuzas — pirmininku, 
Norus — vice pirminin-

A. Boreišis — sekreto- 
ir korespondentu, 
Grinius — iždininku, 
Venselevičius — finansų

organizatorius.

DOVANŲ PAKETŲ Į
U. S. S. R /

SUMAŽINTA PATARNAVIMO KAINA

Įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys
I

MUrray Hill 6-1155

F

U

kad palengvintų ir su-

PAOKAGE EKPRESS CO. & TRAVEL
AGENCY

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

Tel. INgersol 7-7272
135 West 14th St., New York 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583

VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS 

siuntiniams siųsti.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siunti

mo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

1991 Broadway, New York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

Prašome kreiptis į bet kurią šių firmų smulkesnei informacijai, gausite skyrių 

sąrašą ir kitų informacijų.

UNION TOURS, INC.

1 East 36th St., New York 16, N. Y.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

220 So. Statė St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354

»

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1 , 1959, jus turėsite galimybės siųsti dovanų 

siuntinius į U.S.S.R.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., 
INC.

SVARBUS PRANEŠ IMAS SIUNTĖJAMS

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, 
prastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page-
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rinti bendrą patarnavimą.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Brooklyn, N. Y. Pittsburgh, Pa.

LANKĖSI REDAKCIJOJ Pagražintas Lietuvių Kam
barys Universitete

I R V Y JT E Sausio 9, 1959

Gruodžio 2 dieną Tėvynės 
redakcijoje lankėsi I. Jatulis, 
Susivienijimo ir visuomenės į- 
žymus veikėjas iš Gardwood, 
N. J. Jis su reikalais atvyko 
Yorkan, tai pasinaudodamas 
ta proga pirmą kartą aplankė 
savo organizacijos organo re
dakciją. Su svečiu maloniai 
pasikalbėta SLA ir kitais rei
kalais. Prisiminta ir Balfo 
seimas, praeitų metų pabaigo
je įvykęs Newarke. Seimo 
rengimo pirmininku buvo p. 
Jatulis.

Centrinės SLA 126 Kuopos 
Metinis Susirinkimas

SLA 126 kuopos narių su
sirinkimas kviečiamas penk
tadienį, sausio mėn. 9 dieną, 
8 valandą vakare, SLA cen
trinėse patalpose, 307 VVest 
30-th Street, New Yorke.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame me
tiniame susirinkime. Atlikus 
susirinkimui skirtus reikalus, 
bus draugiškas pasikalbėji
mas su užkandžiais ir leng
vais gėrimais.

P. Bukšnaitis,
SLA 126 kuopos sekr.

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių kambarys Pitts
burgho Universitete pagražin
tas. Kambario sienos buvo iš 
Lietuvos gautu audimu išklo
tos ir jau kelis kartus plautos, 
tai buvo nublukę. Todėl 1958 
metais p. Anastazija Tamo
šaitienė, kuri dabar gyvena 
Kanadoje, išaudė naują audi
nį ir tuo audiniu tapo išklotos 
kambario sienos. Tarp audi
nių sienose yra juodo ąžuolo 
lentelės iš Lietuvos gautos, 
prilaiko audinį, taipgi stalas 
ir kėdės iš Lietuvos balto 
žuolo, naujai apvanišiuoti 
daro gražią išvaizdą.

Praeitų metų gruodžio 
dieną, 3:30 valandą po pietų, 
dalyvaujant Lietuvių Kamba
rio Komitetui, kurio pirminin
ku yra adv. Ed. Schultz, jo 
žmonai, Mrs. B. Pivaronas, 
Miss Nellie Evans (Ivanauc- 
kas), J. Virbickui, dr. Alen 
Rantin, vice prezidentui uni
versiteto ir dr. Viltman, kam
barių prižiūrėtojui (Ad. Ma- 
chulaitis negalėjo dalyvauti), 
buvo nuimtos kelios nuotrau
kos Lietuvių Kambary su Lie
tuvių Komiteto nariais ir uni
versiteto atstovais.

Juozas Virbickas.

ą- 
ir
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kelių kitų diskusijų dalyvių, 
daugelis eilinių piliečių buvo 
unijų suklaidinti. Tikrumoje, 
“Right to vvork” įneša dau
giau demokratinimo principo 
į unijas ir duoda daugiau tei
sių eiliniams unijų nariams.

Buvo užsiminta kiek ir dėl 
Antano Rudžio, nesėkmingą 
bandymą kaip nepriklauso
mam kandidatui praeiti į J. 
A. V-ibių Kongresą. Anot dr. 
P. Raulinaičio ir L. Valiuko, 
vienintelis kelias lietuviams 
prasimušti į aukštesnes poli
tines vietas yra tik per poli
tines partijas: republikonų ar 
demokratų partijas. Ir viena 
ir kita partija remia tik tuos 
kandidatus, kurie per ilgesnį 
laiką yra įrodę lojalumą savo 
partijai, įdėję daug darbo vi
soje partijos veikloje ir taip 
pat rėmę savo partiją finan
siniai. Be abejo, kandidatas 
turi turėti ir kitas kvalifika
cijas, jei nori būti partijos į- 
statomas kandidatu politinei 
vietai.

LF Bičiulių Los Angeles 
skyrius 
ateityje 
jas kitu

Toliau, Dalkovos indėnai da
vė dvi originalias giesmes 
“Great Happiness” ir ”Carry 
it on”. Sioux indėnai sukurė 
“Stars Lead Us on” ir vieną 
Kalėdų choralą. Negrai, kurių 
gilus religiniai jausmai suku
rė
ve Amerikai dar tokias Kalė
dų giesmes, kaip “Behold the 
Star”, 
Follow” 
ralą.

“spiritualines dainas”, da-

“Rišo Shepherd and 
ir “Cherry Tree cho-

Common Council.

Lietuvos Delegacijos Pa
vergtose Europos Tautose 

Pareiškimas Visuomenei

Nepiliečiai Raginami 
Reigstruotis Sausio 

Mėnesį

deportuoti š

prasidėjo šių 
dieną ir tęsis

planuoja netolimoje 
vėl suruošti diskusi- 
įdomiu klausimu.

TR.

Amerikos ir Europos 
Kalėdų Giesmės

SLA 152 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
1959 metais sausio mėn. 13 
dieną, William Welton patal
pose, 168 Marcy Avė., Brook- 
lyne.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame me
tiniame susirinkime ir užsi
mokėti mokesčius iš anksto. 
Tad kviečiame visus narius ir 
visas nares sausio 13 dieną, 
8 valandą vakare būti susirin
kime.

Frank įlavins kas,
SLA 152 kuopos sekr. 
Francis Stanko, pirm.

Los Angeles, Calif.

Įdomios Politines Diskusijos

Legionas Gelbsti Pilietybę 
GAUTI

Kings apskrities (Brookly- 
no) Amerikos Legionas pa
gelbsti norintiems tapti Ame
rikos piliečiais. Norinti pildy
ti aplikacijas, gauti blankas, 
ar kokių nors informacijų, 
patariami kreiptis į bet kurį 
Amerikos Legiono Postą kurį 
žinote artimoj kaiminystėj. 
Ten gausite tuo reikalu viso
kią pagalbą. Arba, galite 
kreiptis tiesiog į Kings ap
skrities Amerikos Legiono 
Nanutalizacijos Komitetą, ku
rio pirmininku yra D. Klinga, 
337 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y., Tel. EV 4-1232; arba 
pas bile vieną iš sekančių ko
miteto narių: Thom. Stihvell, 
340
N. Y., Henry Wells, 200 Clin- 
ton St., Brooklyn, N. Y., Pat. 
Kelly, 1149 Prospect Avenue, 
Brooklyn, N. Y., ar John 
Morgan, 358 — 16 Street,
Brooklyn, N. Y.

D. Klinga.

88-th St., Brooklyn,

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 11 dieną, 1959 metais, 
Lenkų Veteranų name, 287 
E. Market Street, priprastu 
laiku.

Bus 
bos iš 
darbų 
stovio

Nariai yra 
lankyti ir 
manymų 
veiklai.

Visiems
riams linkiu sveikų ir laimin
gų Naujų Metų.

Adomas Miliauskas, 
Finansų sekr. ir iždin.

išduoti kuopos valdy- 
1958 metų nuveiktų 
ir finansinio kuopos 

raportai.

raginami atsi-
atsinešti gerų su

siu metų kuopos

115 kuopos na-

'* AMi. , Zd

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles skyrius buvo su- 
ruošęs 1958 metų gruodžio 21 
dieną, 12 valandą šv. Kizimie- 
ra lietuvių parapijos salėje 
viešas diskusijas tema: “Lie
tuvis amerikiečių politikoje”. 
Diskusijose gyvai dalyvavo 
visa eilė Los Angeles lietuvių 
darbuotojų: dr. G. Valančius, 
A. Dabšys, A. Skirius, A. Lat- 
vėnas, Br. Budriunas, J. Ber
tulis, L. Valiukas ir kit. Įžan
ginį diskusijoms žodį tarė LF 
Bičiulių Los Angeles skyriaus 
pirm. J. Ąžuolaitis, pakvies
damas diskusijų moderatoriu
mi J. Kcjjelį. Pasiklausyti dis
kusijų buvo susirinkęs gražus 
būrys lietuvių.

Visi diskusijų dalyviai bu
vo už tai, kad organizuotini 
ir republikonų ir demokratų 
politiniai vienetai visose lietu
vių kolonijose. Per stipriai 
veikiančius lietuvių politinius 
vienetus butų lengviau galima 
prieiti prie visų JAV-bių poli
tinio gyvenimo vairuotojų, ko 
lietuviams labai reikia. Buvo 
pasisakyta kelių diskusijų da
lyvių, kad butų tikslu, jei ir 
Kalifornijos lietuviai demo
kratai suorganizuotų savo 
vienetą. Kalifornijos lietuviai 
republikonai yra išvystę labai 
gyvą veiklą ir turi tiesiog 
prieteliškus ryšius su visais 
savo partijos pareigūnais bei 
valdžioje esančiais asmenimis. 
Republikonai yra labai daug 
padėję lietuvių vardo garsini
mui amerikiečių tarpe.

Visi dalyviai sutiko, kad 
senatorius Bill Knowland pri
valėjo būti lietuvių remtinas 
paskutinės rinkiminės akcijos 
metu. Kaip jau žinoma, tai ir 
buvo daryta: Kalifornijos lie
tuviai buvo sudarę platų ko
mitetą jo kandidatūrai remti, 
įtraukdami į tą komitetą žy
mesnius Kalifornijos lietuvių 
darbuotojus. Buvo apgailes
tauta, kad neatsakingas as
muo, pasislėpęs už slapyvar
džio, keletą kartų labai negra
žiai “kandžiojo” patį Know- 
landą ir jo rėmėjus “Naujie
nose”.

Dėl “Proposition 18” arba 
“Right to work” buvo ir nei
giamų pasisakymų. Tuo klau
simu puikių paaiškinimų davė 
dr. G. Valančius, pažymėda
mas, kad ‘Proposition 18” tu
rėjo būti remtina. Anot jo ir

Tarptautinės teisės požiūriu 
— daugeliui valstybių nepri
pažįstant Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą ir tebepripa- 
žįstant Lietuvos valstybės di
plomatinius atstovus bei Lie
tuvos pilietybę — Lietuva de 
jure tebėra valstybė, tik jos 
suverenių teisių vykdymas 
yra Sovietų okupacijos pada
rytas nebegalimas. De jure 
pripažinimas tebėra didelė po- 
litinė-moralinė atrama laisvi
nimo akcijai.

Todėl kiek pavėluotai gau
tos iš Romos žinios, kad ry
šium su naujo Popiežiaus iš
rinkimu sudarė ten rimta grė
smė Lietuvos diplomatinei at
stovybei prie Šv. Sosto, yra 
didelė staigmena ir skaudus 
smūgis visai lietuvių tautai, 
kovojančiai prieš komunizmą 
ir ateizmą už Lietuvos laisvę.

Savo kovoje dėl laisvės lie
tuvių tauta yra atlaikiusi ne 
vieną smūgį. Mes nenorime 
tikėti, tačiau, kad Šv. Sostas 
nusigręžtų nuo lietuvių tau
tos jos didžiojo negando me
tu.

Pavergtosios Europos Tau
tos rūpinasi susidariusia grės
me ir daro reikiamus žygius. 
Lietuvos Delegacija PET 
gina ir lietuvių visuomenę 
svojo pasaulio kraštuose 
brusti ir nedelsiant siųsti
Tėvui (His Holiness Pope 
John XVIII Vatican City) te
legramas prašant palikti Lie
tuvos M misterio ir Lietuvos 
Pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
ikišiolinį diplomatinį atstovą. ;

Lietuyos Delegacija PET.

Kaip praeitais keliais me
tais, taip ir šiemet Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstaiga 
praneša, kad visi užsieniečiai, 
gyvenanti Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir nesanti pi
liečiais, būtinai turi registruo
tis. Neišpildę šio patvarkymo 
nustatytu laiku, gali būti bau
džiami ir net 
Amerikos.

Registracija 
metų sausio 1
visą mėnesį, iki 31 dienai. Re
gistracijai reikalingas korte
les galima gauti visuose paš
tuose, jos vadinamos Report 
Card, Form 1-53. Už nepilna
mečius minimas korteles turi 
užpildyti jų tėvai ar globėjai.

Patartina visiems nepilie- 
čiams atkreipti rimtą dėmesį 
į Imigracijos ir Natūralizaci
jos įstaigos pranešimą ir iš
pildyti jos reikalavimą, kad 
vėliau nereikėtų turėti nesma
gumą dėl savo apsileidimo ar 
nepaisymo apsirūpinti savo 
reikalais.

vaikai: Zofija ir Valerija Rakaus
kaitės ir Albinas ir Janina Wolk.

Dečkauskis Adolfas ir Izidorius, 
Ipolito sūnus.

Dėdinas Pijus ir žmona Emilija 
Dedinienė, gyvenę Kaune.

Dūda Jonas ir Juozas, Martyno 
sūnus, kilę iš Ukmergės, ar Ute
nos apylinkių.

Jonaitytė-Jagminienė Antanina, 
Vinco duktė, kil. iš Pupiškių kai
mo, Linkuvos vals.

Jurevičius Bronislovas, Adolfo 
sun., gimęs 1909 m., Rygos mieste.

Kardauskas Jurgis, Jono sun., 
kil. iš Suvalkijos, Punsko parapi
jos, Agurkių km.

Kasparas Stasys, Domininko sū
nūs, iš Kaišiadorių.

Kavaliauskienė-Vyrukaitytė Ona.
Kubilius Antanas, g. 1917 m., Vi- 

liušių km.
Kurtinaitytė-Masalskienė Veroni- 

ko, Vinco duktė, vyras Juozas Ma
salskis, sūnūs Albinas, turi tris 
dukteris.

Lukošius Viktoras ir Lukošaitė 
Juzefą, Viktoro vaikai, gimę Čika
goje.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Badas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
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

VADOVAS I SVEIKATA
BUKITE SVEIKI

Paieškojimai

ra- 
lai- 
su- 
šv.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Kontautas Kostas ir Stanislovas, 
gyveną Chicago, III.

Liorančaitė-Žvinglicnč-Zvinglevi- 
čienė Antanina, Martymo duktė, g. 
Kavapolio km., Batakių vals., Tau
ragės apskr.

Lučkus Jonas ir Juozas, Lauryno 
sūnus, iš Prienlaukio km., Prienų 
vals, jie yra žuvę anglių kasyklo
se. Prašomi atsiliepti jų našlės ir 
vaikai.

Lukošius William, gyveno Ken- 
sington gatvėje ar mieste.

Mečionis Karolis.
Mickell Mary, gyveno 278 Ave

nue B, New York, N. Y.
Nakvosienė-Kutžmaitė ' Ona, 

Džigonių km., 
duvos vals.,
vyras Petras Nakvošas 
Stanisloyas, Vytautas ir

Paliušytė Aleksandra, 
Naujamiesčio parapijos, 
apskr.

Pazniekas Petras, gimęs Šlins- 
kiemio km., Punsko vals., Suvalkų 
apskr.

Rušas Matcušas.
šučiovas Aleksandras, Jono sū

nūs, j JAV atvyko iš Petrapilio.
Timukaitė Olė, iš Pabiržės, Bir

žų apskr., gyvenusi Šiauliuose.
Wolk-Vilkienė-Krasauskaitė Mag

dalena, buv. Rakauskienė, Jono 
duktė, kil. iš Tauragės apskr., Kvė
darnos vals., Alkupio km., ir jos

iš
Sė
jos

Vengrijos, 
Ukrainos, 
gieda- 

kalbomis

Per visą Ameriką Kalėdų 
metu skamba per radiją, te
leviziją, bažnyčias ir viešus 
parkus iš visokiausių pasau
lio vietų atplaukusios Kalėdų 
giesmės. Kai kurios iš jų yra 
daugelio amžių senumo, kitos 
vėlesnės už Irvin Derlin’o su
kurtą dainą “Aš sapnuoju 
apie Baltas Kalėdas”.

Kalėdų choralai buvo at
vežti iš Europos emigravusių 
į Ameriką žmonių. Vokiečiai 
atsivežė “Tyliąją Naktį” ir 
Martyno Liuterio himnus vai
kams “Toli prakartėj, be lop
šio...” Anglai atgabeno “God 
ręst you merry gentlemcn; 
let nothing dismay...”
Prancūzija Amerikai davė sa
vo gražiąją Kalėdų kantatą 
“O Šventa Naktis”, o giesmė 
“Adeste Fidelis” (O come all 
Ye Faithfull”) buvo atgaben
ta ne iš kurios nors vieno Eu
ropos krašto, bet kaipo Eu
ropos dovana Naujajam Pa
sauliui. Ši giesmė buvo išver
sta į daugiau kaip šimtą kal
bų ir tarmių.

Kitos giesmės iš 
Lenkijos, Lietuvos, 
Skandinavijos yra 
mos gimtosiomis
žmonių, kurie sudaro Ameri
ką. Iš jų ukrainiečių giesme 
“Varpai” yra ypač populiari.

Sekdami savo puritoniškus 
papročius, ankstyvieji Naujo
sios Anglijos gyventojai ne 
tik uždraudė giesmių giedoji
mą, bet net ir Kalėdų Šven
čių šventimą. Visur kitur A- 
merikoje Kalėdos buvo šven
čiamos pagal kraštų tradici
ją. Devyniolikto šimtmečio 
vidury senas Kalėdų giesmių 
giedojimo paprotys atrodė iš
nyks. Tame perijode trys 
amerikiečiai kompozitoriai, vi
si trys bažnyčių dvasininkai, 
iš dalies prisidėjo prie kalėdi
nių giesmių atgaivinimo.

Jų parašytos naujos gies
mės dabar yra daugiausia 
vartojamos. Jos yra “It Cam^ 
Upon a Midnight Clear”, “We 
Three Kings of Orient Are” 
ir “O Little Town of Bothle- 
hem”. “Jingle Bells”, nors sa
vo tema ir nereliginė, taip 
pat buvo sukurta vieno iš de
vyniolikto šimtmečio pasto
rių. Tačiau pati pirmoji “ame
rikietiška” giesmė buvo para
šyta dviem šimtmečiais anks
čiau. Maždaug 1635 metais 
Tėvas Jean Brebeuf, jazuitų 
misijoniorius Murono indė
nams sukurė giesmę sunkioje 
huronų kalboje. Pietų vaka
ruose indėnai giesmes pavel
dėjo iš ispanų kunigų.

ė’

.. C’

Kaune įvyko respubliki
nė sodininkstės konferencija, 
kurioje perskaityta 11 prane
šimų apie tai, kaip Lietuvoje 
toliau vystyti sodininkystę.

Sidabravo par.,
Panevėžio apskr., 

ir vaikai 
Julė.
kilusi iš 

Panevėžio

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Gruodžio 31, 1958

Išmokėtos pomirtinės
ALEKSAS STEPONAVIČIUS, 236 kp., Toronto, Can- 

ada, gimęs kovo 26, 1911 m,, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 21, 1956 m. Mirė gruodžio 22, 
1958 m. Velionio pomirtinė išmokėta Petrui Gul
binui ________________________________________  $250.00

STASYS JOCIUS, 75 kp., Los Angeles, Ca., gimęs ba
landžio 1, 1876 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sipalių 26, 1909 m. Mirė lapkričio 8, 1958 m. Ve
lionio žmonai, Anelei Jocienei, pomirtinės išmokėta 712.00

__ <$962.00
$104,368.74

Viso _______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. MATUSEVIČIUS, 1 kp., Edvvardsville, Pa., sirgo 4 savaites
E. WAUGH, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 1 savaitę__________ —___
M. KAVALIAUSKIENE, 41 kp., Lawrence, Mass., sirgo 8 savaites __
F. RODGERŠ, 44 kp., Miami, Fla., sirgo 5 savaites 1 d........................ -
M.^MIGELSKIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 7 savaites __ 
V. MAINONIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 1 sav. 1 d.-----
R. JUŠ1NSKIENĖ, 57 kp., VVoreester, Mass., sirgo 7 sav. 3 d.___
F. AMSIU A Y, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 2 sav. 2 d. --------------------
M. GRAŽIS, 87 kp., So. Omaha, Ncbr., sirgo 3 sav. 3 d. . ................-
S. ZAKAR, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 8 savaites -----------------------
E. YANGHIS, 115 kp., Wilkes-Barre, Pa., sirgo 8 savaites . ............-
J. RAMANAUSKAS, 118 kp., Curtis Bay, Md., sirgo 8 savaites...........
E. AKELAITIEN®, 167 kp., Joliet, III., sirgo 7 savaites ----------------------
A. STEPONAVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 9 sav. 3 d.— 
E. MINNELL, 285 kp., Linden, N. J., sirgo 12 savaičių . .....................
P. KAULIUS, 342 kp., Easton, Ta., sirgo 3 savaites

$18.00
6.00

36.00
55.00
33jOO
10.50
34.50
14.00
33.40
54.00
72.00
72.00
33.00

198.00
38.64
72.00

Viso
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso

— $780.04
$27,460.04

I

.1'

M. J. VINIKAS.
SLA Sekretorių*.

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

3148 W. 63rd St., Chicago 29, DL
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Westem Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

bių 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, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KP/YGA

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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti- 

. niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo. 7

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus r 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bū polemikos” | 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. I

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

No. 3
Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y^ under the Act of March 8, 1879 50 METAI

Mikojanas Svečiuojasi Amerikoje
Palanki Išvaizda, Bet Kieta Laikysena. 

Ne Visi Vienodai Svečią Priima

Sovietų ministerio pirmininko pirmas pavaduotojas Ana- 
stasas Mikojanas mokamai varo propagandą už sovietus ir 
stengiasi laimėti ir saū ir savo atstovaujamai sistemai dau
giausia simpatijų. Jis jau suspėjo pasimatyti su vice preziden
tu Niksonu, Valstybės Sekretorium J. F. Dulles ir visa eile 
svarbių politikų. Prezidentas pažadėjo jį priimti sausio 19 
dieną.

Tarp kitko pažymėtina, kad retą svečią vaišino ir Ame
rikos unijų vadai. Tik nevisi unijų vadai rado reikalinga sė
dėti su juo už vieno stalo, kiti numatydami svečio vieną pa
grindinių tikslų — suklaidinti Amerikos žmones dėl sovietų 
kėslų ir sumažinti jų budrumą šaltajam kare, nenorėjo sovie
tams padėti jų propagandos darbe ir nepriėmė pakvietimo į 
Mikojanui surengtas vaišes. Be ko kito Mikojanas buvo pa
klaustas, kodėl sovietų pareigūnai nuolat puola laisvųjų pro
fesinių sąjungų veikėjus. Svečias išsisukinėdamas atsakė, kad 
geriem kaimynam neverta atsiminti senas klaidas. Panašiai 
Mikojanas kalba ir dėl Chruščevo sukeltos Berlyno krizės. Iš 
vienos pusės jis užtikrina, kad sovietai nori susitarti, bet jo
kių nuolaidų neparodė.

Ekscentriškas milijonierius Eaton iš Clevelando, Ohio pa
sinaudojo proga pasireklamuoti ir sutikęs aerodrome Mikoja- 
ną pasakė kalbą, kurioje apkaltino Baltuosius Rumus ir Val
stybės departamentą, kodėl, girdi, neduodamos sovietams pas
kalos ir nesustiprinama su jais prekyba. Tie svaičiojimai, ži
noma, nereikšmingi, bet vis tik šiuo budu atliekamas savo ša
liai tariamas “meškos patarnavimas”.

Bet vengrai ir pabaltiečiai Mikojaną sutiko pikietais su 
griežtai formuluotais Šukiais plakatuose. Plakatuose sakoma: 
Mikojanai nešdinkis namo, tu čia nereikalingas. Mikojanai at
simink Vengrijos nekaltų žmonių kraują. Mikojanai tavo ran
kos kruvinos ir pan. Mikojanas, aišku, pro tuos plakatus ei
damas nusigrįžta šalin. Neva jis nemato, kad yra šioje šalyje 
žmonių, kurie jį kiaurai pažįsta. Bet ką bedarysi, Mikojanui 
tenka praryti šią rukščią piliulę ir toliau šypsotis.

ALT Pareigūnai Vyk
sta į Washingtoną

Kadangi Sovietų Rusijos 
valdžia atsiuntė į Jungtines 
Valstybes vicepremjerą Ana- 
stasą Mikojaną, kuriam ne
abejotinai yra pavesti svar
bus politiniai uždaviniai, tai 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas, savo 
posėdyje 1959 metų sausio 2 
dieną, nutarė vykti į Wa- 
shingtoną pasiinformuoti.

Ta ja proga Vykdomasis 
Komitetas stengsis iš atitin
kamų įstaigų patirti ir apie 
reikšmę pranešimų, liečiančių 
Lieuvos diplomatinę misiją 
Vatikane.

Nuo to laiko, kai tos žinios 
pasirodė spaudoje, Vykdomo
jo Komiteto nariai nepaliovė 
ieškoję visais jiems prieina
mais keliaus faktų patikrini
mo bei išaiškinimo. Bet tos 
pastangos nebuvo pilnai sėk- 
mihgos. Iki šiol pavyko suži
noti tiktai tiek, kad Lietuvos 
įgaliotas ministeris S. Girdvai
nis nebuvo pakviestas įteikti 
savo kredencialų (formalaus 
įgaliojimo rašto) naujam Va
tikano valstybės sekretoriui, 
— kas gali reikšti, jog pa
siuntinybei ketinama atimti 
diplomatinis pripažinimas.

Bet ar tai yra galutinas 
Vatikano nutarimas, ar tik 
laikinas susitrukdymas dėl 
kokių technikinių kliūčių, dar 
nėra pilnai paaiškėję. Netu
rint aiškaus tenykščios padė
ties vaizdo, nėra įmanoma 
planuoti įplatesnę akciją arba 
duoti nurodymų visuomenei.

Lietuvos pasiuntinybė Va
tikane yra simbolis to, kad 
komunistinio imperializmo pa
vergta lietuvių tauta nėra nu
stojusi teisės į nepriklausomą 
gyvenimą; todėl visai natūra
lu, Jog patriotingieji Ameri
kos lietuviai labai jaudinasi, 
kilus pavojui, kad tas simbo
lis gali būti panaikintas.

Amerikos Lietuvių Taryba

yra šios šalies piliečių organi
zacija ir jos veikimo dirva 
yra visų pirma Jungtinių A- 
merikos Valstybių jribose.

ALT Vykdomasis Komite
tas pakartoja savo nusistaty
mą tęsti ir toliau kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, nežiū
rint, kiek darbo ir pastangų

reikėtų šitam tikslui pasiek
ti.

L. Šimutis,
ALT Prezidentas

Dr. P. Grigaitis,
ALT Sekretorius.

Pranešimas iš Romos

Sausio 6 dieną VLIKo at
stovas iš Romos telegrama 
pranešė:

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Vatikano išgelbėta. Palieka 
tokiu pat titulu, kaip Wa- 
shingtone.

L’Osservatore Romano, Va
tikano oficiozas, sausio 5 die
ną paskelbė pirmajame pus
lapyje vedamąjį, kuriame už
tikrino, kad techniškai juri
diškos priežastys, kurios truk
do, Lietuvos pasiuntiniui at
naujinti kredencialus, nereiš
kia Lietuvos pasiuntinybės 
prie Švento Sosto panaikini
mo ar Sovietų Sąjungos už
grobimo pripažinimo.

VLIKo Vykd( mosios Tary
bos atstovas tebėra Romoje. 
Tolimesnė įvykių raida visuo
menei bus pranešta. •

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Prezidiumas.

Lietuvos Generalinio 
Konsulo Pranešimas
Sausio 6 dieną gautomis 

tikromis žiniomis iš Romos, 
Lietuvos Pasiuntinybė Vati
kane paliekama ir toliau veik
ti. Titulas, kuriuo veiks Pa
siuntinybės vedėjas — charge 
d’affaires ar kitoks, dar ne
nustatytas. Įgaliotu Ministru 
jis negalės būti pripažintas 
dėl to, kad šiuo metu negali 
gauti iš savo valstybės galvos 
naujų skiriamųjų raštų ir jų 
patiekti Popiežiui Jonui 
XXIII. Kaip bebūtų, tatai,

OFICIALUS PRANEŠIMAS
New Yorko Valstija Užgyrč SLA Konstituciją

užgyrė be jokių pakeitimų, visas SLA Konstitucijos pataisas, 
kurias priėmė SLA 50-tas Seimas.

Statė of New York 
INSURANCE DEPARTMENT 

324 Statė Street
Albany 10

January 2, 1959 
M. J. Vinikas, Secretary 
Lithuanian Alliance of America 
307 West 30-th Street 
New York 1, New York

Re: Constitution and By-Laws 
adopted July 2-6, 1956 as 
amended July 21-25, 1958

Dear iir:
Please be advised that the above subject Constitution and 

By-haws ai:d amendnients have been accepted and placed on 
file as of this date.

It is reųuested that vve be advised o f the time and manner 
of compliance with Subsection 3 of Section 465 of the Insur- 
ance Law as amended by the Laws of 1956. This section re- 
ąuires the furnishing of notice of the amendments as stated 
therein to the Members residing in the Statė.

Very truly yours,
• JULIUS S. WIKLER

Superintendent of Insurance 
By (Signed)

SIDNEY MICHELSON
Chief, Policy Bureau 

Tas konstitucijos pataisas, kiekvienas New Yorko valsti
joj gyvenantis SLA narys ir visi SLA nariai gavo bent dve
jais atvejais: pirmą kartą, su įnešimais SLA 50-tam Seimui, 
kurie tilpo 1958 m. birželio 20 d. Tėvynės No. 25, antrą kartą 
skelbiant Seimo protokolą, kuris tilpo 1958 m. lapkričio 28 ir 
gruodžio 5 d. Tėvynės No. 48 ir 49.

Taigi, visos SLA kuopos ir visi nariai jau yra gavę pilną 
tekstą konstitucijos ir pataisų per musų organą Tėvynę.

Naujosios ŠIA Konstitucijos, kuri buvo priimta ŠIA 
49-tame Seime, knygelės anglų ir lietuvių kalbomis jau buvo 
anksčiau išsiuntinėta visoms SLA kuopoms, o pataisų-amend- 
ments knygelė yra spausdinama ir taipgi bus išsiuntinėta vi
soms kuopoms padalinimui SLA nariams.

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Paminėkime Lietuvos Nepriklausomy
bes Paskelbimo 41 Mėty Sukaktį

I

Visos SLA kuopos yra prašomos vasario 16 
dieną turėti savo susirinkimą. - Priimkime Lie
tuvos laisvinimo ir jos teisią gynimo reikalais 
rezoliucijas. - Negailėkime auką savo senosios 
tėvynės Lietuvos laisvinimui

Vienu svarbiausiuoju lietuvių tautos įvykiu yra Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimas 1918 m. vasario 16 dieną Vil
niuje. Tai buvo politinis aktas, įvykdąs musų tautos didžiau
sią troškimą gyventi laisvėje ir atstatęs šimtmečiais turėtą 
Lietuvos valstybę. k.

esamomis sąlygomis, laikoma 
džiuginančiu rezultatu, kuris 
pasiektas vieningomis pastan
gomis aukštųjų lietuvių dva
sininkų Romoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir kitur, 
plačiosios lietuvių visuomenės 
visame pasaulyje, ir visų Lie
tuvos diplomatinių pareigūnų.

Įvykių raida, privedusi prie 
šios padėties susidarymo, bu
vo tokia: mirus šv. Tėvui Pi
jui XII, Ministras Stasys 
Girdvainis, sekretoriaus lydi
mas, kaip ir kitų kraštų at
stovai, tuojau nuvyko į Cas- 
telgandolfo rumus pagerbti 
velionį ir pareikšti savo užuo
jautą Vatikano vyresnybei. 
Abu Lietuvos pareigūnai da
lyvavo kūno pervežimo proce
sijoje, kardinolų kolegijos pri
ėmime, ir priėmime pas kar

dinolą kamerlcngą, iškilmin
gose laidotuvėse ir, pagaliau, 
naujai išrinktojo Popiežiaus 
Jono XXIII vainikavimo iškil
mėse. Netrukus po vainikavi
mo visos Pasiuntinybės gavo 
raštą, kad atstovai galės pra
šyti priėmimo pas Šv. Tėvą, 
įteikti Jam naujus skiriamuo
sius raštus. Lietuvos minis- 

* tras tuojau nuvyko į Vatika
no Valstybės Sekretorijatą ir 
išdėstė savo ypatingą padėtį. 
Jam buvo pasakyta, kad jo 
padėtis bus svarstoma ir pa
prašyta tuo klausimu įteikti 
Vatikanui v'są medžiagą, kas 
ir buvo padaryta, įteikiant 
atitinkamą raštą drauge su 
išsamia dokumentacija apie 
Lietuvos tarptautinę teisinę 
padėtį, kitų valstybių pažiu-

(Nukelta į 4 pusi.)

Šio istorinio įvykio minėjimas visada buvo musų visų r 
svarbia pareiga. Dabar, kada lietuvių tauta yra netekusi sa
vo valstybės ir laisvės, VASARIO 16 DIENOS minėjimas yra 
dar daugiau reikšmingas ir reikalingas. Todėl kreipiuos į vi
sas SLA kuopas kviesdamas priimti nutarimą — Vasario 16 d. 
turėti kuopos susirinkimą ir jame -paminėti musų tautos di
džiąją šventę.
' Kaikuriose musų kolonijose patriotinių organizacijų jung

tinėmis jėgomis yra ruošiamas bendras tautos šventės minė
jimas visiems vietos lietuviams. Tokiu atveju prašau SLA na
rius gausiai dalyvauti bendroje šventėje, o taip pat prisidėti 
prie jos ruošimo.

Brangios šventės minėjime priimkime Lietuvos laisvinimo 
ir jos teisių gynimo reikalais atitinkamas rezoliucijas. Jas 
pasiųskime savo valstijos senatoriams, kongresmanams ir ki
tiems politikoje vadovaujantiems asmenims. Rezoliucijom 
paruošti patartina pasinaudoti anglų kalba knygelę “Freedom 
for Lithuania”, kuri kiekvienai SLA kuopai artimom dienom 
bus pasiųsta atskirai.

‘ Knygelė buvo atspausdinta JAV valdžios spaustuvėje 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Informacinio Biuro 
pastangomis bei rūpesčiu. Joje yra senatorių ir kongresmanų 
kalbos, pasakytos 1958 m. JAV Senate ir Kongrese, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 40 metų sukaktį.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo proga kiekvienas 
jauskime ir atlikime pareigą duoti auką Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Surinktas aukas prašau siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centrui, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Ulinois, 
o SLA Centrui pranešti kiek aukų surinkta.

Susivienijimui Lietuvių Amerikoje ir jo kuopom visada 
rūpėjo musų tautos svarbieji reikalai. Tiek praeityje tiek da
bar aktyviai dalyvaujame lietuviškame judėjime ir remiame 
patriotinius darbus bei laisvinimo kovą. Todėl ir šiais metais 
prisiminkime visiems lietuviams brangią šventę ir gausiai da
lyvaukime jos minėjime. Savo (Įalyvavimu sustiprinsime lie
tuvišką dvasią ir kovą musų tautos laisvei atgauti bei valsty
bei atstatyti. J

DR. M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Announcing

SPECIAL MEMBERSHIP
AMERICANS

DRIVE FOR
0F LITHUANIAN DESCENT

Lithuanian Alliance of America now offers a 
particularly attractive program to old and young 
Americans of Lithuanian descent, to become mem
bers of the oldest, and largest Fraternal Society 
of Lithuanians in America. At present it has 368 
lodges in 22 statės and Canada. And its member-

The cost for full $1,0004)0 insurance benefit

ship benefits are many: Life and Disability Benefits 
(non-forfeitable)„ Scholarships, Charity, good fel- 
lovvship within the community, and opportunity for 
active participation in our national activities.

It provides Modern, Lovv-Cost Fraternal Life insur
ance. IaAA insurance benefits are good—there is none 
lietter.

young adults is only about as folknvs:

5 cents a day for $1,000.00 Whole Life Benefit insurance
8 cents a day for $1,000.00 Twenty-Payment Life

14 cents a day for $1,000.00 20-Year Endowment
29 cents a day for $1,000.00 10-Year Endowment
12 cents a day for $3,000.00 Triple Life Benefit terminating at age 65 years
3 cents a day for $12.00 weekly siek benefit

The costs include membership dues. Juvenile niein- 
ber benefits cost even less.

You may caru attractive and worth while cash prizus 
by sending us narnės of Americans of Lithuanian descent, 
who may join tfie Alliance. After they havei been enrolled,

you willl receive cash payment for each member in pro- 
portion to the amount and type of insurance benefits 
seleeted. Your totai earnings are unlimited.

If you rieed additional information writc to Dr. M. J. 
Vinikas, Secretary, 307 West 30th Street, New York 1, 
N. Y., or call at your local LAA Izjdge.

You may mail any nuinber of additiona 1 coupons, they will be credited to you.

ov 
I 
i
I
i 
I 
w

I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street
New York I, N. Y.

I am subniitting hcrewith narnos and addresscs of tlic following persona, who are vvilling to join your 
Fraternal Benefit Society. )

Name Age Address

(1)
(2)

t

9

9

9

i(3) . .............. .........

Rccommcnded by:

9 9

Address
% 1

I
i 
i 
i 
i 
i s 
I 
I 
i

r If necessary write additional narnės and addresses on ordinary stationery.

✓
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PUBIJSHED EVERY FRIDAY 
By the Lithuanian Alliance 

of America

M. LEO VASIL 
E d i t o r

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a e e r 

YR4RL.Y SUBSCRIPTTON RATES

ln the Unlted Statės — — $3.00
To Foreign Ountries ____  $4.00

307 West 30th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

Buaivlenljlmo kuopų skubus pra- 
aM'hnai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
•leidimą. Redakcija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
fllura.

Keičiant adresus b u cinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Kad jaunuoliams butų 
tapti nariais, kartu 

telpa kupo- 
užpildyti ir 
Už jaunuo- 

užpildyti tė- 
dėl to, kad 

savo

Jaunuoliai rašykites į 
Susivienijimą

šiam Tėvynės numery, pir
mam puslapy telpa anglų kal
ba atsišaukimas j jaunuolius, 

‘ rašytis į seniausią ir didžiau
sią lietuvių organizaciją — 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje,
lengviau 
su atsišaukimu 
nas, kurį lengva 
pasiųsti centrui, 
liūs kuponą gali 
vai. Tas daroma
tėvams butų lengviau 
sūnus ir dukras apdrausti toj 
pačioj organizacijoj, kurioj 
jie patys priklauso.

Tėvai prašomi paraginti lie
tuvius jaunuolius atkreipti dė
mesį į tą apglų kalba atsišau
kimą, kad jie ji perskaitytų, 
užpildytų kuponą ir taptų tos 
organizacijos nariais, kurioj 
jų tėvai priklauso per ilgus 
metus.

:o:

Laikas ruoštis Vasario 
Šešioliktosios minėjimui

Vasario mėnesio 16 dieną 
sukaks 41 metai kai Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma val
stybe ir pradėjo savarankiš
kai tvarkytis, todėl prie tos 
sukakties jau laikas pradėt 
ruoštis, nes jau įpusėjo sau
sio mėnes’s ir visai nepajusi
me kai ateis vasario 16 diena. 
Kad ta lietuvių tautai reikš
minga sukalktis butų tinkamai 
paminėta, visos didesnės kolo
nijos, neprivalo tylomis pra
leisti Lietuvos nepriklausomy
bės nepaminėję.

Norint prie sukakties gerai 
prisiruošti ir tinkamai atžy
mėti, reikia iš anksto prie jos 
ruoštis, tad kolonijų vei
kėjai šio svarbaus reikalo ne
atidėliokite ir imkitės darbo. 
Susivienijimo kuopos prašo
mos, kur tik galima, sukaktį 
paminėti tą pačią vasario 16 
dieną, kada šventė pripuola, > 
sušauktuose kuopų susirinki
muose, o jei to negalima pa
daryti, tai paprastuose susi
rinkimuose, nes tai visų pat
riotinių lietuvių pareiga.

------------ :o:-------------

me-

Susivienijimo centras 
savo dalį atliko

Kaip praeitais keliais 
tais, taip ir šiemet, Susivieni
jimo centras išsiuntinėjo vi
som kuopom knygelę, atspau
sdintą Washingtone valdžios 
spaustuvėje 1958 metais va
sario 16 dieną Lietuvos ne
priklausomybės 40 metų su
kakties minėjimą kongrese, 
kurioje telpa Senatorių ir 
Kongresmanų pasakytos kal
bos. Tuo reikalu šiame Tėvy
nės numery pirmam puslapy 
telpa SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko platesnis praneši
mas.

Jeigu dėl kdkių nors prie
žasčių kuopos finansų sekre
torius negautų minėtos kny-!

Prisiminkime Neatskiriamą Lietuvos 
Dalį Mažąją Lietuvą!

Niagaros Pusiasalis

metais Niagaros pu- 
lietuviai rengiasi šią 
atžymėti gan iškil- 
sujungiant kartu su

Besikuriančiai Lietuvai vie
nas iš didžiausių ir svarbiau
sių įvykių buvo prieš 36 me
tus, sausio 15 dieną atgavi
mas Klaipėdos krašto, lietu
viškos juros, to lango išėji
mui Lietuvai į platųjį pasau
lį. Šį nepaprastą lietuvių tau
tai įvykį mes prisimename 
kiekvienus metus paskirdami 
tą dieną iškilmingai paminė
ti.

Šiais 
siasalio 
sukaktį 
mingai
St. Catharines SLA 278 kuo
pos 4-rių metų įsisteigimo su
kakties ruošiamom iškilmėm.

J iškilmes paskaitai yra pa
kviestas Mažlietuvių veikėjas 
iš Toronto dr. M. Anysas. 
Programą atliks jau ne pirmą 
kartą pasirodę publikos my
lėtojai : sol. A. Paulionis, V. 
Paulionienė ir K. Šukienė.

Iškilmingas aktas ir minė
jimas įvyks 1959 m. sausio 
17 dieną, šeštadienį, 6 valan
dą) vakaro, lenkų salėje, 43 
Facer St., St. Catharines, Ca
nada.

Atsilankę be rimtos ir ak- 
tuliomis lietuviams temomis 
paskaitos rimto minėjimo ga
lės nuotaikingai praleisti va
karą, nes be to dalyvauja iš
garsėjęs orkestras ‘Aidas".

Į

*

Iš darbo matosi, kad 
vaisiai bus. Tą dieną, 
susirinkimas priėmė 

įsirašusį narį Helmutą

Kuopos Susirinkimas

Po pavasario atostogų vie
nas iš skaitlingesnių ir dides
nių susirinkimų įvyko p. m. 
gruodžio 6 dieną Harding 
Hotel patalpose. Pagrindiniu 
susirinkimo aptarimo punktu 
buvo pasiruošimas kuo tinka- 
mesniai pravesti ruošiamus 
sukaktuvinius parengimus. Iš 
pasitarimo paaiškėjo, kad 
kuopos valdyba padėjo visas 
savo pastangas duoti ką ge
resnio ir įdomesnio pritaikant 
iškilmėms ir svečių pageida
vimui, 
ir geri 
be to, 
naujai
Gepecką ir įpirm. Z. Piliponis 
anksčiau priimtam nariui Mi
kui Saukai įteikė draudimo 
dokumentus. Nepaprastą pa
sitenkinimą susirinkusiems į- 
nešė pirm. Z. P. paaiškinimas, 
kad SLA organizacija yra di
delė ramstis patekusiems lie
tuviams į nelaimę. Pavyzdžiu 
nurodė, kad tik šiuo laiku 
musų kuopoje gavo gan dide
les ligoje draudimo pašalpas. 
Antanas Švažas $360.00, Jo
kūbas Giliunas $222.00 ir J. 
Galdikienė $140.00. Tas paro
do, kad apsidrausti lietuviui 
pas lietuvius yra daug geriau 
ir naudingiau.

Niagarietis.

Dėl SLA Prezidento Povilo Dargio įspūdžių

Perskaitęs organe Tėvynėje 
gerbiamo SLA prezidento Po
vilo Dargio įspūdžius iš pra- 

I eito Susivienijimo seimo, ku
ris padarė daug gerų nuta
rimų. Prie tų musų organiza
cijos prezidento įspūdžių ir aš 
noriu pridėti savo dvyliakį bei 
išlysti kaip Pilipas iš kanapių.

Perskaičius tuos gerbiamo 
Dargio įspūdžius, man įstrigo 
į galvą mažų kuopų klausi
mas, kurias palietė p. Dargis 
savo įspūdžiuose. Tai tikrai 
sveikas ir girtinas pareiški
mas. Kiek aš esu patyręs, tai 
mažų kuoipų likimas yra ap
gailėtinas, tokias kuopas dau
giausia valdo vienas asmuo, 
visus kuopos darbus atlikda
mas vienas: pirmininko, sek
retoriaus, iždininko ir kitų pa
reigūnų. Aš čia noriu 
kyti tik apie save ką 
tyriau kada man teko 
goninėje 
siųsti į 
Žinoma, 
bus, nes
ku pasiųstos, ilgiau negalima 
buvo laukti, kadangi jos yra 
bertaininės.

Ką tame reikale buvo gali
ma daryti, pinigų niekas ne
atneša, o nariai gali būti sus
penduoti, reikėjo užmokėti už 
kuopos narius iš savo kiše
nės, ir dar esant ligoninėje, 
lovoje gulinčiam negalima už
pildyti blankas, o vėliau iš 
narių rinkti mokesčius, yra 
didelis ir sunkus darbas, pas 
kitus narius reikia eiti po ke
lis sykius iki išrenki už juos 
užmokėtus mokesčius. Nors 
mokesčių rinkimas mažose 
kuopose yra paprastas daly
kas, bet kiek laiko sueikvoji 
ir pravažinėji pinigų, kuriuos 
niekas nesugrąžina. Čia sumi
nėti faktai kai kam gali atro
dyti juokingi, bet

Iš Susivienijimo 
Šimų seimui teko 
kad tokios mažos
tų suvienytos ir iš kelių ma
žų kuopų padaryta viena di
delė kuopa. Iš paviršiaus žiū
rint atrodo, kad tai geras su-

pasisa- 
aš pa
būti li- 
reikėjoir tuo laiku 

centą narių duokles, 
reikalas buvo svar- 
duoklės turi būti lai-

taip yra. 
kuopų įne- 
' pastebėti, 

kuopos bu-

gėlės, tai ilgai nelaukę pra
neškite centrui, o ji bus pa
siųsta antru kartu.

Vinco Tamulaičio užeigoje. 
Lenkų Veteranų svetainė bu
vo užimta kitu susirinkimu ir 
kuopos valdybai jie apie tai 
nepranešė.

Narių į susirinkimą atsilan
kė nemažai. Naujo nieko kuo
pos reikaluose nenutarta, nes 
valdyba tuo reikalu jokio pro
jekto neturėjo. Beje, perrink
ta 1959 metams kuopos val
dyba.

Kadangi valdyba neblogiau
siai veikia, tai palikta ta pati, 
būtent: V. Tamulaitis — pir
mininkas, A. Ambrozaitis — 
vice pirm., Ona Miliauskienė
— užrašų sekr., A. Miliausikas
— fin. sekr. ir iždin, iždo glo
bėjai A. Pekulevičius ir V. 
Paulauskas, maršalka Iz. Ta- 
mulinas.

Po susirinkimui, nariai, ku
rie dalyvavo, buvo pavaišinti 
užkandžiais ir gėrimais, kurių 
buvo užtektinai.to Adomas Miliauskas,

Finansų sekr. ir iždin.

Michigan City, Ind.
Pranešimas SLA 222 Kuo

pos Nariams

kuopos meti- 
bus laikomas 
mėn. 18 die- 
kuopos nario 

svetainėje,

apylinkėje. Iš ten su šeima 
atvyko įManchester, Conn. ir 
čia gyveno iki mirties.

Gruodžio 24 dieną su baž
nytinėmis apeigomis palaido
tas šv. Brigidos kapinėse. 
Grabnešiais buvo: Kazimieras 
Baokus, Antanas Petronis, 
Justinas Shimanskis, Juozas 
Matejunas, Juozas Katkaus- 
kas ir Juozas Dobusinskas.

Varde Olcavece-Arlukevičių 
šeimos ir SLA organizacijos, 
tariu visiems ačiū už palydė
jimą velionio į kapines, o ypa
tingai grabnešiams.

SLA 207 kuopos pirm.
A. Biretta.

St. Catharines, 
Canada

Kalėdas ir Naujus Metus 
PRALEIDUS

Amerikoje 
Klaipėdos 
minėjimą, 
salėje/ 43 

kam-

Socialės Apsaugos Mokesčiai Padidinti
distrikto 
kad pra- 

vasario 
kuriuose

jie 
iš- 
tu-
su

1
I

parašyti 
Apsaugos 
kai tokie 
būti pra-

manymas, bet kaip tą pada
ryti? Man rodos, kad tuo 
klausimu turi teisę pasisakyti 
kiekvienas narys ko nori ir 
kaip mažas kuopas sutvarky
ti, kad butų gerai tokių kuo
pų nariams ir centrui. Daug 
yra tokių narių, kurie pri
klauso po 40 metų ir daugiau 
organizacijoje, tačiau jie ne
žino kas yra kuopa ir kas 
centras, kas yra kuopos val
dyba ir kas yra centrinė val
dyba, ir tokie nariai dažnai 
skundžiasi vienokiu ar kito
kiu nepasitenkinimu organi
zacija ir jos tvarka. Tokie na
riai pirmiausia turėtų ge
rai pastudijuoti organizaci
jos konstituciją, su jos tvarka 
gerai susipažinti ir tik tada 
daryti nusikundimus ir reikš
ti nepasitenkinimo.

Yra ir tokių kolonijų, 
gyvuoja mažos kuopos, 
rias negalima padauginti
rių skaičium, nes jaunimas 
tokias kolonijas apleidžia, iš- 
važinėja į didesnius miestus, 
tačiau likę ilgamečiai ir nuo
širdus organizacijos nariai, 
kuopas palaiko ir pasirįžę jo
se būti iki jos gyvuos, nes 
jiems rupi patriotinė lietuvių 
organizacija, 
širdžiai linkiu

kur 
kū
ną-

Todėl aš nuo- 
mažoms kuo

poms gyvuoti, (jų veikėjams, 
kol galima, jas palaikyti ir 
jose dirbti.

Aš dąr kartą pareiškiu, kad 
man patiko 'Susivienijimo pre
zidento Povilo Dargio posei- 
miniai įspūdžiai, parašyti or
gane Tėvynėje, kurie man da
vė progą parašyti šiuos kelis 
žodžius mužų kuopų reikalu. 
Butų gerai, kad musų organi
zacijos prezidentas dažniau 
parašytų svarbesniais organi
zacijos reikalais į organą ir 
painformuotų narius svarbes
niais klausimais.

P. P. Simanavičius, 
Rhinelander, Wis.

Wilkes Barre, Pa.

Iš SLA 115 Kuopos Prieš- 
metinio Susirinkimo

Priešmetinis SLA 115 kuo
pos susirinkimas įvyko sek
madienį, gruodžio 14 dieną,

SLA 222-ros 
nis susirinkimas 
šių metų sausio 
ną, sekmadienį,
Dominiko Šukio 
po antrašu 118 Western Ave
nue, Michigan City, Ind. Pra
sidės 2-rą valandą po pietų.

Bus rinkimas valdybos 1959 
metams, tad pageidaujama, 
kad visi nariai atsilankytų, 
sumokėtų metines duokles ir 
susipažintų su trimi naujais 
nariais musų kuopos.

A. Gumuliauskas 
J. P. Varkala —

— pirm, 
sekr.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS
specialus susirinkimas šaukia
mas šių metų sausio mėn. 25 
dieną, 1:30 valandą po pietų, 
LPK svetainėje, 41 Berkeley 
Street.

Praeiti du susirinkimai ne
buvo galima laikyti dėl narių 
neatsilankymo. Visiems na
riams yra žinoma, kad pabai
goje ir pradžioje metų yra 
svarbus susirinkimai, nes se* 
nūs metus baigiant ir naujus 
pradedant yra visokių reikalų 
aptarimui. Todėl šis susirinki
mas ir šaukiamas, kad sut
varkyti reikalus. Jog mes ne
turime šiems metams išrinkto 
komiteto, nes senas negali 
vaikti kol nebus narių per
rinktas.

Gerbiami nariai, jeigu kam 
atsitiktų kokia nors nelaimė, 
kas tada bus kaltas? Nie
kas kitas, kaip tik patys na
riai, tad saugokite patys save 
ir lankykite kuopos susirinki
mus, tvarkykite reikalus, ypa
tingai nepraleiskite šio susi
rinkimo ir visi jame bukite.

Visus kviečia SLA 41 kuo- 
1958 metų valdyba.

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

pos

Manchester, Conn.
Mirė Steponas Olcavece, 

_ SLA 207 Kuopos Narys

Praeitų metų gruodžio mėn. 
22 dieną mirė Steponas Olca- 
vece-Arlukevičius, SLA 207 
kuopos narys. Velionis S. Ar- 
lukevičus daug metų priklau
sė prie SLA organizacijos. 
Per pastaruosius kelis metus 
sirgo ir prieš pat Kalėdos iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo. Nu
budime paliko žmoną Elzbietą 
Arlukevičienę, sūnų ir dukte
rį, kurie yra vedę ir turi šei
mas. Vyriausias sūnūs žuvo 
antram pasauliniam kare.

Velionis S. Arlukėvičius 
prieš 60 metų atvyko 
tuvos ir apsigyveno Pennsyl- 
vanijos valstijoje angliakasių

gara 
nijų, 
tono, 
kę į

Nia- 
kolo-

Malonu buvo laukti šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų šven
čių, ir jas (linksmai, ir su ge
ra nuotaika praleisti. Tos 
šventės jau atėjo ir jos pra
ėjo. Bet Idar viena šventė ar
tinasi, būtent, sausio 17 die
ną 6 valandą vakare Susivie
nijimo Lietuvių 
278 kuopa ruošia 
Krašto atvadavimo 
kuris įvyks I^enkų
Fecer ir Concord gatvių 
pas.

Į minėjimą kviečiame: 
pusiasalio ir kitų
kaip tai Toronto, Hamil- 
Buffalo lietuvius. Atvy- 
minėjimą nesigailėsite, 

nes viršutinėje salėje vyks
minėjimas, ir po to šokiai, o 
apatinėje salėje veiks valgio 
ir gėrimo turtingas bufetas, 
tad susispausti nereikės, be 
to, veiks turtinga loterija.

Programoje: paskaita lie
čianti Klaipėdos Kraštą, vi
siems gerai žinomų solistų 
Alekso ir Veronikos Paulionių 
solo dainos ir p. V. Paulionie- 
nės ir p. K. Šukienės duetai.

Toliau bus šokiai grojant p. 
B. Babecko iš Hamiltono lie- 
viškam orkestrui “Aidas”. 
Pelnas skiriamas kulturiniems 
reikalams. Tad visų laukiame.

Kuopos Valdyba.

Los Angeles, Calif

SLA 75 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
1959 metais sausio mėn. 25 
dieną, 2 valandą po pietų, šv. 
Kazimiero parapijos patalpo
se.

Dienotvarkėje: Vald y b o s 
narių pranešimai apie praeitų 
metų veiklą. Pranešimas apie 
kuopos parengimą-vakarą, ir 
kiti svarbus reikalai. Taip pat 
gera proga apsimokėti mokes
čius.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

Sacialės Apsaugos 
tvarkytojas pranešė, 
dedant 1959 metų 
mėnesio čekais, kai
čekiuose mokėjimai bus padi
dinti truputį daugiau kaip 
7%, o kai kuriuose truputį 
mažiau kaip 7%.

Asmenims, kurie jau gauna 
Socialės Apsaugos pensijas, 
nereikia rašyti specialių pra
šymų mokėjimams padidinti. 
Jie bus automatiškai padidin
ti sausio mėnesio čekiuose, 
kurie bus išsiųsti pradžioj va
sario mėnesio.

Pagal naują įstatymą tarp 
kitų pakeitimų Socialės Ap
saugos išmokėjimai bus da
romi asmenims, kurie anks
čiau jų negalėjo gauti. Šie as
menys tačiau turi 
prašymą Socialės 
įstaigoms prieš tai, 
išmokėjimai turėtų
dėti. Tarp šios grupės žmonių 
pagal naują potvark yra šie:

— Asmenys, išlaikomi žmo
nių 50-ties ar daugiau metų 
amžiaus, kurie dabar gauna 
negalėjimo dirbti draudimo 
pensijas (vaikai ligi 18 metų 
amžiaus ar invalidai); bet ku
rio amžiaus žmona, turinti ap
rūpinti vaiką; 62-jų ar dau
giau metų amžiaus žmona; 
65-jų ar daugiau metų am
žiaus išlaikomas vyras).

— Sveikatos nustoję asme
nys 50-ties ar daugiau metų 
amžiaus, kurie pagal įstaty
mą nebuvo kvalifikuoti gauti 
Socialės Apsaugos pensijas, 
nes neišdirbo pusantrų metų 
per 3 metus prieš sveikatos 
nustojimą. (Pagal įstatymą 
yra vis dar reikalaujama ma
žiausiai penkis metus dirbti).

— Priklausomi tėvai, kurių 
sūnūs ar duktė mirė po 1939 
metų ir kurie nebuvo kvalifi
kuoti pagal seną įstatymą, 
nes sūnūs ar duktė paliko 
našlę, našlį ar vaiką.

— Adoptuoti vaikai, kurių 
adoptavimo tėvai pradėjo 
gauti pasitraukimo iš darbo 
pensijas prieš mažiau kaip 3 
metus po adoptavimo. (Dau
gelyje atvejų šis potvarkis į- 
galina mokėti pensijas adop- 
tuoto vaiko motinai).

— Asmuo, gaunas pensiją 
ir vedas kitą asmenį, gaunan
tį pensiją, gali ir toliau būti 
kvalifikuotu gauti mėnesinius 
Socialės Ausaugos čekius, ar 
gali pasidaryti priklausomu 
nuo naujo vyro ar žmonos, 
nelaukiant 3 metų praėjimo.

Kaixkurie asmenys, kurie 
randasi panašiose padėtyse, 
kaip aukščiau suminėta, yra 
jau parašę prašymus gauti 
Socialės Apsaugos pensiją, ir 

f

jiems buvo atsakyta, jog 
nėra kvalifikuoti tokiems 
mokėjimams. Šie asmenys 
retų tuc tuojau susisiekti
savo Socialės Apsaugos dis
trikto įstaigomis apie naujų 
prašymo formų išpildymą, — 
taip pasakė Socialės Apsau
gos distrikto tvarkytojas.

Sveikatos nustoję darbinin
kai, kurie Socialės Apsaugos 
sveikatos nustojimo išmokėji
mus gavo sumažintus ar nu
traukus, nes turėjo darbinin
ko kompensijas ar kitokias 
federalines sveikatos nustoji
mo atveju pašalpas, vėl gaus 
pilnas pensijas iš savo Socia
lės Apsaugos įstaigų, (šiems 
asmenims nereikia rašyti pra
šymų. Jų Socialės Apsaugos 
čekiai bus automatiškai išra
šyti su kitais čekiais ir išsiun
čiami).

Pagal naujus potvarkius 
yra daug lengviau kai kurių 
neprofitinių organizacijų ar 
valstijų bei valdžios valdinin
kų Socialės Apsaugos pensi
jas pritaikinti pagal naują į- 
statymą.

Patvarkymuose yra mažai 
pakeista dėl Socialės Apsau
gos pensijos gavėjo uždarbio 
dydį, kad jis vistiek gautų iš
mokėjimus. Pagal naują Pot
varkį Socialės Apsaugos iš
mokėjimai asmeniui nebus su
stabdyti nė vienam mėnesiui, 
per kurį jis nedirbo ar neuž
dirbo daugiau kaip 100 dole
rių mėnesiui.

Pradedant 1959 metų sau
sio mėn. 1 diena Socialės Ap
saugos mėnesinio mokesčio 
dydis darbininkams ir darb
daviams 'bus 2 •/>■%. Mokestis 
save pačius išsilaikantiems 
bus 3%%. Šie mokesčiai bus 
didinami kas kiekvieni 3 me
tai ligi jie pasieks 4</2% dar
bininkams ir darbdaviams it 
63/i% save pačius išsilaikan
tiems asmenims ligi 1969 me
tų.

Pradedant nuo 1959 metų, 
pirmieji $4,800 uždarbio per 
metus bus uždėti Socialės Ap
saugos mokesčiu ir bus į- 
skaityti į Socialės Apsaugos 
benefitus.

Jau gaunantiems mėnesi
nius Socialės Apsaugos če
kius, nėra reikalo rašyti pra
šymo dėl automatiško išmo
kėjimų padidinimo. Padidini
mai bus pridėti prie sausio 
mėnesio čekių, kurie bus iš
siųsti vasario mėn. pradžioj.

Teiravimasis apie automa
tišką išmokėjimų padidinimą 
tik sulėtins musų pastangas 
tuojau pradėti išmokėjimus 
žmonėms, kurie jau dabar ga
li juos gauti pirmą kartą.

Racine, Wi$consin

Netekome SLA 100 Kuopos 
T V ft R ft J O

Netekome Jeronimo Pilipa
vičiaus, SLA 100 kuopos tvė
rėjo, kuris išsiskyrė iš kuopos 
narių ir iš gyvųjų tarpo. Jis 
gimė 1884 metais rugsėjo 15 
dieną, Stulgių parapijoj, Vai- 
tatonių kaime, Lietuvoje. Mi
rė 1958 metais gruodžio mėn. 
18 dieną. Palaidotas gruodžio 
mėn. 20 dieną, Graceland ka
pinėse.

Velionis Pilipavičius atvyko 
iš Lietuvos į Ameriką 1904 
metais ir apsigyveno Chicago- 
je. Pirmiausią dirbo sunkius 
darbus prie tunelių kasimo ir 
kitokius per tris metus. Vė
liau gavęs darbą valgomų 
produktų krautuvėje ir toje 
srityje per porą metų patyri
mą. Išgyvenęs Chicagoj 5 me
tus, 1909 metais persikėlė į 
Racine, Wis. Čia užlaikė val
gomų produktų krautvę pil
nai aptarnaudamas tuometinę 
jauną lietuvių išeiviją maistu. 
Buvo taip: Du vežikai ark
liais iš ryto nuveždavo mais
tą į namus, nes lietuviai ne-

I

mokėdami anglų kalbos eida
vo 10 blokų gauti maisto pas 
lietuvį.

1910 metais vedė Petronėlę 
Gečaitę birželio 12 dieną. Iš
auklėjo dvi dukras, kurių vie
na Alice vedus su dr. W. E. 
Scott gyvena Amarilio Texas, 
kita duktė Rožė vedus su M. 
W. Young ir gyvena Racine.

Velionis Pilipavičius su ke
letą kitų pagalba 1918 metais 
sutvėrė SLA 100 kuopą. Val
dybos pareigas per daugelį 
metų ėjo įvairias, bet dau
giausia pirmininko.

Kaip daugelis Iš musų bu
vome išauklėti katalikais, tai 
tveriantis Racine šv. Kazimie
ra parapijai, velionis įėjo į 
komitetą.

Namas parapijai buvo api- 
pirktas. Bažnyčia yra ne ku
nigo ir be vyskupo leidimo 
kun. 
žiavo 
nigo, 
rėjęs
mentus pasakė, kad jūsų rei
kalą negaliu patenkinti, ku
nigo negausit, nes namai už
rašyti ne vyskupui, o lietuvių 
parapijai. Velionis persitikri
nęs Romos katalikų tokia ne
teisinga tvarka, išėjo iš komi
teto ir nuo to laiko iki mir
ties buvo laisvas žmogus.

•

Taipgi velionis buvo teisin
gas, geros širdies, daugelį 
visokių naudingų pat arimų 
lietuviams teikdavo — lanky
davo viešus parengimus, rem
davo aukomis gerus darbus. 
Nors jis nebuvo išmokslintas, 
bet sumanumo netruko, bą 
valgomų produktų krautuvės 
turėjo ir kitokių įvairių krau
tuvių. Vėlesniu laiku vertėsi 
žemnamijos ir draudimo vers
lu.

Mirčiai atskirus nuo mus 
Pilipavičių, lieka dėl mus tik 
jo pavyzdingas gyvenimas ir 
atlikti geri darbai.

. Tebūna velioniui amžinas 
poilsis. Jo netekę liūdi žmo
na, dukros, žentai, anūkai, 
kiti giminės yra SLA 100 kuo
pos nariai bei jo artimi drau
gai. M. Kasparaitis.

negausi. Velionis nuva- 
pas vyskupą prašyti ku- 
tačiau vyskupas pažiu- 
į pirkimo namų doku-
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Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

, Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Tęsinys)

Jo sveikata ėjo silpnyn—džiava plito. 
Kai 1893 metais vasario šaltame ore p. 
Kraučunienė susirgo difteritu ir iškvietė 
Dr. Kudirką, ji savo atsiminimuose sako: 
“Atvažiavo jau vidurnaktį, tai sušalęs ir 
susirgęs, jog ne jis ligonį, bet aš jį turėjau 
gelbėti. Keletą dienų pragulėjęs, sugrįžo 
nemon”. Tais pačiais metais kelioms sa
vaitėms atvykus atostogoms sveikatai tai
syti p. Kraučunknė šitaip apibudina jo 
sveikatą:

“Kosulys^eik be paliovos draskė jo 
krutinę. Gydėm jį kuo galėjom. Gulėjo 
jis erdvam kambary pilnam pušaičių, jo lo
va taipgi buvo pušaitėmis apstatyta. Pyko 
už tai ir sakė”: ‘Kam jus mane dar gyvą, 
lyg numirėlį, papuošėt’. Tuo metu jis buvo 
labai susirgęs: gerai žinojo jisai, kokiam 
stovyje yra jo sveikata, žinojo, kad nėra 
jau jam pagalbos, žinojo, kad netrukus tu
rės mirti. O gyventi norėjo, nes matė, kiek 
dar turi atlikti labui tėvynės ir tautos, nu- 
grimsdusios tamsybėje ir varguose”.

Šitokioje sveikatos kritiškoje padėtyje 
esant, atvyksta žandarai kratą daryti, bet 
nieko įtartino neranda, nes iš anksto slap
ta sužinojus apie tai; viskas, kas galėjo būti 
įtartina, buvo paslėpta. Nors nieko nera
sta, bet visgi jis areštuojamas ir išvežamas 
į Kalvarijos kalėjimą. Veik už poros sa
vaičių paleidžiamas, greičiausia prisibijant, 
kad ijis nenumirtų kalėjime. Šį tarpą jo 
visas nusikaltimas buvo tas, kad pas ką tai 
rusų policija rado kokius tai jo laiškus.

Dr. V. Kudirka kolegų patariamas 
1894 metų pabaigoje išvyksta Kryman gy
dytis, savo vietoje palikdamas Dr. J. Stau
gaitį, nuo šio laiko jis daugiau medicinos 
praktika, trukusią vos penkis metus, visiš
kai nebeužsiima. Iki pradžios 1897 metų 
jis kilnojamas tai vienur, tai kitur gydymo
si tikslais. Nors jo sveikata kiek pagerėjo, 
bet tikresnio išgydymo taip ir nesulaukė. 
Vienok reikia aiškiai suprasti, kad prieš 60 
metų pati medicina buvo mažai pajėgi ši
tokias ligas išgydyti, ypač pažengusioje 
stadijoje, kaip Dr. Kudirkos. Dar tragiš
kesnis reiškinys tai tas, kad jis visai ne

turėjo medžiaginių išteklių tiksliai kovoti 
su savo liga. Tik jo draugai ir artimieji 
kiek sumetę jam padėdavo. Bet ir tai bu
vo daugiausia tik ubagiška išmalda, o ne 
tikroji pagalba, kurios neturtingi draugai 
ir negalėjo teikti. Tik dėka šitokiom ne
palankiom sąlygom Jo sveikata tirpte tirpo 
kaip saulėtame pavasaryje sniegas.

Jam kaip gydytojui Jo fizinė padėtis 
buvo gerąi žinoma, kad gyventi jau nebe
daug dienų beliko. Tačiau visai neatsi
žvelgdamas į tai, jis vėl imasai “Varpą” 
redaguoti su pradžia 1897 metų, iki plunks
na iškrinta iš jo patriotinės rankos. Dr. J. 
Staugaitis savo atsiminimuose šitaip rašo: 
“Kiek kartų man teko atsilankyti pas V. 
Kudirką, visada didžiai susigrauždavau V. 
Kudirkos išvaizda. Aukštam kambaryje 
lovoje įguli išdžiuvęs kaip šešėlis žmogus, 
stiprios milžiniškos dvasios su degančiomis 
akimis ir vis rašo ir rašo”.

Šie keli Dr. J- Staugaičio žodžiai pilnai 
ir visiškai apibudina Kudirkos kilnumą, 
ryžtingumą, visišką pasišventimą ir neiš
matuojamą meilę lietuvių tautai, kurią jis 
kėlė iš miego, kurią jis švietė ir kurią ruo
šė nepriklausomam gyvenimui kaip laisvai 
valstybei. Argi jo tokis milžiniškas pasi
šventimas negalėtų teikti mums įkvėpimo 
padėti daba** vargstančiai ir naikinamai 
tautai, kuomet patys gyvenime laisvėje ir 
prabangoje ?

Dr. Vincas ifcudirka mirė lapkričio 16 
dien^f .1899 metais Naumiestyje ir vietinėse 
kapinėse palaidotas. Ant jo kapo pastaty
tas akmens antkapis su reikšmingu užra
šu:

Daktaras VINCAS KUDIRKA, 
g. 3 x 11 1858 m., 16 x 1 1899 m. 
(ir antroji dalis Jo himno

“Lietuva Tėvynė”) :
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina 
Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi!
Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse— 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Bet ir šiame, rodos nekaltame užraše 
caro žandarai įžiūrėjo pavojų. Gubernato
riaus įsakymu visi himno žodžiai liko iška
poti ir tik palikta jo vardas, gimimo ir mi

rimo datos, lyginai kaip dabartiniai oku
pantai savanoriams paminklą išgriovė ir 
išėmė iš karo muziejaus bokšto Laisvės 
varpą amerikiečių padovanotą Lietuvai. 
Okupantai visuomet bijo bet kokio žodžio 
ar ženklo, reiškiančio tautos apsisprendi 
mą. -

Kaip Dr. Vincą Kudirką vertinti ir prie 
ko jį lyginti? Galima pasakyti, kad jis bu
vo savo tautai poetas, muzikas, rašytojas, 
vertėjas, redaktorius, švietėjas, organizato
rius, ūkininkas, pramonininkas, valstybinin
kas, valstybės kūrėjas... Jis žiurėjo savo 
šviesiomis patriotinėmis akimis į lietuvių 
tautą kaip ją visą. Vargiai rasime bile sri
tį, kurios jis nebūtų pajudinęs. Jam rūpė
jo lietuvius žadin’ti patriotizmą, kelti ap- 
švietą, modernizuoti ūkį, plėsti inrekybą ir 
pramonę, kad ekonominiai sustiprėtų. Jis 
veik kiekviename “Varpo” skyriuje “Tėvy
nės Varpas” šiais visais reikalais ir užda
viniais rašė, — mokino, ragino, švietė, at
sišaukimus darė, pašiepdavo, pabardavo, 
kartais tikrai šiurkščiai ir piktai. Bet tą 
visą darė su giliu įsitikinimu, pasišventimu 
ir geriausiais patriotiniais jausmais ir tikra 
meile.

“Aušrai” užgesus, ąplink “Varpą” jis 
pajėgė suspiesti politiškai, kultūriškai ir 
literatiškai besidominčią tuo metu lietuvių 
šviesuomenę. “Varpas” buvo tas branduo- 
lis, Kudirko vadovaujamas, kuris išbudino 
lietuvių tautą iš letargo, joje sužadino pat
riotizmą, įkvėpė savo krąštui meilę ir padė
jo stiprų pagrindą Lietuvos valstybės at
statymui.

Atsižvelgiant į ano laiko sąlygas, Ku
dirkos trumpą amžių, 40 jo gyvenamų me
tų, rimtoš\jigos kamuojamą veik visą jo 
darbų gyvenimą, neapsiriksiu pasakęs, kad 
jo lietuvių tautai nuopelnai tiek reikšmingi 
ir milžiniški, kad bešaliam palyginimui ne
rasime jam lygaus asmens.

Turint galvoje musų tautos dabartinę 
tragišką padėtį argi derėtų tvirtinti ir spė
ti, kad po visą pasaulį išsiblaškytų musų 
tautiečių nesirastų Kudirkų tik su apsnū
dusia dvasia, kuri reikalinga išbudinimo?

Iš LAB ORĄ

Kol da idealais, broli, besigėrėsi,
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto,
O skubink! Baskui tu... jų išsižadėsi
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą,
Nestodamas, kad kartais į tinkinius kliuvęs, 
Tu nesu pelytu m ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

DR. V. KUDIRKOS SIEKIAI 
ATITINKA MUSIŲ LAIKAMS

Dr. V. Kudirka giliai įžiūrėjo į esamą 
savos tautos tuometinę padėtį. Jis ją re
aliai vertino, sielojosi jos likimu, dirbo vi
somis išgalėmis ją išvesti į šviesesnę ir sau
gesnę aikštę bei ilgainiui atstatyti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jis 
neaplenkė nė vienos srities. Jam rūpėjo 
visa tauta ir jai atidavė visas savo jėgas. 
Ir jo didžiulės pastangos nenuėjo niekais, 
nes jis padėjo stiprų pagrindą ne tik išliki
mui kaip tautos, bet tuo pačiu įkvėpė ryžtą 
nepriklausomybės siekimui.

Dr. Vincas Kudirka praktikavo medi
ciną vos penkis metus. Būdamas patsai 
ligoniu ir dirbdamas daugybę kitų darbų, 
iš savo praktikos negalėjo kažkokio me
džiaginio turto Sukrauti. To jis ir nesiekė. 
Būdamas medicinos daktaru jis buvo savo 
profesijai ištikimas ir širdingai aptarnavo 
dieną ir naktį savo pacijentus.

Kad plačiau paskleisti sveikatos žinių 
ir savo tautiečius arčiau supažindinti su 
sveikatingumo principais, jis palyginamai 
nemažai rašė “Varpe” įvairiais sveikatos 
klausimais, apibudindamas sveikatos svar
bą ir reikšmę, jis savo rašte — Higiena, 
■tarp kitko šitaip išsitaria: “...Žmogus, jaus
damas, arba matydamas, kad jo neaplenks 
nelaimė, kad viską turės palydėti, ramina 
save troškimu, kad tik butų sveikas — žino 
gerai, kad su sveikata viską iperkęs. O tu 
pats, skaitytojau, kada tave nuskriaudė 
aplinkybes šios ašarų pakalnės ar nepasa
kei: 4kas bus, tai bus, kad tik sveikas bu
čiau?’. Visi supranta ir jaučia, kad svei
kata brangi yra. Taigi rodosi, pirmiausiu 
žmonių rūpesčiu turėtų būti aptvėrimas 
sveikatos nuo visko, kas jai kenkti gali”. 
Šitokis jo aiškus sveikatos reikšmės pasisa
kymas buvo itin reikalingas ir suprantamas 
tada, jis tinka musų laikams ir pasiliks 
naudingu patarimu visiems laikams. Juk 
ištikrųjų žmogaus sveikata yra už vis bran
giausias jo turtas, kurį negali nė pirkti, nė 
parduoti, nė kitam paskolinti. Su šiuo tur
tu, atseit, gera sveikata daug didžiulių sun
kumų įmanoma nugalėti ir nugalima. Vie
nok be jos, t. y. be sveikatos jokie medžią-

A L A S K A

Ekonominį fiasko
Pataisys dabar Alaska.
Dieve mano, ko ten nėra!... 
Visų pirma—lauko žvėrių: 
Meškų, vilkų, voveraičių— 
Šokinėja tarp eglaičių.
O daugiausia tenai yra 
Neženotų, laisvų vyrų, 
Moterėlėms tenai^rojus, 
Ir negresia joms pavojus 
Senmergystėj pasilkt.

Gal užeis ir tokia mada,
Pamylės Alaskos ledą,
Baltos meškos, šaltą sniegą... 
Kur da žmonės ramiai miega.

Sofija Ambrazevičiene.

giniai turtai nebeturi reikšmės ir nieku ne
bepadeda žmogaus gyvenimui. Šiais laikais 
yra žinoma geresnių ir tikresnių priemonių 
sveikatai apsaugoti ir ją išlaikyti ilgesniam 
laikui, negu prieš 70 metų, kuomet Dr. Ku
dirka rašė tuos reikšmingus žodžius. Kaip 
tada, taip dabar ir visuomet ateityje tik 
patsai žmogus gali ir privalo apsirūpinti 
savo sveikata ar ją sužlugdyti. Šis bran
gusis turtas veik išimtinai yra jo paties 
žinioje ir kontrolėje.

Lietuvos senovės didvyriškuose žygiuo
se Kudirka jieškojo atramos įkvėpti savo 
tautiečiams tėvynės meilę ir semti stiprybę 
kovose su priešais. Jis senovę vadina did
vyrių žeme, kurią tokit išlaikyti jis jaut
riai apeliuoja į visus lietuvius. Tuo pačiu 
jis ragina visą tautą dorybėje gyventi ir 
dirbti savo krašto naudai ir gerovei. Nu- 
tautėjusius ir šiaip jau stovinčius nuošaly
je patriotinės veiklos jis juos smarkiai ir 
piktai, be jokio pasigailėjimo ir susilaiky
mo, bara bei gėdina kaip išgamas ir net 
parsidavėliais svetimiesiems.

Stipresniam pavaizdavimui ir argu
mentams jis pasinaudoja proga 1889 m. 
Varšuvoje suruoštoje senovės iškasenų pa
roda, kurioje buvo T. Daugardo Lietuvos 
geležies gadynės iškasenų išstatyta. Ku
dirka sako: “Kiek galime pasimokyti iš tų 
senovės daiktų... Reiškia jie mums pras- 
linkusius musų tėvynės amžius, lengvai ir 
greitai paaiškina ne vieną dalyką žilos mu
sų senovės...

(Bus daugiau)

Dėl Sovietų Peršamy Kultu rinių 
Mainy su Lietuva

Klastinga sovietų politika 
visokiais keliais siekia užmig
dyti laisvojo pasaulio budru
mą, pripratinti jį prie Sovietų 
Sąjungos grobuoniškos agre
sijos padarinių kaip nuolati
nės padėties, nuslėpti sovietų 
plėšrius planus ateičiai. Šiais 
tikslais pastaraisiais metais 
ypatingai sustiprinta sovieti
nė propaganda už vadinamus 
Rytų-Vakarų kulturinius mai
nus.

Kadangi kaikuriose Vakarų 
sostinėse reziduoją Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybės bei 
konsulatai ir specialios Sovie
tų Sąjungos organizacijos į 
tas sovietinės politikos pink
les stengiasi įtraukti ir lietu
vius per vadinamą “bendrą 
lietuvių frontą ku 11 u r i n e i 
veiklai plėsti”, — Lietuvos 
Delegacija Pavergtųjų Euro- 

’ipos Tautų Seime laiko tiks
linga laisvojo pasaulio lietu
viams štai ką priminti:

Sovietų peršami laisvie
siems lietuviams kultūriniai 
mainai su Lietuva nebūtų lai
svo pasirinkimo kult u r i n i s 
bendravimas. Juos tvarkytų ir 
nustatytų Maskva pagal ben
dras kompartijos direktyvas, 
nes visi santykiai su užsie
niais yra Maskvos žinioje. 
Nei rašytojai, nei menininkai 
okupuotoje Lietuvoje laisvų 
organizacijų neturi. Visas 
k u 11 u r i n is gyvenimas yra 
griežtai kontroliuojamas Lie
tuvos kompartijos, kuri nėra 
savarankiška, o tik Sovietų 
Sąjugos kompartijos dalinys. 
Tad organizuoti laisvojo pa
saulio lietuvių kultūriniai mai
nai su Lietuva faktiškai butų 
santykiavimas su okupanto 
organizacijomis.

Jokio politinio atspalvio ne

turi atskirų tautiečių šalpos 
ir kultūriniai santykiai su sa
vo artimaisiais anoje “geleži
nės uždangos” pusėje. Tai 
yra giminystės, tautinio soli
darumo ir artimo meilės ry
šiais. Reikia tačiau saugoti 
sovietinių agentų peršamų 
laisvojo pasaulio lietuviams 
organizuotų ryšių su okupuo
ta Lietuva. Tokie ryšiai neiš
vengiamai virstų laisvųjų lie
tuvių ryšiais su Lietuvos Oku
pantu bei jo įstaigomis ar or
ganizacijomis, ir pirmiausia 
tarnautų okupanto be atvan
gos siekiamam agresijos pa
darinių Lietuvoje įteisinimui.

Lietuva tebėra tarptautinės 
valstybių bendruomenės na
rys. Lietuvos į Sovietų Sąjun
gą įjungimo laisvojo pasaulio 
valstybės nepripažino ir ne
pripažįsta. Eilėje valstybių 
t e b e v e ikia nepriklausomos 
Lietuvos pasiun t i n y b ė s ir 
konsulatai. Tas nepripažini
mas yra stiprus ginklas kovo
je dėl Lietuvos suverenumo 
vykdymo atstatymo. Laisvųjų 
lietuvių pareiga vengti visko, 
kas galėtų kenkti Lietuvos 
tarptautinei teisinei ir politi
nei padėčiai ir tiesioginiai ar 
netiesioginiai padėti okupan
to užmačioms.

Lietuvos Delegacija Paverg
tųjų Europos Tautų Seime:

V. Sidzikauskas
Pirmininkas

Dr. A. Trimakas 
Sekretorius.

N a r i a i f

J. Audėnas, K. Bielinis,
M. Brakas, J. Brazai
tis, Dr. Br. Nemickas, 
V. Rastenis, Pr. Vai
nauskas, J. Valaitis, V. 
Vaitiekūnas.
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Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Saulėleidžio Spinduliuose — 

Petras Sagatas, eiliuoti kūri
nėliai. Išleista paties auto
riaus lėšomis, špausdinta M’. 
Morkūno spaustuvėje Chica
goje. Kartu su eilėraščiais 
prisistato ir pats autorius, iš 
profesijos sodinininkas, tačiau 
ne tik sodus ir gėles, bet ir 
poeziją pamėgęs ir ją rašęs 
ir tik dabar su jais viešai pa
sirodęs.

Petras Sagatas yra pakruo- 
jietis. Amerikon atvykęs 1913 
m. Duoną pelnydamas iš dar
bo sodininkystėje, autorius il
giausiai išsilaikė Skokie Co- 
untry klube, Glencoe, III. Ato
stogų metu yra aplankęs daug 
Amerikos lietuvių kolonijų, o 
Miami per žiemos atostogas 
ne tik dainuodavo chore, bet 
tenai lietuvių parengimuose ir 
savo eilėraščius skaitydavo.

Eilėraščiai suskirstyti šiais 
skyreliais: Išeivio širdies pla
kimai, Manieji medžiai ir gė~ 
lės, Sodų žiedų llapeliai, Teka 
Kruojos vandenėlis, Saulėlei
džio spinduliuose, Sermėgis 
mato palmes ir Atsitiktinai 
eileraščilai. Visi Jie persunkti 
gilia autoriaus meile ir jaus
mu gamtai, Lietuvai ir žmoni
jai, nors nevisi vienodai ver
tingi literatūriniu atžvilgiu. 
Pasaulio daug matęs ir jame 
savo gyvenimo saulėleidžio 
belaukiąs autorius šitaip išsi- 
reiškia apie savo didžiausiąjį 
troškimą (iš eilėraščio “Troš
kimas” psl. 53):
Akimis daug apglėbęs ir

garsų daug girdėjęs
Nuo viršūnių aukštų ir 

jurų didžioje platybėj, 
Aš vieninteli kraštą, į 

širdj jdėjau
Ir tik vieną šią šalį 

tetrokštu matyt amžinybėj.

Kad regėliau vėl Biržus, 
Vilnių ir Kauną,

SUMAŽINTA PATARNAVIMO KAINA
-o-

o

CENTRAI. PARCEL SERVICE, INC. *

220 So. Statė St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354

yra mei- 
gėlių bei 
prisiriši-

Pralinksmėčiau nuo 
džiaugsmo jaunystės...

Atiduočiau už tai net ir 
aukso kalnus, 

Kad Kruojos upelį sapne 
bent išvysčiau.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siunti

mo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

k

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir su

prastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page

rinti bendrą patarnavimą.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

1991 Broadway, New York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jus turėsite galimybės siųsti dovanų 

siuntinius į U.S.S.R.

VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti.

UNION TOURS, INC.

1 East 36th St., New York 16, N. Y.

MUrray Hill 6-1155

Įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS

Knyga pailiustruota Jono 
Tričio viršeliu ir vinjetėmis. 
Knygoje įdėtas ir autoriaus 
atvaizdas su jo žodžiu skaity
tojams “Sodinininkas skaity
tojams”, kur autorius papasa
koja apie save ir paaiškina, 
kad dėl šio rinkinio pasirody
mo spaudoje “kalta 
lė Lietuvai ir prie 
medžių ilgametis 
mas”.

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U. S. S. R.

White Badge, speciali trem
tinių lietuvių skautų vadovy
bės laida, skirta paminėti 
skautavimo 50 metų sukak
čiai ir šimtui metų nuo skau
tų įkūrėjo Baden-Powell gi
mimo. Angliškai parengtame 
leidinėlyje lietuviai skautai 
apžvelgia savo veiklą Lietu
voje ir tremtyje. Pradžioje 
trumpos bendros žinios apie 
Lietuvą. Leidinėlis iliustruo
tas Lietuvos vaizdais ir skau
tų vadų bei jų veiklos Lietu
voje ir tremtyje nuotrauko
mis. Brošiūrėlė išleista Kana
doje.

Prašome kreiptis į bet kurią šių firmų smulkesnei informacijai, gausite skyrių 
sąrašą ir kitų informacijų.

Lietuviškas Krepšinis, lei
dinėlis išleistas Chicagoj, III., 
Lietuvos pergalėms krepšiny- 
je prisiminti. Redagavo Ed
vardas Šulai tis. .Turinyje K. 
Čerkeliunas rašo apie Lietu
vą tarptautinėse rungtynėse, 
Edv. Šulaitis — apie Lietuvą 
— Europos meisterį. Toliau 
eina rašiniai apie lietuvių 
krepšininkų veiklą Lietuvoje, 
Amerikoje,
Pietų Amerikoje, 
gausiai iliustruotas, 
ryšium 
Lietuvos 
20 metų

PACKAGE EXPRESS CO. & TRAVEL 
AGENCY .

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

Tel. INgersol 7-7272

Australijoje ir 
Leidinėlis 

Išleistas 
su Chicagoje rengtu 

krepšinio pergalių 
sukakties minėjimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., 
INC.

135 VVest 14th St., New York 11, N. Y. 
Tel. CHelsea 3-2583
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Amerikos Lietuvių Veikla

Dominikas Klinga
brooklynietis, nuvykęs į sau
lėtą Florimą Miami 
žiemines atostogas, 
linkėjimus Tėvynės 
lui.

praleisti 
prisiuntė 
persona-

Uždare Kabinetą
Musų Susivienijimo 

dantų gydytojas d-ras Anta
nas Petriką po suvirs 37-rių 
metų praktikos, sveikatos dė
lei, uždarė savo kabinetą.

Šiuomi jisai nori atsisvei
kinti su savo buvusiais paci
entais ir palinkėti jiems lai
mingų Naujųjų Metų!

narys

liaus asistentas Aleksandra 
Gustatienė. Muzikinės dalies 
vedėjas Vytautas Strolis.

Kvietimai moksleiviams 
50 centų, visiems kitiems 

 

2 dol. atika.
Kvietim 

tie Flori 
krautuvi/e, 502 E. Broadway, 
So. Bostone; B. Kalvaičio ir 

 

V. Stelmoko įstaigoje, 389 W. 
Broadway, So. Bostone; Lit
huanian Furniture krautuvėj, 
366 W. Broadway, So. Bosto
ne; Keleivio redakcijoje, 636 
E. Broadway, So. Bostone.

Kiekvieno lietuvio pareiga 
atsilankyti į visų musų ben
drą šventę!

Dr. Vinco Kudirkos Minė
jimui Rengti Komitetas.

galima gauti: Bal- 
, gėlių ir dovanų

tik

lydės p. Švedas.
Turinys, atrodo, patenkins 

tiek kiekvieną lietuvių dainų 
mėgėją, tiek ir išlopinto sko
nio žinovą. Čia bus ir artimų 
musų širdžiai liaudies dainų, 
ir efektyvių didelės skalės 
klasikų pavyzdžių, ir operinių 
fargmentų, arijų ir tt. Gaila, 
kad tokie vertingi momentai 
retai tepasitaiko lietuviškame 
Clevelande.

vienais metais sausio mėnesį 
vykdomas vajus. Tikslas la
bai geras ir vertas visų para
mos, todėl visi geros valios 
lietuviai, pagal išgalę paauko
kite dešimituką-kitą, o jie su
darys dolerius, doleriai šimtus 
ir bus didelė pagalba netur
tingiems žmonėms, ypač ma
žiems , vaikams, 
tos baisios ir 
gos.

Labai dažnai 
to daug pinigų 
mažos vertės
daug geriau tuos pinigus pa
aukoti įsteigtam fondui gydy
ti paraližium sergantiems, ku
rie neišgali patys užsimokėti 
gydytojams ir už vaistus.

nų Leonardą ir dukrą Jennie 
Frank 
liūdėti 
mynų.

Lai
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

M. Prakop.

Stankus. Taipgi liko 
daug pažįstamų ir kai-

jai įbuna lengva ilsėtis

Wilkes Barre, Pa. Hartford, Conn

gydytis nuo 
pavojingos Ii-

žmonės išme- 
berei kalingiem 

tikslams, tai

Paieškojimai

Bilietų kainos nuo $1.00 iki 
$3.00. Iš anksto gauti arba 
užsisakyti (ypatingai kitų 
miestų lietuviams) galima pas 
Vytautą Balą, CE 1-6072, ar
ba Lietuvių Prekybos Namuo
se. Koresp.

South Boston, Mass

sun., 
vals.,

Giru-

DEŠIMTUKŲ VAJUS

Jau išėjo ir siuntinėjamas 
prenumeratoriams Lie tuvių 
Enciklopedijos XVI tomas.

gimęs
Dūkšto vals.

Jurgis ir Steponas,

Girnius Juozas, Felikso sun., gi
męs Kaune.

Grigaitė Aleksandra — jos ieško 
Antaninos Grigaitės duktė.

Kaulaitė-Murauskienė Barbora, 
ir jos sesuo Bušienė-Kaulaitė Pet
ronėlė, Juozos dukterys, kil. iš šar- 
pų km., Rietavo par., Telšių ap.

Limišauskaitė-Rekienė Antanina 
ir Rokas Konstantinas.

Marcinkevičius (Martin) Anta
nas Edvardas, gimęs Philadelphijo- 
je, gyveno 3750 7-th Street.

Murauskienė-Kaulaitė Barbora, 
ir jos sesuo Bušienė-Kaulaitė Pet
ronėlė, Juozo dukterys, kil. iš Šar- 
pų km., Rietavo par., Telšių ap.

Navickas VValter, gyveno Mont- 
gomery Ave„ Chicago, III.

Petrauskas Antanas, iš Oškunių 
km., Šėtos parap., — jo ieško 
taniuos Grigaitės duktė.

Petukauskas Juozas, 
nūs, gimęs Vilkijos m., 
1910 m.

Radzevičius Juozas, 
km., Mikališkio vals., 
lės apskr., ir šeima.

Iieškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL.
OF LITHUANIA,

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Badas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
V

An-

Antanas Ambrozaitj^Serga

Žymus vietinių organizacijų 
veikėjas ir nuolatinis Tėvynės 
bendradarbis, Antanas Am- 
brozaitis, rašant šiuos žodžius 
randasi Jefferson ligoninėje. 
Sausio 12 dieną jam padažyta 
operacija.

Aš linkiu broliui Ambrozai- 
čiui greitai pasveikti ir grįžti 
prie visuomeninių ir organiza
cijų darbų, kuriems jiems la
bai reikalingas. Jeigu musų 
mieste nebūtų brolio Antano 
Ambrozaičio, kuris turi smai
lią plunksną, tai nebūtų kam 
musų veiklą aprašyti SLA or
gane Tėvynėje ir kituose laik
raščiuose. Koresp.

Parengimas Lietuvių Radijo 
Valandos Paramai

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME

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

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

*

Juozo 
Kauno 

balandžio 22 dienų.
iš Senaučio 
Marijampo-

su-
ap.,

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Lileikis Eduardas, Adomo sun.
Lipskaitė Bronislava, Johana ir 

Petronėlė, vienos ištekėjusios pa
varde Juškevičienė, kitų nežino
mos, kil. iš Akmenės, Mažeikių ap., 
gyveno Čikagoje, III.

Lukševičius Kazys, Simono 
kil. iš Vekonių k., Kruonio 
Trakų apskr.

Meškėnas Stanley,
kiškių km.,

Račkauskas
Kazio1 sūnus.

Remenčius
iš Bartiškių
Raseinių apskr
ry, Conn.

Sadukaitė-žemaitiene Magde, ir 
Sadukait-Stagniuniene Marė, Petro 

Sudauko dukterys.
Sturytė-Ivanauskienė Kazė, iš 

Raseinių apskr., Kelmės vals., Lau- 
galių km., jos vyras Juozas Iva
nauskas, iš Kelmės vals., Svirųių 
km., jų -dukterys Anne, Johanna 
Valerie.

Tarvainytė-Bedaukienė Sofija, 
Kazio duktė.

Urmelis Pranas ir Vladas, kilę 
iš Gedvydžių km., Gruzdžių vals.

Vyrukaitytč-Kavaliauskienč Ona.
Aliukonytė Agota ir Marija, 

Pranciškaus dukterys, iš Bučkie- 
mio km., Pakuonio vals., Kauno ap.

Banikonis Feliksas, Kazio sūnūs, 
kil. iš Maliupės vk., Gelvonių pa., 
Ukmergės apskr.

Banytė-Skladovskienė Teklė, 
zo duktė, iš Vaitiniškių km., 
šeinių apskr.

Bertašius Stasys, Izidoriaus 
nūs, gimęs 1919 m.

Bridžius Kazys, gyvenęs Pilviš
kiuose.

Brunski James, Jono sūnūs, gim. 
Kauno apskr.

Bušienė-Kaulaitė Petronėlė, ir 
jos sesuo Murauskienė-Kaulaitė 
Barbora, Juozo dukterys, kil. iš 
Šarpų km., Rietavo par., Telšių ap.

Dirmcikienė (ar Dermeikienč) 
Pranciška, Mato duktė ir jos vai
kai Antanas, Stanislovas ir Elena, 
Juozo vaikai.

Gerve Jurgis, Jurgio sūnūs, gi
męs Garliavos vals.

Antanas, Jurgio s., 
km., Veliuonės par., 
., gyvenęs VVaaerbu-

juos žinan- 
atsillepti:

i

AŠ. m. sausio 4 dieną įvyko 
SLA 2 apskrities Tarybos po
sėdis, kuriame aptarta suva
žiavimo nutarimas ir paskir
styta organizatoriams 100 do
lerių premijos pagal prirašy
tų narių skaičių. Aptarta toli
mesnė apskrities veikla.

Posėdy dalyvavo: J. Arlau
skas, J. Gedmintas, P. Jan- 
čauskas, J. Vaičaitis ir A. 
Andriulionis. Koresp.

YEARS OF 
SERVICE VADOVAS Į SVEIKATA

BUKITE SVEIKI
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 

kurią parašė ir ksleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S.* BIEŽIS,

Hartforde jau du metai vei
kianti lietuvių radijo valan
da, norėdama ir toliau tęsti 
lietuvių veiklos žinių perdavi
mą ir lietuvybės palaikymą,— 
išlaidoms padengti, šių metų 
sausio mėn. 17 d., 8 valandą 
vakare Hartfordo lietuvių pa
rapijos mokyklos svetainėje, 
ruošia vakarą.

Programoje, aktorius Vita
lis Žukauskas parodys tikruo
sius aukštųjų politikų vaidini
mus ir musų kasdieniškumą, 
pavaizduodamas tuo pačiu lai
ku ne tik musų kairę ir deši
nę, kurios šioje šalyje nuosta
biai prisitaiko atbuliems veik
smams, reikalingiems V. Žu
kausko įvertinimo, bet ir mu
sų apskrito apskritimo bent 
kas kelintas laipsnis, 
nuosmukio laikais, bus
kintas ir akyvaizdoje įrody
tas.

Vakarą papildys sol. Jan
kauskaitės išpildomos 
akompanuojant muz. 
kaičiui.

Visuomenes gausus
kymas, bus tinkamiausias ra
dijo vai. vedėjam atpildas. To
dėl nuoširdžiai kviečiami visi.

Pranešama, kad pakeistas 
radijo valandos perdavimo lai
kas. Pradedant šių metų pir
muoju sekmadieniu, lietuviška 
programa perduodama tarp 
11 ir 12 vai. dienos laiku, iš 
Hartfordo WPOP stoties, 
1410 ibanga.

Sekr. F. Bočiunas.

Mirė Josephine Milavas
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Cleveland, Ohio

I

800.00

NAUJIENOS
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Dramos
Inčiuros

South Boston, Mass.

šiais 
išaiš-

Linden, N. J.

$2,327.00
$2,327.00

Juo- 
Ru"

Sudegė Gegužių Namai
I

Margaritos vaidmenį 
vyrų chore statytoje 
operoje pr. m. kovo 
dd.

636 East Broadway

dainos,
J. Pet-

gavo dar 
kardinolų 

, kai Len- 
nebebuvo 

lyg teikė

dr. Jo- 
apic dr.

at- 
at-

SLA 136 Kuopa Rengia
Koncertą

Viso •.................. -................. .........
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

., Pittsburgh, Pa., sirgo 2 savaites 2 d._____ $14.00
31.48
15.25
88.00
27.00
36.00
60.00
30.00

I

/

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Musų mieste, ant . South 
Main gatvės kilęs gaisras apie 
7-tą valandą vakare padarė 
daug nuostolių, sudegė ketu
ri namai, ir dėl tos priežasties 
apie 15-ka žmonių neteko gy
venamų vietų. Tarp kitų sude
gusių namų, sudegė ir ponų 
Gegtfcių namas, plačiai žino
mų Susivienijimo ir visuome
nės veikėjų, taipgi sudegė 
Burdulio užlaikoma užeiga ir 
gyvenami namai. Vienas žy
delis, kuris užlaikė drabužių 
krautuvę ir iš jo krautuvės 
kilo gaisras, tame gaisre žu
vo. Nuo gaisro, vandens ir 
durnų daug nuostolių padary
ta ir kitoms apylinkėje esan
čioms krautuvėms.

Ponai Gegužiai tuo metu, 
kada gaisras kilo, nebuvo na
mie, jie buvo išvažiavę į Wa- 
shingtoną paviešėti ir namai 
buvo likę tušti. Koresp.

Prisiminkime Didįjį Varpinin
ką, Lietuvos Himno Autorių

4 11 -------------

1958 metais gruodžio 31 
dieną suėjo lygiai šimtas me
tų, kai gimė Lietuvos himno 
autorius ir įžymiausiai kovo
tojas dėl Lietuvos laisvęs

Dr. Vincas Kudirka
su gyvu dvasios pakilimu šį 
didįjį tautos žadintoją šian
dien prisimena viso pasaulio 
lietuviai, tad ir mes, bostonie
čiai, negalime nuo jų atsilikti.

šių metų sausio 18 dieną, 
sekmadienį, 3 valandą po pie
tų South Boston lligh School 
salėje rengiamas iškilmingas 
Dr. Vinco Kudirkos 1-00 metų 
gimimo sukakties minėjimas.

Programoje: Prof. 
ųas Puzinaa: Mintys 
Vincą Kudirką.

Bostono Lietuvių 
Sambūris vaidina K.
(atkurtą A. Gustaičio) 6 pa
veikslų pjovę Vincas Kudirka.

Svarbiausius vaidmenis at
lieka Lietuvos Dramos Teatro 
aktoriai Henrikas Kačinskas 
ir Antanas Škėma. Vaidina 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio 
Lietuvos
Ipolitas

nariai.
teatrų

Tvirbutaa, Režisie-

Režisuoja
režisierius

FIGHT
INFANTILE 
PARALYSIS

MARCH 0F DIMES
Su sausio mėnesio pradžia 

prasidėjo dešimtų (March of 
Dimes) Vajus sukėlimui lėšų 
paraližium sergantiems vai
kams ir neturtingiems suau
gusiems gydyti. Tam tikslui 
įsteigtas fondas buvusio pre
zidento velionio Franklin D. 
Roosevelto, kuris pats sirgo 
paradižiaus liga ir dabar kiek-

Praeitų metų gruodžio 
dieną mirė Josephine Milavas. 
Palaidota iškilmingai iš St. 
Thcrese bažnyčios St. Ger- 
trude kapinėse, Woodbridge, 
N. J. Maldas už velionės vė
lę atlaikė kun. Edvard Kaz- 
lovvski, laidotuvėms patarna
vo graborius Dom. Budreckis.

Velionė paėjo iš Kauno. 
Lietuvoj paliko vieną seserį 
su dviem dukterim, o Great 
Neck sesers sūnų ir dukrą. 
Taipgi dideliame nubudime 
paliko savo mylimą vyrą, su

t., Chicago 29, Dl.
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Westem Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6 

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

Š. m. sausio 24 d. Lietuvių 
salėje įvyks reto įdomumo 
koncertas. Dainuos studijuo
janti Romoje, o dabar laikinai 
gastroliuojanti JAV ir Kana
doje solistė Janina Liustikai- 
tė. Muzikos pasaulyje ši talen
tinga ir patyri dainininkė jau 
turi pripažintą poziciją, ka
dangi prieš atvykdama į šitą 
kontinentą yra se k m i n g a i 
koncertavusi Italijoje, Vokie
tijoje ir Anglijoje. Be to, yra 
atlikusi 
Čikagos 
Fausto 
15 ir 16

A komponuos p. Švedas.
Bilietų galima gauti bei už

sisakyti pas Vytautą Balą, 
CE 1-6072 arba Lietuvių Pre
kybos Namuose.

Šviesia Viltimi Lauktinas 
Konccrtas-Rcčitalis

žaismingas, kad ir rinitas, 
solistes Janinos Liustikaitės 
rečitalis Clevelande įvyks š. 
m. sausio 24 dieną Lietuvių 
salėje.

Turėsime malonią progą 
pasiklausyti šios iškilnios dai
nininkės, vykusiai atstovau
jančios musų lietuviškai gar
bei bei kultūrai Amerikoje ir 
Europoje, puoselėjamo voka
linės muzikos ipeno. Pianinu

Lietuvos Generalinio 
Konsulo Pranešimas

(Atkelta iš 1 pusi.) 
ras ir laikyseną Lietuvos 
žvilgiu, musų veikiančių 
stovybių sąrašą, ir kt.

Įteikiant tą medžiagą, Lie
tuvos atstovui buvo pasaky
ta, kad kitų valstybių atsto
vai galės savo skirtiamuosius 
raštus įteikti Naujųjų Metų 
proga, gi Lietuvos atstovo pa
dėtis bus toliau svarstoma. 
Tasai pažadas svarstyti Lie
tuvos atstovo padėtį nedavė 
pagrindo imtis kokių viešų 
veiksmų. Priešingai, turint 
galvoje reikalo opumą, nebu
vo galima jo viešai kelti, kad 

I nesudarius pamato nepalan
kiam sprendimui. Tuo tarpu, 
Lietuvos Atstovas 
kvietimą į naujųjų 

* paskyrimo iškilmes, 
kijos atstovas jau 
pakviestas. Tatai 
vilčių, kad Lietuvos atstovy
bės klausimo svarstymas Va
tikane rutuliojasi palankiai. 
Tačiau, į tradicines Popiežiaus 
laikomas Kūčių naktį Berne
lių Mišias Lietuvos atstovas 
pakvietimo jau nebegavo. Va
tikano protokolo skyrius į 

► pasitarimą paaiškino, kad, 
vyresniųjų įsakymu, Lietuvos 
atstovas ateityje pakvietimų 
nebegaus.

Lietuvos Pasiuntinybes prie 
šventojo Sosto negalėjo tie
siai kreiptis į visuomenę pa
ramos ir ją informuoti. Tatai 
butų priešinga priimtai dip
lomatinei praktikai, ir galėjo 
tik pakenkti visam reikalui. 
Tačiau, jau gerokai iš anksto, 
kilus skiriamųjų raštų klausi
mui, buvo palaikomi ryšiai su 
Romoje esančiais aukštaisiais 
lietuviais dvasininkais. Taip 
pat buvo susisiekta su visais 
Lietuvos bei asm e n i š k a i s 
draugais, kurie galėtų turėti 
įtakos, ir prašyta jų užtari-
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SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

♦ Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti 
Sausio 10, 1959 Metaie

Išmokėtos pomirtines /
ONA KAKNEVIČIENE, 7 kp., Pittston, Pa., gimusi 

spalių 19, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašą 
rugsėjo 1, 1914 m. Mirė gruodžio 7, 1958 m. 
Velionės dukteriai, Elenai Kemcžienci, pomirti
nės išmokėta ______ ______ ______ _______ ______

JUOZAS VANCEVIČIUS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs 
gegužes 25, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 5, 1915 m. Mirė gruodžio 17, 1958 
m. Velionio sunui, Stanley Van Savage, pomir
tinės išmokėta__ ____________________________

JEROMIE W. PtHILIP, 100 kp., Racine, Wis., gimęs 
rugpiučio 19, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugpiučio 13, 1913 m. Mirė gruodžio 18, 
1958 m. Velionio žmonai, Petronėlei Philip, po
mirtinės išmokėta ______________ _______ ______

KAZYS PAULAUSKAS, 105 kp., Dayton, Ohio, gi
męs birželio 8, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė sausio 1, 1918 m. Mirė gruodžio 5, 1958 
m. Velionio vaikams, Teofilą C. Robcrts ir 
Charics J. Paulauskas, pomirtinės išmokėta___

STEPONAS ARLUKEVIČ1US, 207 kp., Manchestcr, 
Conn., gimęs rugsėjo 18, 1882 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 2, 1919 m.; pridėtinę ap- 
draudą paėmė balandžio 11, 1937 m. Mirė gruo
džio 23, 1958 m. Velionio žmonai, Elzbietai Ar- 
lukcvičienci, pomirtinės išmokėta _____________

Viso________________________
Nuo pradžios šių metų (bendrai viso

Išmokėtos ilgoje pašalpos
A. VA1NOR1US, 40 kp,
J. DOM1NAITIS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 6 savaites____
M. JUODSNUK1ENĖ, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 2 sav. 3 d.
O. NAUSEDIENS, 74 l<p., So. Chicago, 111., sirgo 8 sav. 4 d..
J. PILVELIS, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 6 savaites ______
T. BENEDIKTAS, 187 kp., Nevv Philadelphia, Pa., sirgo 6 savaites.
S. VIEsKALiN'IS, 308 kp., Brookiinc, Mass., sirgo 2 sav. 3 d..........__
L. J. MASLLION1S,! 360 kp., Milton, Mass., sirgo 8 savaites ______

..................................................$301.73
.............................. -............... $301.73
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

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 LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta S. MICHELŠONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: 1
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiimčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

i

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondgntus 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 polemiksos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago 8, Ulinei*
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SOVIETŲ RUSIJOS SVEČIO 
MIKOJANO KELIONES TIKSLAS
Net viešai buvo pasakyta, kad atsakingi šios šalies, poli

tiniai vadovai labai smalsus sužinoti kokie gi buvo tikrieji Mi- 
kojano tikslai į Ameriką atvažiuoti. Jeigu jis vaikščiojo po 
krautuves ir žiūrinėjo pakeliuje esančius “motelius”, pietavo ir 
pusryčiavo su daugiau ar mažiau atsakingais Amerikos veikė
jais, tai vis tik čia dar negalima rasti pačios tikrosios jo kelio
nės priežasties. Mikojanui nebuvo malonus pikietavimai ir 
jam taiky . kiaušiniai, o ypatingai aštrus plakatai. Net pats 
prezidentas Eisenhoweris prašė svečią palankiai sutikti ir pa
rodyti jam amerikoniškąjį svetingumą. Bet be šių pikietų, 
apie kuriuos buvo išsireikšta, kad jie nepavaizduoja tikrųjų 
šios šalies žmonių nuotaikų, vargu butų susidaręs , tikrai, 
politiškai tikslus vaizdas, nes dalinai pasireiškęs naivumas ir 
kai kurių milijonierių pergreitas pasišovimas klauptis prieš Mi- 
kojaną, kuris tikrai nėra nusipelnęs rimtos pagarbos, butų 
atrodę dar keisčiau.

Paskutinis žodis priklauso pačiam Mikojanui ir jis jį pa
sakys savo baigminiame vizite į Baltuosius Rumus. Bet iš jo 
ankstyvesniųjų pareiškimų senatoriams ir spaudai galima 
spręsti, kad aukštojo lygio konferencijos sušaukimas, ar, ge
riau sakant, pasimatymas Chruščevo su prezidentu Eiscnho- 
weriu yra vienas pagrindiniausių tikslų. Na, jeigu jam tai ne
pavyktų, tai gal būt viešai ir nebūtų šis reikalas stipriai akcen
tuojamas. Bet pagaliau įvykęs Mikojano pasimatymas su pre
zidentu Eisenhoweriu parodė, kaip viešai buvo pasireikšta, jog 
jis nieko naujo neatvežė ir nepadarė jokio naujo pasiūlymo. 
Viskas pasibaigė parodomu mandagumu, bet politiniu požiūriu 
vizitas pasibaigė 'bergždžiai.

Akligatvyje atsidūrę vakarų su rytais santykiai yra rei
kalingi bet kokio, daugiau ar mažiau priimtino pakeitimo. Tad 
Mikojanas savo kišeniuje, neva, turėjo atvežti kai kurį siur- 
pryzą, kurs bent tiek geras butų, kad duotų progos padaryti 
pažangą šaltojo karo eigoje. Tačiau negalima tikėti, kad didieji 
lūkesčiai išsipildytų ir kad Mikojanas sugebėtų padaryti pra
džią naujai vakarų su rytais santykių erai.

ALT Vykdomojo Komiteto 
Kelionė į Nasingtonę

Š. m. sausio 11, 12, 13 ir 
14 dienomis lankėsi Washing- 
tone trys ALT Vykdomojo 
Komiteto nariai — preziden
tas L. Šimutis, sekretorius dr. 
P. Grigaitis ir iždininkas M. 
Vaidyla. Su jais kartu buvo 
ir Informacijos Centro direk
torė M. Kižytė.

Svarbiausia šios ALT parei
gūnų kelionės į Washingtoną 
tikslas buvo patirti, kokie vė
jai pučia federalinės vyriausy^- 
bes bei kongreso sluoks
niuose ir gauti aiškesnių in- 
morfacijų vienu kitu konkre
čiu klausimu.

ALT delegacija aplankė 
valstybės departamentą, apa
štališką nuiciaturą, armijos 
intendantūrą ir kai kuriuos 
kongresmanus bei senatorius.

Iš pasikalbėjimų su valsty
bės departamento Rytų Eu
ropos reikalų viršininku Ed- 
ward L. Freers (kuris, tarp 
kitko dalyvauja visuose svar
besniuose pasitarimuose tarp 
JAV vyriausybės ir Sovietų 
premjero pavaduotojo A. Mi
kojano) ir jo pavaduotoju El- 
liot ALT pareigūnai įsitikino, 
kad bežiūrint neaiškumų, ku
rie gaubia Lietuvos pasiunti
nybę Vatikane, JAV adminis
tracija tebėra palanki lietu
viams, kaip ir anksčiau, ir jos 
nusistatymas Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu 
nepasikeitė. Tikimasi, kad 
valstybės sekretorius, J. F. 
Dulles, jei nebus sutrukdytas, 
padarys Lietuvos laisvės rei
kalui naudingą pareiškimą š. 
m. Vasario 16 proga.

Nuncijaus rezidencijoje A. 
L. T. pareigūnai norėjo gauti 
aiškesnių žinių apie Lietuvos 
pasiuntinybės Vatikane liki
mą. Naujasis nuncijus dar nė
ra atvykęs į Washingtoną. 
Nunciatūros atstovas pasiten
kino tik perteikdamas š. m. 
sausio 5 d. Vatikano organo 
“L’Osservatore Romano” tuo 
klausimu išreikštas mintis. Iš

jo kalbos paaiškėjo, kad 
tuvos pasiuntinybė Vatikane 
nėra uždaryta, bet pasilieka 
kaip nepolitinė įstaiga ir kad 
jos reikalų vedėjas diploma
tinio statuso nebeturi.

Armijos intendantūroje A. 
L. T. delegaciją priėmė 
“Quartemaster General” pava
duotojas, su kuriuo buvo aiš
kinamasi dėl armijos tiekimo 
skyriaus kataloge įdėto 1957 
m. rugpiučio 22 d. pakeitimo 
vėliavų sąraše. Tame sąraše 
vietoje tautinių estų, latvių ir 
lietuvių vėliavų yra pažymė
tos sovietinės tų šalių vėlia
vos. Tiekimo viršininko pava
duotojas pažadėjo šią “kvai
lą klaidą” ištirti ir apie tai 
painformuoti ALT Vykdomą
jį Komitetą.

ALT pareigūnai atnaujino 
pažintis su eile kongresmanų 
bei senatorių. Iš jų patirta, , 
kad Amerikos Balso tyrinėji- ♦ 
mai, kurie buvo pradėti pra- ‘ 
eitą rudenį, bus tęsiami to
liau, kai pilnai susiorganizuos 
abejų kongreso rūmų komite- Į 
tetai. ALT pareigūnai aplankė 
taip pat Lietuvos pasiuntiny
bę Washingtone.

ALT Sekretoriatas.

PJT ATSTOVAI 
WASHINGTONE

Sausio 7-8 Pavergtųjų Jung
tinių Tautų atstovai lankėsi 
JAV sostinėje. Buvo priimti 
Valstybės Departamente ir 
aiškinosi dabartinės tarptau
tinės padėties reikšmę sovietų 
pavergtosioms Europos val
stybėms ir ypatingai Mikoja
no lankymosi Jungtinėse Val
stybėse tikslus ir eventualius 
rezultatus.

Ta proga Lietuvos delegaci
jos PJT pirmininkas V. Sidzi
kauskas turėjo išsamų pasi
kalbėjimą su Lietuvos atsto
vu Washingtone p. J. Rajec
ku opiaisiais lietuviškaisiais 
reikalais.

PJT Bendrųjų Reikalų Ko
mitetas ryšium su Berlyno 
krize ir Miikojano lankymosi 
Amerikoje įteikė savo pa
reiškimą Amerikos, Britani
jos, Prancūzijos vyriausy
bėms, kuriame pabrėžtinai iš
ryškinami sovietinio imperia
lizmo kėslai ir primenamas 
Vakarų demokratijų įsiparei
gojimas “nebūti dalininku jo
kio susitarimo ar sutarties, 
kurie sutvirtintų ar pratęstų 
buvusių nepriklausomų Cen
tre ir Rytų Europos valstybių 
pavergimą...”

Ryšium su žiniomis apie 
Lietuvos ir Lenkijos diploma
tinių misijų padėties pasikei
timą Vatikane PJT delegaci
jos Romoje pirmininkas įteikė 
Vatikano Valstybės Sekreto
riatui atitinkamą memorandu
mą, o PJT Bendrųjų Reikalų 
Komitetas pasiuntė kardinolui 
Tardini telegromą, prašančią 
minėtų misijų padėties nekei
sti, o išsiaiškinimui priimti 
PJT delegacijos pirmininką 
Romoje asmeniškai. Kor.

Lietuvoje Likę Lenkai 
Svarsto: Keltis į Len

kiją ar Likti?
Varšuvos korespondento 

įspūdžiai

Varšuvos dienraštyje “Ex- 
press Wieczorny” 195 nume
ryje buvo atspausdinti to 
laikraščio korespondento St. 
Wenskovskio įspūdžiai iš ke
lionės į Lietuvą. Nors ne ma
žai lenkų jau anksčiau yra 
persikėlę į Lenkiją, jo (neofi- 
cialėmis) žiniomis lenkų Lie
tuvoje esą dar apie 150,000.

Likę iki šiol Lietuvoje len
kai sunkiai gali apsispręsti, 
ką daryti: likti Lietuvoje, ar 
vis dar persikelti į Lenkiją. 
Netrukus baigiasi repatriaci
jos sutartis, kuri duoda gali
mumą persikelti į Lenkiją 
lenkų kilmės asmenims. Tad 
daugelis lenkų Lietuvoje ir 
tvarko dokumentus tam per
sikėlimui, bet apsispręsti ne 
visiems esą lengva. Agitaci
jos už ar prieš repatriaciją 
nesą pastebėta. Esą jau ir to
kių lenkų, kurie repatriavo į 
atvirkščią pusę: prieš kurį 
laiką jie persikėlė iš Lietuvos 
į Lenkiją ir po to sumanė vėl 
grįžti į Lietuvą.

Lenkiškų mokyklų Lietuvo
je esą dar apie 360. Mokyto
jai toms mokykloms esą pa
ruošiami specialiuose institu
tuose. Vilniuje veikia • trys 
kenkiškos vidurinės mokyk
los. Yra ir specialių (techni
kos) mokyklų lenkams. Va
dovėliai lenkų mo k y k 1 o m s 
Lietuvoje spausdinami Lietu
voje, programa esanti ta pa
ti, kaip ir kitoms mokykloms, 
tik įjungta lenkų literatūra, 
geografija ir istorija.

Lenkiškos literatūros esą 
Vilniuje nesunku gauti tiek 
knygynuose, tiek bibliotekose. 
Kioskiuose esą galima gauti 
ir periodinės spaudos iš Len
kijos.

Vilniuje ir apylinkėje vei
kiąs lenkų dainų ir šokių an
samblis iš 100 asmenų. E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Likėnų kurorto sanatorija 
veikia ištisus metus. — Ku
rortas garsus savo minerali
niais šaltiniais ir gydomuoju 
purvu. Natūralus šaltiniai tei
kia mineralinio vandens 150- 
200 litrų per sekundę. Sana
torijos vyr. gydytojas yra

MUSŲ VEIKĖJŲ PASISAKYMAI
Kiekvienam SLA Nariui Suteikta Proga 

Patarnauti Savo Organizacijai
Kaip tik šiuo metu daugumas SLA kuopų renka naujiems 

metams valdybas, daro savo kuopos apyskaitas ir planuoja 
ateities darbus. Ir štai iš musų nuoširdžių veikėjų laiškų pa
tiriame, kad daugelyje vietų kuopos tebėra gyvos ir veiklios 
tik todėl, kad jų valdybas sudaro seni pasiaukoję Susivieniji
mui ir lietuviškam darbui veikėjai. Dažnai nusiskundžiama, 
kad neatsiranda asmenų, kurie sutiktų juos pavaduoti. Net 
pasigirsta, kad “kuopa veiks sėkmingai, kol mes jos gyvybę 
palaikysime*’.

Brangindami ir vertindami savo organizaciją, palaikyda
mi Susivienijimą, kuriam taip daug dirbo ir pasiaukojo musų 
vyresnės kartos lietuviai patriotai, privalome žinoti tiesą ir 
tikrą padėtį. Tad atvirai kalbėdami, turime pripažinti, kai ne
maža yra vietų, kur būtina sustiprinti kuopas ir jas papildyti 
naujais nariais. Reikia būtinai ne tik išlaikyti esamoje auk
štumoje mažasias kuopas, bet ir jas sustiprinti.

Tiesa, kai kurie musų veikėjai nusiskundžia, kad, girdi, 
šiuo metu esą sunku surasti naujų narių. Tai gali būti tiesa, 
jeigu vartoti senas priemones, kurios gali būt būdavo pakan
kamai geros dar prieš dvidešimtį metų. Šiandien neabejoti
nai tenka daugiau pastangų padėti kol laimime organizacijai 
naują narį.

Gaidys, padedamas gydytojos 
Paulavičiūtės./ Sanatoriją nu
matyta toliau plėsti;

Popierinės sovietų “konsti
tucijos” dienai paminėti Lie
tuvoje darbininkai gruodžio 5 
dieną kai kur buvo suvaryti 
į “masinius mitingus”. Buvo 
skaitomos paskaitos apie “de-

mokratiškiausį pasaulyje įsta
tymą”, kaip pranešė Vilniaus 
radijas.

------o------
Lietuvoje iki šiol nežinomi 

vabzdžiai buvo aptikti Lietu
vos Mokslų akademijos Zo
ologijos muziejaus darbuoto
jų ekspedicijos šiaurinėje Lie
tuvoje.

SLA Vajaus Komisija šiuo metu suteikia gražią progą 
kiekvienam Susivienijimo nariui pasitarnauti savai organizaci
jai. Mums visiems lieka tik išnaudoti šią puikią progą. Jeigu 
mes jaučiame reikalą sustiprinti šią reikšmingą lietuvišką or
ganizaciją, kuri apima visų krypčių ir įsitikinimų lietuvius, o 
kas svarbiausia yra išsiplėtusi visose lietuvių kolonijose, jeigu 
mes tikrai norime padėti Susivienijimui, turime pasinaudoti čia 
dedamais KUPONAIS, juos išpildyti ir atsiųsti į SLA Centrą. 
Negalvokime ir nesvarstykime ilgai, kurį asmenį rekomenduo
ti į SLA narius. Rašykime visus tuos sau gerai pažįstamus 
rimtus ir patikimus lietuvius, kuriems Susivienijimas bus nau
dingas ir kurie gali būti patys Susivienijimui naudingi. Klai
dų nepadarysime, jeigu ir daugiau žmonių adresus pasiusime 
į SLA Centtą. Tolimesnės aplinkybės nusijos tuos, kuriems 
lietuviškas darbas yra tolimas, o musų tarpe pasiliks tie pat
riotai, kuriems rupi dalyvauti naudingoje ir giliai prasmingoje 
veikloje brolių lietuvių tarpe.

II
Pirmiausia atsiminkime, kad suteikdami kurio nors pažįs

tamo adresą SLA, kad jis vėliau su musų organizacija susipa
žinęs įsijungtų į musų tarpą, mes neabejotinai padarome jam 
pačiam gerą ir naudingą paslaugą. Žinoma, vėliau jis bus mums 
dėkingas, kad atkreipėm jo dėmesį į Susivienijimo veiklą ir 
paskatinom jį būti šios fraternalės organizacijos nariu. Susi
vienijimas visiems, o taip' pat ir tam naujam įsirašiusiam su- 
teiks tas naudas, kurių jis prieinamom sąlygom niekur kitur 
negalėtų gauti. O greta?to, bus tikra nauda musų organizaci
jai ir per tai mums patiepis, neabejotinai suprantantiems, jog 
stiprindami organizaciją padidinam galimumus dar labiau iš
plėsti Susivienijimo visuomeninius darbus ir kultūrinę lietuviš
ką veiklą.

Tad atsiliepkime į ŠIA Vajaus Komisijos kvietimą ir gau
siai siųskime kiekviename Tėvynės numeryje spausdinamus 
kuponus, nurodydami sau artimų ir pažįstamų asmenų adre
sus. Tie asmenys juk neįpareigojami būtinai ryžtis dalyvauti 
SLA. Nuo jų geros valios priklausys tolimesni jų santykiai 
su Susivienijimu. Kiekvienam kuopos susirinkime, sutitikus 
SLA veikėjams, kuopų sekretoriams ir organizatoriams turi 
rūpėti, kad šisai SLA Vajaus Komisijos sumanymas gražiai pa
sisektų.

Announcing

SPECIAL MEMBERSH1P DRIVE FOR
AMERICANS 0F LITHUANIAN DESCENT

‘ Lithuanian Alliance of America now offers a 
particularly attractive program to old and young 
Americans of Lithuanian descent, to become mem
bers of the oldest, and largest Fraternal Society 
of Lithuanians in America. At present it has 368 
lodges in 22 statės and Canada. And its member-

ship benefits are many: Life and Disability Benefits 
(non-forfeitable), Scholarships, Charity, good fel- 
lovvship vvithin the community, and opportunity for 
active participation in our national activities.

It provides Modern, Low-Cost Fraternal Life insur- 
ance. LAA insurance benefits are good—there is none 
better.

The cost for full $1,000.00 insurance benefit for young adults is only about as folloivs:

e 5 cents a day for $1,000.00 Whole Life Benefit insurance
8 cents a day for $1,000.00 Twenty-Payment Life

14 cents a day for $1,000.00 20-Year Endowment
29 cents a day for $1,000.00 10-Year Endowment
12 cents a day for $3,000.00 Triple Life Benefit terminating at age 65 years

3 cents a day for $12.00 weekly siek benefit
The costs include members’..p dues. Juvenile niern- 

ber benefits cost even less.

You may earn attractive and worth while cash prizes 
by sending us narnės of Americans of Lithuanian descent, 
who may join the Alliance. After they have) been enrolled,

you wiill receive cash payment for each member in pro- 
portion to the ainount and type of insurance benefits 
seleeted. Your totai earnings are unlimited.

If you need additional information write to Dr. M. J. 
Vinikas, Secretary, 307 West 30th Street, New York 1. 
N. Y., or call at your local LAA Lodge.

You may mail any number of additional coupons, they will be credited to you.
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street 
New Yzork 1, N. Y.

1 am submitting herewith narnės and addresses o f the following persons, who are vvilling to join your 
Fraternal Benefit Society.

Name Age Address

(1)
(2)

(3)
Rccommcndcd by:

> >

y

Address
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If necessary write additional narnės and addresses on ordinary stationery.
*
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MUSŲ REIKALAI

Platinkime brolybę ir 
gyvenkime broliškai

Susivienijimas yra frater- 
nalė-broliška apd raudos ir 
pašalpos organiacija, kurios 
tikslas—platinti brolybę tarp 
savo narių, savo tautos žmo
nių ir su visais gyventi broliš
kai. Didelė dauguma organiza
cijos narių tą broliškumo dva
sią praktikuoja ir gražiai su
gyvena, bet kaip kiekvienoje 
šeimoje pasitaiko visokių na
rių, taip ir musų didžiulėje 
organizacijoje randasi ir to
kių narių, kurie nesistengia 
susipažinti su broliškos orga
nizacijos principais ir dėl tos 
priežasties dažnai padaro išsi
šokimų. Aišku, jie tai daro ne 
su blogais norais, bet dėl ne
pažinimo fraternalizmo ir už 
daromus neapgalvotus išsišo
kimus juos kaltinti negalima. 
Laikui bėgant tokie nariai su
sipažins su organizacijos tvar
ka ir vengs tokių darbų, ku
rie nėra naudingi broliškai or
ganizacijai.

Pažvelgus į šių dienų musų 
organizacijos kai kurių vei
kėjų darbus, galima pastebė
ti, kad ne visi veikėjai susipa
žinę su organizacijos tvarka 
ir broliškais principais, už tad 
jie ir padaro nenaudingų nu
tarimų tai organizacijai, ku
rioj patys priklauso.

Pas kai kuriuos veikėjus 
yra noras niekinti savo orga
nizacijos vadovus, kuriuos pa
tys nariai išsirinko ir jiems 
pavedė organizacijai vadovau
ti. Pats broliškumas reikalau
ja iš narių gerbti vienas kitą 
ir patikus nelaimei vienas ki- 
taną^pagalbėti, o ką jau be
kalbei apie organizacijos va
dus, kuriems organizacijos 
konstitucija ir seimai paveda 
visus reikalus tvarkyti per du 
metus. Reiškia, SLA Pildomo
sios Tarybos nariai veda visus 
organizacijos reikalus ir jos 
žinioje yra visos kuopos. Jei
gu kuri kuopa nesilaikytų 
konstitucijos patvarkymų, tai 
Pildomoji Taryba turi teisę 
tokią kuopą paimti savo ži
nion. Jei Pildomosios Tarybos 
nariai neatliks jiems pavestų 
pareigų, tai jie atsakys prieš 
seimą, o kol Pildomosios Ta
rybos nariai eina jiems paves
tas pareigas ir jas tinkamai 
atlieka, nariai privalo su jais 
kooperuoti ir visuose darbuo
se jiems padėti.

Jeigu numato ką nors kei
čiamo ar papildymo konstitu
cijoje, tai jie gali padaryti ar
tėjant organizacijos seimui 
konstitucijoj nurodytu budu. 
Tik tokiu budu broliškų orga
nizacijų reikalai tvarkomi, o 
kas numatoma taisytino, tai
soma.

Trukšmo kėlimu ir viešais 
nešvariais .protestais bei pasi- 
koIiJjimu nieko pasiekti nega
lima, todėl mes prašome mu
sų broliškos organizacijos na
rius susipažinti su konstituci
ja, broliškai tvarkomų orga
nizacijų principais ir gyventi .

SLA Reikalai ir Veikla Sofija Ambrazevičienė

MOKSLAS
Krinta Spygliai Nuo Kalėdinės Eglutės

DETROIT, MICH. — Prie- 
šais šv. Antano bažnyčią, buv. 
lietuvių svetainės patalpose, 
yra Nakas Market. Ši maisto 
produktų krautuvė neišsiski
ria savo bendra išvaizda iš 
kitų panašių maisto parduotu- 
vių.f Tačiau sunku surasti Det
roite lietuvį, kuris šios krau
tuvės nežinotų, nebūtų joje 
buvęs, nebūtų joje ką nors 
pirkęs, nebūtų daugiau arba 
mažiau susipažinęs su jos sa
vininku. O ką bekalbėti apie 
šioje apylinkėje gyvenančius 
lietuvius. Juk čia visada ga
lima gauti įvairios lietuviško 
skonio duonos, skanaus lietu
viško sūrio, silkių, riešutų, na 
ir visokių kitų valgomų pro
duktų. O kiekvieną sekmadie
nį dar ir puikių šviežių baran- 
kų. Atseit, kaip Lietuvoj per 
atlaidus.

Šios krautuvės savininkas 
Jonas Nakas. Tai gražiai nu
augęs rytų aukštaitis—kama- 
jiškis, Rokiškio apskr. Šį kra
štą pasiekė dar prieš Didįjį 
karą. Gyvenimo vėtytas ir 
mėtytas nepalūžo. įsigijo 
tuilmeikerio specialybę, ir sėk
mingai dirbo savo srityje. 
Būdamas neišlaidus susitaupė 
pinigų, ir turėdamas užtenka
mai energijos nutarė paban
dyti savarankiškai verstis; 
įsigijo aukščiau minėtą krau
tuvę. Čia p. Nakui neblogai 
sekėsi. Buvo daugelio apylin
kės gyventojų gerai pažįsta
mas ir mėgiamas žmogus. 
Latviai net iš tolimų miesto 
vietų atvažiuodavo pas jį 
“maizės” pirkti. Mat, jis ge
rai mokėjo ir latviškai kalbė
ti.

Gerb. p. Nakas visą laiką 
gerai jautėsi net ir prie sep
tintosios dešimties artėda
mas. Paklaustas apie sveika
tą nuolat turėdavo kuo pasi
džiaugti. Ir tikrai, niekad jis 
nesirguliavo, o su įgudusio 
tulmeikerio stropumu kasdien 
nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro triūsė savo krautuvė
je. Nekenkė daug jam net ir 
300 svarų svoris.

Tik paskutiniu laiku p. Na
kas truputį skundėsi nuovar
giu bei apetito stoka. Ir labai 
nustebau, kai prieš pat Kalė
dų šventes radau bėsiruošiant 
tį į ligoninę. Tai buvo pirmas 
kartas, kada jis pasiskundė 
sveikata. Ir tikrai, atrodė labai 
išblyškęs bei pervargęs. Sa
kėsi prieš keletą dienų smar
kiau persišaldęs. Kaip ir pa
prastai nusipirkęs duonos ir 
palinkėjęs greit pasveikti nė 
nepagalvojau, kad tai musų 
paskutinis pasimatymas.

Nežiūrint to, kad buvo 
stropiai gydomas ligoninėj, 
gavo net apie 40 pančių krau
jo bei įvairių vaistų, vistiek 
nebepasveiko. Jau buvo vil
čių, kad pasveiks, tačiau liga 
komplikavosi, prisidėjo plau
čių uždegimas ir... grįžo prie 
savo krautuvės jau į kaimy
no D. Brazio koplyčią. Taip 
Naujų Metų išvakarėse velio
nio našlę bei artimuosius ir 
visus Detroito lietuvius pasie
kė naujas skaudus giltinės 
kirčio atgarsis. /

Velionis J. Nakas būvio il
gametis Susivienijimo Itietu- 
vių Amerikoje bei keleto Kitų 
liet, organizacijų narys. Visa
da stropiai ir laiku užsimokė
davo savo duokles. Daug pri
sidėjo prie įvairių parengimų 
bei piknikų rengimo ne tik su 
savo garsiomis dešromis bei 
kitokiais produktais, bet ir 
materialine parama, kada tik 
buvo spausdinamos jo SLA 
kuopos bei kitų organizacijų 
programos, visada vėl i o n i s 

broliškai. Tik taip darydami 
galėsime padauginti virš 70 
metų gyvuojančią organizaci
ją nariais.

Nakas prisidėdavo su savo 
duokle.

Priėmus tremtinių įsileidi
mo įstatymą net koletai šei
mų sudarė garantijas. Jas rė
mė siuntiniais tremtyje, ir 
atvažiavusius tėviškai glo
bojo.

• Taip, Prieteliau, Tu aplei
dai mus šioje žemės kelionėje 
ramiai priėmęs ne vieno iš 
musų užgaunančius žodžius, 
•bet Tavo susivaldymas bei ge
ri darbai lieka mumyse. Ir 
bekrintą spygliai nuo Kalėdų 
eglutės primins Tave dar il
gai. Ignas Kaimelis,

Akron, Ohio
ŠIA 198 Kuopos Veikla

Sausio 11 dieną įvyko gau
sus dalyviais SLA 198 kuopos 
susirinkimas. Jame buvo pri
siminta neseniai mirusi D. Mi- 
lickieniė. Milickai tik prieš 
kelias savaites buvo atsisvei
kinę su Akronu ir išvykę gy
venti į VVJashington, D. C., kur 
jų duktė yra vice prezidento 
Nixon sekretorė.

Taip pat buvo paminėta, 
kad šiuo metu yra ligonių, ku
rie mielai dalyvaudavo visuo
se kuopos susirinkimuose bei 
darbuose. Iš tokių šiuo metu 
yra A. Papeikia, Kupris ir J. 
Kazlauskas. Visi nariai linki 
jiems pasveikti ir grįžti į kuo
pos veiklą.

Priimtas į kuopą iš Cle
velando persikėlęs gyventi į 
Akroną J. Vaičaitis. Kuopa 
džiaugiasi savo eiles papil
džiusi nauju veidu.

Visa kuopos valdyba per- 
rinkta, išskyrus iždininkę. 
Vietoj pasitraukusios Kirtik- 
lienės, buvo išrinkta Nellie 
Lawrence, kuri šioje kuopoje 
jau seniai darbuojasi. F. J.

Cicero, Illinois

ŠIA 301 Kuopos Atskaita 
už 1958 Metus

1958 metais 142 nariai su
augę ir 16 jaunamečių sumo
kėjo sekamai:

Apdraudos skyriui sumokė
jo $3,051.74, pašalpos skyriui 
— $501.00, pašalpos lėšoms— 
$75.60, SLA reikalams —. 
$248.4(J>,Našlių ir Našlaičių 
reikalams — $33.12, jauname
čių apdraudos $481.83. Smul
kios išlaidos, kaip tai kaucija 
ir kiti $10.44. Viso susidaro 
$4,402.13. Tiek pasiųsta cent
ram \

Iš centro gauta sekamai: 
Pomirtinių $750.00, ligoje pa
šalpos $323.50, Surender cash 
$384.36, sekretoriui, organiza
toriui ir daktarui kvotėjui 
$72.72, viso sykiu $1,530.58.

Sirgo ir į pašalpą užsimal- 
davo 11 narių, mirė 4. Dar 
nėra visi pasveikę ir ne visų 
pomirtinės išmokėtos, jos li
ko šiems 1959 metams.

Pačios kuopos metinė apy
varta — išleista $219.48, su 
pabaiga metų kuopos ižde 
yra $31.94. Aišku, išlaidas tu
rėsime mažinti.

Nariai susirinkimus lanko 
labai lėtai, 'vadinasi nepaiso 
kas yra daroma. Mokesčių už
simokėjimu visi nariai sto
vi neprastai, tik 3 liko sko
lingi po vieną mėnesį. Tiesa, 
vienas suspenduotas, jis yra 
naujas narys ir “nežino” pat
varkymų, o kad ir žino, tai 
nepaiso. 15 narių pradėjo mo
kėti už 1959 metus.

Kuopos susirinkimai laiko
mi kiekvieną mėnesį pirmą 
trečiadienį vakarais, Ldberty 
svetainėje. Visa valdyba, ypač 
finansų sekretorius prašo na
rius lankyti susirinkimus ir 
mokėti mokesčius iš anksto, 
kad neliktumėt suspenduoti. 
Doleris kiekvienam brangus,

tai kodėl jo netaupyti mokes
čius mokant už visus metus 
ir gauti nuolaidą ir nelikti 
suspenduotais. Taip mokant 
bus didelis palengvinimas se
kretoriui. Nekurie argumen
tuoja: jeigu užsimokėsiu ir 
numirsiu, tai pinigai links 
centrui. Tokia argumentacija 
nėra teisinga, nes nariui mi
rus iš anksto sumokėtus pini
gus centras grąžina.

1959 metams kuopos valdy
bą sudaro šie asmens:

J. Tarulis — pirm., A. L. 
Matulis — vice pirm., Jonas 
Cinikas — nutarimų sekr., K. 
Genis — iždininkas, K. P. De
veikis—finansų sekr., S. Pau
lauskas, K. Vasiliauskas — 
iždo globėjai, J. M. Kazlaus
kas — maršalka, daktaras 
kvotėjas — dr. P. Tallat-Kelp- 
šas. ■

Vajus naujų narių prirašy
mui eina ir kiekvieno nario 
pareiga gauti nors po vieną 
naują narį. Pašalpa ir ap- 
drauda kiekvienam reikalinga 
ir naudinga.

K. P. Deveikis.

Brooklyn, New York

ŠIA 38 Kuopos Veikla

Šių metų sausio 8 dieną 
Lietuvių Piliečių Klube įvykęs 
1959 metais pirmas ŠIA 38 
kuopos susirinkimas praėjo 
gyvai ir tvarkingai. Nors da
lyvių skaičius buvo kiek ma
žesnis, kaip paskutiniam gruo
džio mėn. susirinkime, tačiau 
jis buvo našesnis ir naujais 
nariais ir pinigais ir tie kurie 
buvo atsilikę mokėjime, atėjo 
su nauja ryžta nepalikti nė 
vieno cento nemokėta.

Pirmininkas Aymanas pas
veikino narius su 1959 me
tais ir palinkėjo dar daug ir 
gražesnių metų sulaukti.

Protokolą priėmė be jokių 
pataisų. Naujų narių keletą 
pristatė pirmininkas Ayma
nas ir ragino kiekvieną narį 
surasti nors po vieną naują 
narį. Ir ištiikrųjų, didelė pa
garba p-kui Aymanui, kuris 
vis kiekvienam susirinkime 
prirašo po keletą naujų narių.

Tai kiekvieno SLA nario 
pareiga pasekti pirm. Ayma- 
ną.

Einamuose reikaluose Juo
zas Parojus iškėlė mintį, kad 
SLA 38 kuopa butų pavyzdys 
kitoms kuopoms ryšy su už
darymu Lietuvos pasiuntiny
bės Vatikane ir ragino priim
ti rezoliuciją ir pasiųsti tele
gramą Vatikano sekretoriui. 
Adv. Briedis siūlė palaukti kol 
paaiškės. Tam pritarė Ayma
nas, taipgi gyvai diskusijose 
dalyvavo St. Volskis, kad pa
likti tą klausimą atvirą, ga
vus sutikimą susirinkimo, ku
ris nuoširdžiai tam pritarė.

Susirinkimas trukęs virš 
valandą, nariai skirstėsi gra
žiomis 1959 metais mintimis.

J. Parojus,
ŠIA 38 kuopos koresp.

Springfield, Illinois

ŠIA 158 Kuopos Veikla

SLA 158 kuopos susirinki
mas įvyko 1958 metais gruo
džio mėn. 7 dieną. Tame su
sirinkime buvo perrinkta val
dyba 1959 metams. Dabar 
valdybos sąstatas yra toks:

Pirmininkė Anna Česnienė, 
vice pirmininkas A. Gudaus
kas, finansų sekr. Jess Laton, 
protokolų sekr A. Gudauskas, 
iždininkas Pet. Kloga, organi- 
zazatoriai A. Krasauskas, M. 
Krasauskienė, Anna Česnienė. 

Gauta vienas naujas narys 
į kuopą V. Bublis. Nutarta 
kuopos susirinkimus laikyti 
kas antras mėnesis. Sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 
1 dieną, 1:30 valandą po pie
tų. *

KARTĄ papuolė man į rankas knyge
lė: “Kortų būrimo mokslas”. Aš ir nežino-* 
jau, kad yra toks “mokslas”, maniau, kad 
buria iš įkvėpimo, t. y. meluoja ir kombi
nuoja, kaip geriau sumeluot. Na, ir buvo 
gi toks, ką parašė, negailėdamas nei laiko, 
nei darbo! Gaila, kad pamiršau ^utoriaus 
pavardę.

Na, jei jau čia mokslas, tai reikia jį 
studijuoti. Pradėjus, patyriau, kad tai yra 
mokslas nelengvas ir labai sudėtingas. Ma
žai žinot, ką reiškia viena arba kita korta, 
bet dar yra begalės kombinacijų, kokia 
mostis ir korta prie kokios stovi. Bet, kaip 

/ sako, ne dievai puodus lipdo, tik reikia ap- 
siginkluot kantrybe ir pradėjau imtis. Vi
sai man to nereikėjo ir nemaniau vestis su 
čigonu, vien dėl įdomumo, kas iš to išeis, 
o, jei čia butų teisybė, kam gi nesinorėtų 
žinot, nors miglotai, savo ateitį?

Paėmiau, sulig mosčių,- keturias kala- ' 
dės kortų, ant kiekvienos paženklinau reik
šmę ir nesiskiriu, gulu ir keliuosiu su jais, 
o “teoriją” laikau po pagalve, ką pamiršau 
tuojaus patikrinu. Kas pas mus nebeatei
tų, tuojaus prisistatau:

— Pavelinkit man, Tamsta, jums pa- 
burt... ir taip visiems įkirėjau su tuo būri
mu, kad pažįstamieji pradėjo šalintis nuo 
manęs. Taip praėjo gana daug laiko.

Bet, nuostabu! Dabar jau atsirasdavo 
tokių, kurie manęs prašė burt, o ne aš jų 
sutikimo, ir kuo toliau, tuo daugiau. Ži
noma, buriau savo pažįstamų rately ir be . 
jokio atlyginimo. Ypatingai pakėlė mano 
prestižą, kaipo “mokytos būrėjos”, vienas 
atsitikimas.

Turėjau pažįstamą valdininkę, kuri 
dažnai prašydavo manęs paburt. Visuo
met burėm apie kavalierius, bet, tą sykį, 
korta jai parodė gaut pinigų — per ašaras. 
— Nesąmonė, pasakė jinai, jei aš gaučiau 
pinigų, tai butų tik džiaugsmas, o ne aša
ros.

Logiškai išeina taip, kad čia atsitiko 
kitoniškai. Tame departamente, kur jinai 
tarnavo pasiliuosavo aukštesnė vieta, ku
ri, sulig teisybės, priklausė jai, bet jos vir
šininkas, nežinia kokiom kombinacijom ve
damas, aplenkė ją o pakėlė kitą valdinin
kę. Žinoma, kad ašaros galingas ginklas 
moterų, ir mano pažįstamoji tiek verkė, 
kad viršininkas, negalėdamas matyt jos 
ašarų, pakėlė jai algą. — Na, šiandien tai 
būrimas tikrai išsipildė, dar ištolo, atbėg
dama, rėkė jinai ir pasakojo visą istoriją. 
Net aš pati, minutei, patikėjau į “mokslą”.

Ir štai suužė karas ir atsidūrėm trem
tyje. Kada gi ir burt apie ateitį, jei ne 
dabar? Būriu visiems, kas paprašo, bet ’

Gerbiami ir gerbiamos SLA 
158 kuopos nariai ir narės, 
malonėkite skaitlingai atsilan
kyti į susirinkimą ir atsivesti 
bent po vieną naują narį pri
rašyti prie 158 kuopos.

A. Gudauskas,
SLA 158 kuopos užr. sekr.

Detroit, Michigan
SLA 352 Kuopos Veikla

SLA 352 kuopos 1958 metų 
valdyba š. m. sausio mėn. 5 
dienos susirinkime padarė me
tinę apyskaitą iš kurios pa
aiškėjo, kad kuopoje 1959 me
tais sausio<mėn. 1 dienai buvo 
495 nariai *(64 vaikai ir 339 
suaugę). Per 1958 metus pri
rašyta 24 nauji nariai; suruo
šta vajaus pobūvis su SLA 
prezidento P. Dangio kalba, 
Boreišio paskaita ir kuopos 
jaunuolių meniniu pasirodimu. 
Suruoštas sėkmingas pikni
kas. Metinių pajamų turėta 
$11,227.75. Centrui pasiųsta 
$10,030.87 ir kuopos išlaidų 
turėta $616.45. Per 1958 me
tus paskirta aukų: 16 vasario 
proga $25.00, Detroito lietu
vių radio kliubui $10.00, 
ALT’ui $25.00, Lithuanus žur
nalui $10.00, BALF’ui $10.00, 
Lietuvos žemių aprašymui 
$10.00. Viso $90.00.

Gausiai ir aktyviai dalyvau
ta SLA seime. Naujoji 1959 
metų valdyba pasižadėjo dirb
ti nemenkesnių ryšiu. A. B.

PADĖKA

Aš, Kostas Gustas pranešu,

kad per Detroito SLA 352 
kuopą gavau iš: Jos P. Uvick 
$10.00, P. J. Kučinsko $5.00, 
V. Grebliuno $5.00, 293 kuo
pos $5.00, St. Taurinsko 
$2.00, VI. Saulio SLA 142 
kuopos $10.00, Efrozinos Mi
kužis $5.00, 44 kuopos iš Flo
ridos $10.00, 352 kuopos iš
Detroito 16.75 ir Labdary
bės Komisijos $150.00. Viso 
$218.75 aukų mechaninės ko
jos įsigijimui.

Visiems man bėdoje padėju- 
siems tariu didelį ir nuoširdų 
lietuvišką ačiū. A. Gustas!

Providence, R. I.

SLA 347 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šių metų 
vasario 8 dieną, 4 valandą po 
pietų, ALPP Klubo name, 475 
Smith Street. <

Malonėkite visi nariai ir na
rės pribūti ir užsimokėti §avo 
duokles, kad neliktumėt sus
penduoti, taipgi pranešu, kad 
bus renkama kuopos valdyba 
1959 metams. Ateidami į su
sirinkimą, atsiveskite savo 
draugus prirašyti prie SLA 
347 kuopos.

V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

Paterson, New Jersey
ŠIA 101 KUOPOS 

metinis • susirinkimas įvyks 
1959 metais vasario 5 dieną, 
ketvirtadienį, 7 valandą vaka
re, Lietuvių Piliečių Klube, 
62 Lafayette St.., Paterson, N. 
J.

sau — jokiu budu negaliu, nes negaliu sa
vęs nei apgauti, nei sumeluoti, kitaip sa
kant, kombinuoti.

Nieks taip nemyli ir netiki būrimui, 
kaip Bavarijos kaimietės. Sužinoję apie 
kokį būrėją, jos eina kažin iš kur. Ypatin
gai viena, Luisą, ateidavo beveik kasdien, 
nors gyveno nuo manęs už penkių kilomet
rų. Aš jau viską žinojau apie jos šeimą, 
apie dukteris ir žentus, kurį jinai myli, o 
kurio nekenčia, ir man buvo lengva jai pra- 
našaut. Kartą, atėjus, Luisą pasakė:

Viskas, ką jus man išburėt ligšiolei, 
“richtig” ir viskas išsipildė. Prašau aš ju
mis labai, dabar man paburkit ant karvių.

— Ant karvių? nustebau, ant karvių 
burt negalima, ir korta nerodys. Korta 
pritaikyta žmonėms, o karvėms kortų nė
ra.

Bet Luisą su tuo sutikt nenorėjo ir 
taip prašė, kad puolė mane net bučiuot ir 
davė man, Velykoms, didelį sūrį ir dvide
šimts kiaušinių. Blogas padėjimas sugun- 
dina ir gerą, ir visai teisingai. Buvo pas
kutinės dienos prieš Velykas ir tokia dova
na labai mane viliojo. Pernai valgėm Vely
kų dieną sriubą iš silkės galvos, o šiemet... 
Ne, tokios progos praleisti negalima!... E... 
pagaliau, jeigu galijna kombinuot apie žmo
nes, kodėl negalima apie karves? Ir pradė
jom burti...

Po švenčių jinai atėjo vėl ir atnešė 
man dar vieną sūrį, sakydama, kad viskas 
buvo “richtig”. Pribbvo graži telyčiukė ir 
net turėjo ant kaktos baltą žvaigždutę, ly
giai, kaip parodė korta.

SUGRĮŽTI NORĖČIAU
Kai širdis plakti paliaus krūtinėj 
Ir karčios ašaros sustos,
Gal būt, bavarų niūrioj klampynėj 
Mane prislėgs sunkus akmuo.

O, Dieve, dar taip norėčiau 
Sugrįžti numirti Lietuvon, 
Kad ten žilvičiai šlamėtų 
Tiesj mano kapo galva.
Bet, jeigu kartais, jeigu kartais, 
Mirtis šienaudama ateis,
Aš nepajėgsiu su ja bartis, 
Ir niekas man jau nepadės—

Tada paruoškit jus man kapą, 
Ant aukšto kalno, tarp miškų, 
Kad vėjas nors atneštų kvapą 
Gimtųjų pievų ir laukų.
Niekur čia taip nežydi jėvos,
Ir taip neskamba paukščių daina, 
Tiktai tu vienas žinai, Dieve, 
Kad toks tik kraštas—tai Lietuva.

Pilėnas.*

Kuopos visi nariai ir visos 
narės prašomi pribūti į šį me
tinį susirinkimą, nes yra labai 
daug kuopos reikalų apsvar
stymui. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1959 metams.

Po susirinkimo bus rodomi 
paveikslai (Muvies). Atsives
kite savo draugus pamatyti šį 
gražų programą.

A. Gustus,
Finansų sekretorius.

South Boston, Mass.

SLA 308 Kuopos Metinis 
Susirinkimas

Sausio mėn. 24 dieną, 6:30 
valandą vakare, šeštadienyje, 
Sandaros svetainėje, 124 F 
Street, So. Bostone šaukiamas 
SLA 308 kuopos narių meti
nis susirinkimas, kuriame bus 
renkama 1959 metams kuopos 
valdyba.

Po susirinkimo bus narių 
bendros vaišės. Prašome na
rius su šeimom ir svečiais 
susirinkime ir vaišėsi daly
vauti. *

SLA 308 Kuopos Valdyba.
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Lietuva Tėvynė Musų
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Tęsinys)
“Bežiūrint ilgai ant tų kirvelių, peilių 

jiešmų, karielių, branzalietų ir kitokių (la
bučių, persikeli mislia j senovės laikus, ka
da tie daiktai buvo dirbti, fantazija prade
da griauti sentėvių kapus ir štai rodosi ma
tai gyvus žmones, girdi čiauškėjimą gele
žies, tauškėjimą kirvelių, barškėjimą dra
bužių... O kaušai rodos kalba: žiūrėkite jus 
išgamos, šventvagiškai nešiojantieji vardą 
lietuvių, žiūrėkite ant musų prietaisų — 
kuomi gynėme tėvynę ir kokius išdarbius 
vartojome savo gyvenime, ne gražus ir ne- 
išmisliai padirbti daiktai, o vienok mums jų 
užteko, vienok džiaugėsi iš mus Lietuva ir 
gėrėjosi mumis! Ar džiaugiasi iš jus! Mes 
už garbę sau laikėme vadintis lietuviais, o 
jus gėditės to vardo! — Teisybę turite, gė
da jums prieš Lietuvą, nes jau daug esate 
prasikaltę! Gėda jums, išgamos, gėda!”

Vadinas šitokiomis gilaus patriotizmo 
mintinus Dr. Kudirkai, rodosi, davė įkvėpi
mo parašyti pirmus du posmus Lietuviškos 
Dainuškos, vėliau virtusios Lietuvos him
nu — Lietuva Tėvynė Musų:

Lietuva Tėvynė musų, 
Tu didvyrių žemė,— 
Iš praeities Tavo sūnus 
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gerybei.

Prisimenant Lietuvos didingą ir gražią 
praeitį, jos kultūrą, reikšmingą vaidmenį 
Europos formavimosi, tikrai didvyriškus 
žygius ir kovas, — randame iš ko semtis 
stiprybės, kurios šiais lakais tiek daug jos 
reikia ir tiek mažai ja tesinaudojame. Ar 
nereikėtų giliau pažvelgti į šių žodžių pras
mę, kad atitinkamai sustiprėti lietuviškoje 
dvasioje ?

Daug jau nusigręžė nuo tėvų krašto, 
kiti net jo išsižadėjo ir užsigina savo tau

tybės, veikiausia nepagalvodami ką darą. 
Juk dirbti Tėvynės labui ir žmonių gerovei, 
yra tikrai aukšta dorybė ir kiekvieno parei
ga. Kas to su žinia ar kitaip šalinasi, tai 
neprivalo jaustis atliekąs žmogaus prigim
ties pareigą. Gal nereikėtų tokius tiek 
smerkti, kiek derėtų jų sanžinę pabudinti, 
kad pasijustų turį tam tikras pareigas.

Tais laikais Lietuvos žmonių rusinimas 
buvo vykiryamas itin smarkiu tempu. Viso
se mokyklose dėstomoji kalba buvo tik ru
siška, išskiriant nekurtose gimnazijose ir 
mokytojų seminarijose neskaitlingas lietu
vių kalbos klases. Taigi iš pat pirmos die
nos pradinėse mokyklose mažieji vaikai 
jau nebegirdėjo lietuvių kalbos. Visose 
valdiškose įstaigose viešpataujanti kalba 
taipgi buvo rusiška. Pagalios ir visa lie
tuvių spauda tapo uždrausta ir smarkiai 
baudžiama, įvedant graždanką, atseit rusų 
raidyną, kuris visai neprigijo lietuviuose, 
bažnyčios uždaromos ir net visai nugriau
namos. žodžiu, rusifikacija vykdoma visu 
smarkumu, kad juo greičiau lietuvius su
rusinti.

Tačiau šiuomi Lietuvos nutautinimo 
žala anaiptol nesibaigia. Galima pasakyti 
tik prasideda. Šalia rusifikacijos smarki, 
plati ir neatiaidi lenkizmo banga užgulė vi
są Lietuvos kraštą. Vyriausieji šaltiniai 
pasireiškė sulenkėję dvarai, aukštesnės mo
kyklos, dvasiškos seminarijos ir miestie
čiai, ypač jų apšviestesnieji sluogsniai. 
Lenkų kalba Lietuvoje tapo lyg privilegi
juota, aukštesnė kalba, kuri tūlais atžvil
giais net sėkmingai lehktiniavo su rusų kal
ba, kurią kartais net šalin nustumdavo. 
Pvz. miestuose, ant gatvių, šeimose ir vi
sokiuose draugijiniuose susiburimuose te- 
girdėsi tik lenkiškai kalbant. Jei kas jos 
nemoka, tai lieka išskirtas iš draugijos ir 
žinoma, pasijunti lyg izoliuotas, pažemintas 
ir laikomas nekulturingu. Į lietuvių kalbą 
buvo žiūrima, kaip į žemą, mužikišką ir 
praščiokų kalbą, visai netinkančią aukštes
nėje draugijoje. Esant šitokiai psicholegi-

niai nuotaikai argi stebėtina, kad studen
tija, bendrai jaunuomenė ir šiaip jau maną 
aukščiau prasimušę dėjo visas pastangas 
kuogreičiausia lenkiškai pramokti ir tuomi 
pakilti į “civilizaciją”.

Šiam visam atsparumo kaip ir nebūta. 
Tiesa, kai kur reiškėsi lietuvių patriotų 
studentų būreliai, bet jie buvo tik išmėtyti 
lietuvybės palaikymui branduoliai, kurie 
mažai palaikė savitarpius ryšius, nepajėgė 
išvystyti reikšmingesnio atsparumo, ir ne
galėjo esamose sąlygose ir dėl to nebuvo 
efektingi atsilaikyti prieš žymiai didesnes 
jėgas.

Kad ir tiek, bet visgi neleido tai lietu
vybės rusenančiai ugnelei visiškai užgesti. 
Su atsiradimu lietuviškos spaudos šie bran
duoliai suvaidino tikrai stambų vaidmenį, 
kurie žaibo greitumu daugybę sulenkėjusių 
lietuvių atlietuvino. Atsiradusi lietuviška 
spauda, kurt dygo kaip grybai po lietaus, 
vaidinimai ir kitokie parengimai jau lietu
vių kalboje staigiai pažadino užsnudusią 
lietuvių sąžinę. Nuo to momento lyg kad 
tamsi naktis pasikeitė į šviesią dieną. Kaip' 
pirmiau lenkiška vyravo, tai dabar momen
taliai pradėta/didžiuotis lietuvių kalba ir 
paskubomis ją mokinosi. Nes šiuo metu 
nebemokėti lietuviškai kalbėti buvo laikoma 
lyg nusižengimu, lyg kokiu tai atsilikimu 
nuo laiko. Kalbėti lietuviškai jau virto pa
sididžiavimu ir net būtinybe. Kai pagalvo
ji apie nenumatytą ir taip staigų pervers
mą įsigyvenusios būklės, atrodo lyg tai bu
tą svajoniškos vaizduotės. O visgi tai bu
vo nė jokia svajonė, o pati tikrovė — tik- 
rasai lietuvybės atgimimas, kuris vėliau 
privedė prie atstatymo nepriklausomos val
stybės. Visgi pasirodė esant tikru faktu, 
kad nepalankios sąlygos gali prislopinti 
patriotinę dvasią, bet su pirma proga ji 
akimirksniu atgyja ir pasireiškia savo pil
numoje.

Nuo uždraudimo lietuvių spaudos laiko 
visgi reikia laikyti tikruoju ir svarbiuoju 
lietuvybės išlaikymu lietuvių ūkininko, ma
žažemio ir bežemio bakūžę samanotą, ku
rioje lietuvių kalba, lietuviška dvasia ir ryž
tas stipriausiai išsilaikė. Tegul toji bekužė 
buvo neraštinga, neturėjo progos jokios 
apšvietos įgauti, bet ji visą laiką pasiliko 
ištikima, ištverminga, nors persekiojama ir 
baudžiama, bet nenugalima lietuvybės tvir
tovė, kaip Prancūzijos Verdunas, išlaikęs

tvirčiausias vokiečių atakas pirmajame ka
re. Juk iš tos pačios bakūžės samanotos 
kilo musų lietuvių patriotinė inteligentija, 
nors neskaitlinga, bet ryžtinga ir visu kuo 
pilnai atsidavusi savo tautai. Iš tokios ba
kūžės kilo ir Dr. V. Kudirka, atidavęs lietu
vių tautai visas savo jėgas ir pačią gyvy
bę.

Dr. Kudirka savo giliu įžvelgimu aiš
kiai suprato, kad patsai stipriausias po- 
grindas išlaikyti tautą sąmoningai yra iš
laikymas jos prigimtos kalbos. Į šį svar
bų dėsnį jis dėjo nepaprastai daug reikš
mės sakydamas: “Atimk žmonių kuopai 
kalbą — dings tautystė su visais jai pri
mestais priedais”. Toliau jis sako: “Iš kur 
musų tautystė gali būti stipri ir nepasi
duoti votingomis rūdims, jeigu mes patys 
ištraukiame iš po jos pamatą, atimame 
ramstį — vienu žodžiu, jeigu mes patys 
neapkenčiame savo prigimtos kalbos?”

Tai auksiniai žodžiai, prieš kuriuos 
nėra argumento. Tauta, netekusi savos kal
bos arba paliovusi savo kalbą vartoti jau 
nebėra savita tauta. Ji nejučiomis persike- 

)lia į tą tautą, kurtos kalbą pasisavina, per
siima jos įpročiais, tradicijomis, kultūra ir 
ilgainiui visiškai išnyksta kaip buvęs tau
tinis vienetas. Išsilaikyti tautinėje pilnu
moje visai neįmanoma be savos kalbos, kas 
kitaip mano, tik iliuzija vadovaujasi, o ne 
istorijos ir tikrovės faktais.

Gyvenant svetimoje valstybėje ir esant 
mažumoje, pvz. kaip mes šiame krašte ir 
kitose valstybėse, nelengva išlaikyti sava 
kalba ilgiems laikams. Ypač susiduriama 
su didžiuliais sunkumais priaugančių kar
tų atveju. Norime ar nenorime vietinė val
stybinė kalba yra būtinas gyvenimo reika
las, kuris išstumia atsivežtą savąją kalbą. 
O su antros, trečios kartos atžalynais rei
kalas tuo sunkesnis ir painiau išsprendžia
mas, jei jis galimas išviso. Kai kas tikri
na, jog ir nemokant savos kalbos galima 
būti geru tėvų žemės patriotu. Gal ir ga
lima. Bet nereikia užmiršti, kad nebemokė- 
jimas savos kalbos jau didelis stiprus žing
snis nutolti nuo tėvų tautybės. Nelengva 
šitokią pažiūrą priimti, bet reikia skaity
tis su gyvenimo sąlygomis ir istorijos įvy
kių faktais, nors ir dar taip butų skaudu.

Kudirkos laikais ir prieš jį lietuvių 
tauta buvo kaip ir visai neraštinga. Tie
sa, daugelis galėjo paskaityti maldaknygę, 

nekurie savo vardą parašyti su nemenku 
sunkumu. Tai ir visas mokslingumas. Iš 
kur gi kila apšvieta, jei nebuvo nė pradi
nių mokyklų, išskiriant miestus ir neku
rtuos didesnius miestelius? Bet ir į tas 
mokyklas tik labai retas ūkininkas siųsda
vo savo vaikus, dažnįausia dėl tolumo ir 
kaštų ir stokos palinkimo veržtis mpkslan. 
Neretai tekdavo girdėti ir iš pajėgiančių 
savo vaikus leisti mokslan pasiteisinimus, 
kad žemę arti nereikia knygos, iš mokslo 
duonos nevalgysi ir tt. Mat tų laikų ūki
ninkai tik tegalvojo apie žagrę ir dalgį, vi
sai nesuprasdami, kad mokslas palengvins 
žagrę ir dalgį valdyti bei jo ekonominį gy
venimą pakels. Dar įdomu ir tai, kad į 
mergaičių mokslinimą tik su pašaipa atsi
liepdavo pareikšdami, jog duoną iškepti ir 
barščius išvirti nereikia jokios mokyklos. 
Tais laikais visas kaimo mokslas su reto
mis išimtimis baigdavosi pasamdymu taip 
vadinamo daraktoriaus, kuris eidamas iš 
kiemo į kiemą pramokydavo vaikučius skai
tyti maldagkhygę, kartais net kalendorių 
ir pasirašyti.^ Tai visas “universitetas”. 
Bet tas, aiš^u, kultūriniai tautos nekėlė.

Dr. Kudirka, giliai įžvelgęs esamą pa
dėtį, daug sielojosi ir rūpinosi Lietuvos 
liaudies švietimu, bet tuo tarpu nerasda
mas skubios ir praktiškos išeities nuliūdęs 
nusiskundžia “Tėvynės Varpuose”: “Galva 
nulinksta nuo sunkių mįslių, o širdį spau
džia prijautimas didės nelaimės”. Savo 
ruoštu tiek “Varpu”, tiek žodžiu ir kitokio
mis priemonėmis jis dėjo didžiulių pastan
gų lietuvių tautą šviesti. Bet tikrumoje 
negi vienas žmogus ar būrelis tiksliai nu
dirbs tokius milžiniškus darbus, kuomet ca
rų Rusija tyčia laikė lietuvių tautą tamso
je ir visokiomis priemonėmis ją rusino. Jis 
matydamas, kad lietuvių šviesuomenė, kiek 
(jos tada buvo, dauįfumoje vesdavo svetim
tautes, apšviestesnes merginas, tuomi įve
dant dar daugiau nutautinimo, jis ragino 
lietuvaites siekti mokslo, kad juo daugiau 
išvengti mišrių šeimų.

Atsižvelgiant į šitokią ^iudną padėtį 
jam greičiausia davė mintį parašyti trečią 
Lietuvos himno posmą:

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mus žingsnius telydi.

(Bus daugiau)

Prof. Inžinieriaus Stepono Kairio
80-ties Mėty Sukaktuvės

Šių metų sausio 12 dieną 
Baltų Laisvės Namuose New 
Yorke įvyko išskirtino nuošir
dumo nuotaikos iškilmės, ku
rios buvo skirtos Prof. Ste
ponui Kairiui pagerbti, jo 80 
metų sukaktuvių proga.

Steponas Kairys Lietuvos 
darbo žmonių vadas, Lietuvos 
Socialdemokratų partijos ide
ologas ir jos pagrindinis vai
ruotojas. Jisai Lietuvos poli
tiniame gyvenime dalyvauja 
jau nuo 1901 metų ir yra pla
čiausia žinomas, kaip aiškios 
socialistinės krypties vienas 
žymiausių veikėjų. Savo veik
loje, kuri visada buvo parem
ta aiškiais socialistiniais prin
cipais, Steponas Kairys per tą 
ilgą savo veiklos laikotarpį 
neišvengė kartais aštrių susi
dūrimų su priešingų srovių 
organizacijom ir veikėjais. Jis 
visados savo pažiūras kietai ir 
neatlaidžiai gynė, nebuvo nuo
laidus tais atvejais, kai buvo 
įsitikinęs, jog Lietuvos žmo
nėms būtinai yra reikalinga 
pravesti tam tikrą nusistaty
mą ar įvykdyti reikalingą žy
gį. Politinės kovos dirvoje nei 
vienas asmuo negali išvengti 
politinių priešininkų.

Bet Baltų Laisvės Namuose 
susirinko visų lietuviškų par
tijų ir organizacijų atstovai, 
kurie puikiai žinodami Stepo
no Kairio pagrindinius nusi
statymus, politines pažiūras ir 
•jo gilius įsitikinimus, kuriems 
dalis susirinkusių nebuvo lin
kusi pritarti, vis tik pamiršo, 
gal tam vakarui, anuos skir
tumus, susiglaudino savo tar
pe ir suderino savo balsus, 
kad visi vienodu nuoširdumu 
ir atviru pasididžiavimu galė
tų pagerbti išimtinai užsitar
navusį Lietuvos žymųjį vei
kėją.

Steponas Kairys gavo svei
kinimus iš visų pasviečių, iš 
viso, galima sakyti, pasaulio,

kur tik gyvena lietuviai pat
riotai, giliai įvertinantieji jo 
svarbiuosius nuopelnus Lietu
vai ir Lietuvos žmonėms. 
Sveikinimai iš Europos, Aus
tralijos, Pietų Amerikos, nuo
širdus linkėjimai iš musų poli
tinių žymiųjų partijų, jų pa
dalinių, iš politinių veikėjų. 
Bet ir jauninas ir jo organi
zacijos, matyt, jau s d a m o s 
dvasinį artumą jam, jo ide
alistinei veiklai pastoviam pa
siaukojimui savosios tautos 
žmonėms, buvo uolus šį kartą 
ir per savo atstovus, o taip 
pat laiškais ir telegramomis 
sveikino jubiliatą. Reikia ti
kėtis, kad šie jaunimo kuk
lus sveikinimai sukaktuvinin
kui buvo gal būt patys mie
liausi, nes per tai jis pajuto 
artumą naujajai įkartai, jau 
skirtingose sąlygose išaugu
siai, bet nenutolusiai nuo jo 
idėjų bei tiksliai įvertinusiai 
jo sunkųjį ir pasiaukojantį 
darbą Lietuvai. Lietuvos dip
lomatinio korpuso dignitoriai 
laikė savo pareiga pasveikinti 
sukaktuvininką ir palinkėti 
jam ilgiausių metų. Bet ir šie, 
gali sakyti, tarnybiniai sveiki
nimai skambėjo nepaperkamu 
nuoširdumu.

Kadangi į Stepono Kairio 
pagerbtuves susirinko visų 
lietuvių tarpe pasireiškusių 
poltinių krypčių atstovai, ku
rių šiomis aplinkybėmis nuo
taikos ne visai suderinamos 
savo tarpe, tai neišvengiamai 
buvo pajieškota bendros gai
dos, kuri skambėtų visiems 
vienodai artimai ir priimtinai. 
Tad pirmiausia Steponas Kai
rys buvo pagerbtas ir svei
kinamas, kaipo Vasario 16 
dienos Akto signataras? Tai 
pilnai atitiko visų nuotaikas 
ir sudarė pagrindinį momen
tą, kuris visus suartino ir su
jungė, vertinant sukaktuvinin
ko nuopelnus ir darbus.

Bet po visų sveikinimų ir 
sugiedojus jam “Ilgiausių Me
tų”, pats sukaktuvininkas pa
sakė reto įsijautimo ir politi
nių pažiūrų brandžiausią žodį. 
Jis tarp kitko priminė: “Mes 
Vasario 16 dienos Akto signa
tarai atlikome tik savo parei
gą”. Nes Lietuvos žmonių 
troškimas atgauti laisvę ir su
kurti nepriklausomą valstybę 
iau buvo pribrendęs. Lietuva 
Nepriklausomybės Aktą pri
ėmė tvirtu supratimu ir nu
jautimu, kad politinių srovių 
atstovai lygiai taip ir turėjo 
padaryti.

Neabejodami, kad Vasario 
16 dienos Nepriklausomybės 
Aktas buvo pribrendęs, turi
me save paklausti, kas, kaip 
ir kokiu budu šį aktą pribren- 
dino? Ir jau gilindamies į vi
są politiškai visuomeninį dar
bą, kurio dėka buvo parengti 
Lietuvos žmonės nepriklauso
mam gyvenimui, surasime pa
grindinius Stepono Kairio 
nuopelnus, už kuriuos ir šian
dien mes jį gerbiame ir kurių 
neužmirš Lietuvos žmonės 
niekados. Pats pabusdamas ir 
radęs bundančią Lietuvą S. 
Kairys taip pat surado jau 
suorganizuotą lietuvių socia
listų partiją. Bet greitai jo gi
li politinė išmintis, jo iškilus 
pasirengimas politiniam dar
bui, pastatė jį į pirmaujančią 
vietą visame socialistiniame 
lietuvių sąjūdyje. Ir jau toli
mesnis šios srovės gyvenimas 
vyko jo vadovybėje. Greta 
darbininkiško susipratimo, bu
vo auklėjamas ir grynai poli
tinis patriotinis Lietuvos dar
bo žmonių aktyvumas. Čia 
buvo svarbu sukurti darbinin
kiškas organizacijas, o taip 
pat suorganizuoti savo srovės 
spaudą. Šioji spauda tarnavo 
kilniems Lietuvos išlaisVinimo 
tikslams, ką tur būt pripažins 
net tie, kurie su ja polemizuo
davo dėl nesutarimų tarpusa- 
viuos sroviniuos santykiuos. 
Tai buvo ilgų metų darbas pa
reikalavęs ištvermės ir dide
lio pasiaukojimo valstybiniai- 
visuomeniniam labui. Bet visi

žinome, kad šiame darbe reiš
kėsi ir kitų srovių lietuviai 
politiniai darbuotojai. Tad 
bendras visų poltinių srovių 
veikimas parengė Vasario 16 
dienos Aktą ir turime sutikti 
su S. Kairiu, kurs pasakė, jog 
jo signatarai įvykdė savo tau
tos žmonių valią. Ir jis pats 
šio žymiausio lietuvių politi
nio žygio vykdyme dalyvavo, 
kaipo būtinas ir jokiu atveju 
neaplenkiamas savo srovės at
stovas.

Tolimesnėje veikloje, susi- 
gundymas laikino pobu d ž i o 
a v a n t i uriniais pasistūmėji
mais, kaip pagarsėjusio kara
liaus Uracho parinkimas, bu
vo užgniaužtas dėka kieto ir 
principinio S. Kairio ir jo 
draugų pasipriešinimo. Dar 
toliau, kai teko vykdyti di- 
džiausį Lietuvos žmonių pasi
ryžimą ir sušaukti Steigiamą
jį Seimą, taip pat S. Kairiui 
buvo lemta atlikti labai svar
bų darbą. Steigiamojo Seimo 
jjriimtoji Lietuvos Konstitu
cija — tai didelis Lietuvos 
įmonių politinis, turim pabėž- 
ti, istorinis laimėjimas susie
tas su S. Kairio veikla.

Negalėdami pilnumoje api
brėžti sukaktuvininko visos 
darbuotės, privalome sustoti 
ties jo didžio pasiaukojimo 
veikla jau tada, kai Lietuvą 
ištiko didžioji nelaimė, kai 
Lietuva buvo pirma rusų, o 
vėliau vokiečių okupuota. Rei
kėjo sukelti lietuvių, tau
tos pasipriešinimą-rezistenci- 
ją, teko imtis mirtinai pavo
jingos atsakomybės. Kas pa
siėmė šią atsakomybę? S. 
Kairys pačiu atsąkin g u o j u 
metu, kai gręsė netarpinis 
mirties pavojus, buvo Lietu
vos Išlaisvinimo Ko m i t e t o 
(VLIKo) pirmininkas. Neap
siriksime pasakę, kad visi iš
kilmių dalyviai, nors forma
liai nesakė, tik pagerbė Va
sario 16 d. Akto signatarą, 
neabejotinai turėjo galvoje 
šiuos didžius S. Kairio nuopel
nus.

O sukaktuvininko žodyje 
nurodymas, kad mes neturime

nutraukti ryšių su Lietuvos darbus su jų troškimais, pa- 
žmonėmis, kad turime sekti darė susirinkusiems gilų įspu 
jų gyvenimą ir taikyti savo dį ir ir turi tarnauti mums vi- |

i siems, kaip aktuali politinė 
(•direktyva ateities veikloje.

P. T.
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TĖVYNĖ

Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Mėty Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

tybės, veikiausia nepagalvodami ką darą.(Tęsinys)

“Bežiūrint ilgai ant tų kirvelių, peilių 
jiešmų, kartelių, branzalietų ir kitokių da- 
bučių, persikeli mislia j senovės laikus, ka
da tie daiktai buvo dirbti, fantazija prade
da griauti sentėvių kapus ir štai rodosi ma- 
tąi gyvus žmones, girdi čiauškėjimą gele
žies, tauškėjimą kirvelių, barškėjimą dra
bužių... O kaušai rodos kalba: žiūrėkite jus 
išgamos, šventvagiškai nėšiojantieji vaidą 
lietuvių, žiūrėkite ant musų prietaisų — 
kuomi gynėme tėvynę ir kokius išdarbius 
vartojome savo gyvenime, ne gražus ir ne- 
išmisliai padirbti daiktai, o vienok mums jų 
užteko, vienok džiaugėsi iš mus Lietuva ir 
gėrėjosi mumis! Ar džiaugiasi iš jus! Mes 
už garbę sau laikėme vadintis lietuviais, o 
jus gėditės to vardo! — Teisybę turite, gė
da jums prieš Lietuvą, nes jau daug esate 
prasikaltę! Gėda jums, išgamos, gėda!“

Vadinas šitokiomis gilaus patriotizmo 
mintinus Dr. Kudirkai, rodosi, davė įkvėpi
mo parašyti pirmus du posmus Lietuviškos 
Dainuškos, vėliau virtusios Lietuvos him
nu — Lietuva Tėvynė Musų:

Lietuva Tėvynė musų, 
Tu didvyrių žemė,— 
Iš praeities Tavo suntįs 
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gerybei.

Prisimenant Lietuvos didingą ir gražią 
praeitį, jos kultūrą, reikšmingą vaidmenį 
Europos formavimosi, tikrai didvyriškus 
žygius ir kovas, — randame iš ko semtis 
stiprybės, kurios šiais lakais tiek daug jos 
reikia ir tiek mažai ja tesinaudojame. Ar 
nereikėtų giliau pažvelgti į š(įų žodžių pras
mę, kad atitinkamai sustiprėti lietuviškoje 
dvasioje ?

Daug jau nusigręžė nuo tėvų krašto, 
kiti net jo išsižadėjo ir užsigina savo tau-

Juk dirbti Tėvynės labui ir žmonių gerovei, 
yra tikrai aukšta dorybė ir kiekvieno parei
ga. Kas to su žinia ar kitaip šalinasi, tai 
neprivalo jaustis atliekąs žmogaus prigim
ties pareigą. Gal nereikėtų tokius tiek 
smerkti, kiek derėtų jų sanžinę pabudinti, 
kad pasijustų turį tam tikras pareigas.

Tais laikais Lietuvos žmonių rusinimas 
buvo vykinamas itin smarkiu tempu. Viso
se mokyklose dėstomoji kalba buvo tik ru
siška, išskiriant nekuriose gimnazijose ir 
mokytojų seminaruose neskaitlingas lietu
vių kalbos klases. Taigi iš pat pirmos die
nos pradinėse mokyklose mažieji vaikai 
jau nebegirdėjo lietuvių kalbos. Visose 
valdiškose įstaigose viešpataujanti kalba 
taipgi buvo rusiška. Pagalios ir visa lie
tuvių spauda tapo uždrausta ir smarkiai 
baudžiama, įvedant graždanką, atseit rusų 
raidyną, kuris visai neprigijo lietuviuose, 
bažnyčios uždaromos ir net visai nugriau
namos. Žodžiu, rusifikacija vykdoma visu 
smarkumu, kad juo greičiau lietuvius su
rusinti.

Tačiau šiuomi Lietuvos nutautinimo 
žala anaiptol nesibaigia. Galima pasakyti 
tik prasideda. Šalia rusifikacijos smarki, 
plati ir neatiaidi lenkizmo banga užgulė vi
są Lietuvos kraštą. Vyriausieji šaltiniai 
pasireiškė sulenkėję dvarai, aukštesnės mo
kyklos, dvasiškos seminarijos ir miestie
čiai, ypač jų apšviestesnieji sluogsniai. 
Lenkų kalba Lietuvoje tapo lyg privilegi
juota, aukštesnė kalba, kuri tūlais atžvil
giais net sėkmingai lenktiniavo su rusų kal
ba, kurią kartais net šalin nustumdavo. 
Pvz. miestuose, ant gatvių, šeimose ir vi
sokiuose draugijiniuose susiburimuose te- 
girdėsi tik lenkiškai kalbant. Jei kas jos 
nemoka, tai lieka išskirtas iš draugijos ir 
žinoma, pasijunti lyg izoliuotas, pažemintas 
ir laikomas nekulturingu. Į lietuvių kalbą 
buvo žiūrima, kaip į žemą, mužikišką ir 
prasčiokų kalbą, visai netinkančią aukštes
nėje draugijoje. Esant šitokiai psicholegi-

niai nuotaikai argi stebėtina, kad studen
tija, bendrai jaunuomenė ir šiaip jau maną 
aukščiau prasimušę dėjo visas pastangas 
kuogreičiausia lenkiškai pramokti ir tuomi 
pakilti į “civilizaciją“.

Šiam visam atsparumo kaip ir nebūta. 
Tiesa, kai kur reiškėsi lietuvių patriotų 
studentų būreliai, bet jie buvo tik išmėtyti 
lietuvybės palaikymui branduoliai, kurie 
mažai palaikė savitarpius ryšius, nepajėgė 
išvystyti reikšmingesnio atsparumo, ir ne
galėjo esamose sąlygose ir dėl to nebuvo 
efektingi atsilaikyti prieš žymiai didesnes 
jėgas.

Kad ir tiek, bet visgi neleido tai lietu
vybės rusenančiai ugnelei visiškai užgesti. 
Su atsiradimu lietuviškos spaudos šie bran
duoliai suvaidino tikrai stambų vaidmenį, 
kurie žaibo greitumu daugybę sulenkėjusių 
lietuvių atlietuvino. Atsiradusi lietuviška 
spauda, kuri dygo kaip grybai po lietaus, 
vaidinimai ir kitokie parengimai jau lietu
vių kalboje staigiai pažadino užsnudusią 
lietuvių sąžinę. Nuo to momento lyg kad 
tamsi naktis pasikeitė į šviesią dieną. Kaip 
pirmiau lenkiška vyravo, tai dabar momen
taliai pradėta didžiuotis lietuvių kalba ir 
paskubomis ją mokinosi. Nes šiuo metu 
nebemokėti (lietuviškai kalbėti buvo laikoma 
lyg nusižengimu, lyg kokiu tai atsilikimu 
nuo laiko. Kalbėti lietuviškai jau virto pa
sididžiavimu ir net būtinybe. Kai pagalvo
ji apie nenumatytą ir taip staigų pervers
mą įsigyvenusios būklės, atrodo lyg tai bu
tą svajoniškos vaizduotės. O visgi tai bu
vo nė jokia svajonė, o pati tikrovė — tik- 
rasai lietuvybės atgimimas, kuris vėliau 
privedė prie atstatymo nepriklausomos val
stybės. Visgi pasirodė esant tikru faktu, 
kad nepalankios sąlygos gali prislopinti 
patriotinę 'dvasią, bet su pirma proga ji 
akimirksniu atgyja ir pasireiškia savo pil
numoje.

Nuo uždraudimo lietuvių spaudos laiko 
visgi reikia laikyti tikruoju ir svarbiuoju 
lietuvybės išlaikymu lietuvių ūkininko, ma
žažemio ir bežemio bakūžę samanotą, ku
rioje lietuvių kalba, lietuviška dvasia ir ryž
tas stipriausiai išsilaikė. Tegul toji bekužė 
buvo neraštinga, neturėjo progos jokios 
apšvietos įgauti, bet ji visą laiką pasiliko 
ištikima, ištverminga, nors persekiojama ir 
baudžiama, bet nenugalima lietuvybės tvir
tovė, kaip Prancūzijos Vcrdunas, išlaikęs 

tvirčiausias vokiečių atakas pirmajame ka
re. Juk iš tos pačios bakūžės samanotos 
kilo musų lietuvių patriotinė inteligentija, 
nors neskaitlinga, bet ryžtinga ir visu kuo 
pilnai atsidavusi savo tautai. Iš tokios ba
kūžės kilo ir Dr. V. Kudirka, atidavęs lietu
vių tautai visas savo jėgas ir pačią gyvy
bę.

Dr. Kudirka savo giliu įžvelgimu aiš
kiai suprato, kad patsai stipriausias po- 
grindas išlaikyti tautą sąmoningai yra iš
laikymas jos prigimtos kalbos. Į šį svar
bų dėsnį jis dėjo nepaprastai daug reikš
mės sakydamas: “Atimk žmonių kuopai 
kalbą — dings tautystė su visais jai pri
mestais priedais“. Toliau jis sako: “Iš kur 
musų tautystė gali būti stipri ir nepasi
duoti votingomis rūdims, jeigu mes patys 
ištraukiame iš po jos pamatą, atimame 
ramstį — vienu žodžiu, jeigu mes patys 
neapkenčiame savo prigimtos kalbos?“

Tai auksiniai žodžiai, prieš kuriuos 
nėra argumento. Tauta netekusi savos kal
bos arba paliovusi savo kalbą vartoti jau 
nebėra savita tauta. Ji nejučiomis /persike
lia į tą tautą, kurios kalbą pasisavina, per
siima jos įpročiais, tradicijomis, kultūra ir 
ilgainiui visiškai išnyksta kaip buvęs tau
tinis vienetas. Išsilaikyti tautinėje pilnu
moje visai neįmanoma be savos kalbos, kas 
kitaip mano, tik iliuzija vadovaujasi, o ne 
istorijos ir tikrovės faktais.

Gyvenant svetimoje valstybėje ir esant 
mažumoje, pvz. kaip mes šiame krašte ir 
kitose valstybėse, nelengva išlaikyti sava 
kalba ilgiems laikams. Ypač susiduriama 
su didžiuliais sunkumais priaugančių kar
tų atveju. Norime, ar nenorime vietinė val
stybinė kalba yra būtinas gyvenimo reika
las, kuris išstumia atsivežtą savąją kalbą. 
O su antros, trečios kartos atžalynais rei
kalas tuo sunkesnis ir painiau išsprendžia
mas, jei jis galimas išviso. Kai kas tikri
na, jog ir nemokant savos kalbos galima 
būti geru tėvų žemės patriotu. Gal ir ga
lima. Bet nereikia užmiršti, kad nebemokė- 
jimas savos kalbos jau didelis stiprus žing
snis nutolti nuo tėvų tautybės. Nelengva 
šitokią pažiūrą priimti, bet reikia skaity
tis su gyvenimo sąlygomis ir istorijos įvy
kių faktais, nors ir dar taip butų skaudu.

Kudirkos laikais ir prieš jį lietuvių 
tauta buvo kaip ir visai neraštinga. Tie
sa, daugelis galėjo paskaityti maldaknygę,
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nekurie savo vardą parašyti su nemenku 
sunkumu. Tai ir visas mokslingumas. Iš 
kur gi kila apšvieta, jei nebuvo nė pradi
nių mokyklų, išskiriant miestus ir neku
rtuos didesnius miestelius? Bet ir į tas 
mokyklas tik labai retas ūkininkas siųsda
vo savo vaikus, dažniausia dė'l tolumo ir 
kaštų ir stokos palinkimo veržtis mokslan. 
Neretai tekdavo girdėti ir iš pajėgiančių 
savo vaikus leisti mokslan pasiteisinimus, 
kad žemę arti nereikia knygos, iš mokslo 
duonos nevalgysi ir tt. Mat tų laikų ūki
ninkai tik tegalvojo apie žagrę ir dalgį, vi
sai nesuprasdami, kad mokslas palengvins 
žagrę ir dalgį valdyti bei jo ekonominį gy
venimą pakels. Dar įdomu ir tai, kad į 
mergaičių mokslinimą tik su pašaipa atsi
liepdavo pareikšdami, jog duoną iškepti ir 
barščius išvirti nereikia jokios mokyklos. 
Tais laikais visas kaimo mokslas su reto
mis išimtimis baigdavosi pasamdymu taip 
vadinamo daraktoriaus, kuris eidamas iš 
kiemo į kiemą pramokydavo vaikučius skai
tyti maldagkhygę, kartais net kalendorių 
ir pasirašyti. Tai visas “universitetas“. 
Bet tas, aišku, kultūriniai tautos nekėlė.

Dr. Kudirka, giliai įžvelgęs esamą pa
dėtį, daug sielojosi ir rūpinosi Lietuvos 
liaudies švietimu, bet tuo tarpu nerasda
mas skubios ir praktiškos išeities nuliūdęs 
nusiskundžia “Tėvynės Varpuose“: “Galva 
nulinksta nuo sunkių mislių, o širdį spau
džia prijautimas didės nelaimės“. Savo 
įruoštu tiek “Varpu“, tiek žodžiu ir kitokio
mis priemonėmis jis dėjo didžiulių pastan
gų lietuvių tautą šviesti. Bet tikrumoje 
negi vienas žmogus ar būrelis tiksliai nu
dirbs tokius milžiniškus darbus, kuomet ca
rų Rusija tyčia laikė lietuvių tautą tamso
je ir visokiomis priemonėmis ją rusino. Jis 
matydamas, kad lietuvių šviesuomenė, kiek 
(jos tada buvo, daugumoje vesdavo svetim
tautes, apšviestesnes merginas, tuomi įve
dant dar daugiau nutautinimo, jis ragino 
lietuvaites siekti mokslo, kad juo daugiau 
išvengti mišrių šeimų.

Atsižvelgiant į šitokią liūdną padėtį 
jam greičiausia davė mintį parašyti trečią 
Lietuvos himno posmą:

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mus žingsnius telydi.

(Bus daugiau)
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Prof. Inžinieriaus Stepono Kairio
80-ties Mėty Sukaktuvės

Šių metų sausio 12 dieną 
Baltų Laisvės Namuose New 
Yorke įvyko išskirtino nuošir
dumo nuotaikos iškilmės, ku
rios buvo skirtos Prof. Ste
ponui Kairiui pagerbti, jo 80 
metų sukaktuvių proga.

Steponas Kairys Lietuvos 
darbo žmonių vadas, Lietuvos 
Socialdemokratų partijos ide
ologas ir jos pagrindinis vai
ruotojas. Jisai Lietuvos poli
tiniame gyvenime dalyvauja 
jau nuo 1901 metų ir yra pla
čiausia žinomas, kaip aiškios 
socialistinės krypties vienas 
žymiausių veikėjų. Savo veik
loje, kuri visada buvo parem
ta aiškiais socialistiniais prin
cipais, Steponas Kairys per tą 
ilgą savo veiklos laikotarpį 
neišvengė kartais aštrių susi
dūrimų su priešingų srovių 
organizacijom ir veikėjais. Jis 
visados savo pažiūras kietai ir 
neatlaidžiai gynė, nebuvo nuo
laidus tais atvejais, kai buvo 
įsitikinęs, jog Lietuvos žmo
nėms būtinai yra reikalinga 
pravesti tam tikrą nusistaty
mą ar įvykdyti reikalingą žy
gį. Politinės kovos dirvoje nei 
vienas asmuo negali išvengti 
politinių priešininkų.

Bet Baltų Laisvės Namuose 
susirinko visų lietuviškų par
tijų ir organizacijų atstovai, 
kurie puikiai žinodami Stepo
no Kairio pagrindinius nusi
statymus, politines pažiūras ir 
ijo gilius įsitikinimus, kuriems 
dalis susirinkusių nebuvo lin
kusi pritarti, vis tik pamiršo, 
gal tam vakarui, anuos skir
tumus, susiglaudino savo tar
pe ir suderino savo balsus, 
kad visi vienodu nuoširdumu 
ir atviru pasididžiavimu galė
tų pagerbti išimtinai užsitar
navusį Lietuvos žymųjį vei
kėją.

Steponas Kairys gavo svei
kinimus iš visų pasviečių, iš 
viso, galima sakyti, pasaulio, 

kur tik gyvena lietuviai pat
riotai, giliai įvertinantieji jo 
svarbiuosius nuopelnus Lietu
vai ir Lietuvos žmonėms. 
Sveikinimai iš Europos, Aus
tralijos, Pietų Amerikos, nuo
širdus linkėjimai iš musų poli
tinių žymiųjų partijų, jų pa
dalinių, iš politinių veikėjų. 
Bet ir jaunimas ir jo organi
zacijos, matyt, jau s d a m o s 
dvasinį artumą jam, jo ide
alistinei veiklai pastoviam pa
siaukojimui savosios tautos 
žmonėms, buvo uolus šį kartą 
ir per savo atstovus, o taip 
pat laiškais ir telegramomis 
sveikino jubiliatą. Reikia ti
kėtis, kad šie jaunimo kuk
lus sveikinimai sukaktuvinin
kui buvo gal būt patys mie
liausi, nes per tai jis pajuto 
artumą naujajai įkartai, jau 
skirtingose sąlygose išaugu
siai, bet nenutolusiai nuo jo 
idėjų bei tiksliai įvertinusiai 
jo sunkųjį ir pasiaukojantį 
darbą Lietuvai. Lietuvos dip
lomatinio korpuso dignitoriai 
laikė savo pareiga pasveikinti 
sukaktuvininką ir palinkėti 
jam ilgiausių metų. Bet ir šie, 
gali sakyti, tarnybiniai sveiki
nimai skambėjo nepaperkamu 
nuoširdumu.

Kadangi į Stepono Kairio 
pagerbtu ves susirinko visų 
lietuvių tarpe pasireiškusių 
poltinių krypčių atstovai, ku
rių šiomis aplinkybėmis nuo
taikos ne visai suderinamos 
savo tarpe, tai neišvengiamai 
buvo pajieškota bendros gai
dos, kuri skambėtų visiems 
vienodai artimai ir priimtinai. 
Tad pirmiausia Steponas Kai
rys buvo pagerbtas ir svei
kinamas, kaipo Vasario 16 
dienos Akto signataras. Tai 
pilnai atitiko visų nuotaikas 
ir sudarė pagrindinį momen
tą, kuris visus suartino ir su
jungė, vertinant sukaktuvinin
ko nuopelnus ir darbus.

Bet po visų sveikinimų ir 
sugiedojus jam “Ilgiausių Me
tų“, pats sukaktuvininkas pa
sakė reto įsijautimo ir politi
nių pažiūrų brandžiausią žodį. 
Jis tarp kitko priminė: “Mes 
Vasario 16 dienos Akto signa
tarai atlikome tik savo parei
gą“. Nes Lietuvos žmonių 
troškimas atgauti laisvę ir su
kurti nepriklausomą valstybę 
jau buvo pribrendęs. Lietuva 
Nepriklausomybės Aktą pri
ėmė tvirtu supratimu ir nu
jautimu, kad politinių srovių 
atstovai lygiai taip ir turėjo 
padaryti.

Neabejodami, kad Vasario 
16 dienos Nepriklausomybės 
Aktas buvo pribrendęs, turi
me save paklausti, kas, kaip 
ir kokiu būdų šį aktą priibren- 
dino? Ir jau gilindamies į vi
są politiškai visuomeninį, dar
bą, kurio dėka buvo parengti 
Lietuvos žmonės nepriklauso
mam gyvenimui, surasime pa
grindinius Stepono Kairio 
nuopelnus, už kuriuos ir šian
dien mes jį gerbiame ir kurių 
neužmirš Lietuvos žmonės 
niekados. Pats pabusdamas ir 
radęs bundančią Lietuvą S. 
Kairys taip pat surado jau 
suorganizuotą lietuvių socia
listų partiją. Bet greitai jo gi
li politinė išmintis, jo iškilus 
pasirengimas politiniam dar
bui, pastatė jį į pirmaujančią 
vietą visame socialistiniame 
lietuvių sąjūdyje. Ir jau toli
mesnis šios srovės gyvenimas 
vyko jo vadovybėje. Greta 
darbininkiško susipratimo, bu
vo auklėjamas ir grynai poli
tinis patriotinis Lietuvos dar
bo žmonių aktyvumas, čia 
buvo svarbu sukurti darbinin
kiškas organizacijas, o taip 
pat suorganizuoti savo srovės 
spaudą, šioji spauda tarnavo 
kilniems Lietuvos išlaisvinimo 
tikslams, ką tur būt pripažins 
net tie, kurie su ja polemizuo
davo dėl nesutarimų tarpusa- 
viuos sroviniuos santykiuos. 
Tai buvo ilgų metų darbas pa- 
reikalavęs( ištvermės ir dide
lio pasiaukojimo valstybiniai- 
visuomeniniam labui. Bet visi 

žinome, kad šiame darbe reiš
kėsi ir kitų srovių lietuviai 
politiniai darbuotojai. Tad 
bendras visų poltinių srovių 
veikimas parengė Vasario 16 
dienos Aktą ir turime sutikti 
su S. Kairiu, kurs pasakė, jog 
jo signatarai įvykdė savo tau
tos žmonių valią. Ir jis pats 
šio žymiausio lietuvių politi
nio žygio vykdyme dalyvavo, 
kaipo būtinas ir jokiu atveju 
neaplenkiamas savo srovės at
stovas.

Tolimesnėje veikloje, susi- 
gundymas laikino pobu d ž i o 
a v a n t i uriniais pasistūmėji
mais, kaip pagarsėjusio kara
liaus Uracho parinkimas, bu
vo užgniaužtas dėka kieto ir 
principinio S. Kairio ir jo 
draugų pasipriešinimo. Dar 
toliau, kai teko vykdyti di- 
džiausį Lietuvos žmonių pasi
ryžimą ir sušaukti Steigiamą
jį Seimą, taip pat S. Kairiui 
buvo lemta atlikti labai svar
bų darbą. Steigiamojo Seimo 
priimtoji Lietuvos Konstitu
cija — tai didelis Lietuvos 
žmonių politinis, turim pabėž- 
ti, istorinis laimėjimas susie
tas su S. Kairio veikla.

Negalėdami pilnumoje api
brėžti sukaktuvininko visos 
darbuotės, privalome sustoti 
ties jo didžio pasiaukojimo 
veikla jau tada, kai Lietuvą 
ištiko didžioji nelaimė, kai 
Lietuva buvo pirma rusų, o 
vėliau vokiečių okupuota. Rei
kėjo sukelti lietuvių, tau
tos pasipriešinimą-rezistenči- 
ją, teko imtis mirtinai pavo
jingos atsakomybės. Kas pa
siėmė šią atsakomybę? S. 
Kairys pačiu atsakin g u o j u 
metu, kai gręsė netarpinis 
mirties pavojus, buvo Lietu
vos Išlaisvinimo Ko m i t e t o 
(VLIKo) pirmininkas. Neap
siriksime pasakę, kad visi iš
kilmių dalyviai, nors forma
liai nesakė, tik pagerbė Va
sario 16 d. Akto signatarą, 
neabejotinai turėjo galvoje 
šiuos didžius S. Kairio nuopel
nus.

O sukaktuvininko žodyje 
nurodymas, kad mes neturime

! -Ji_______

darbus su jų troškimais, pa- i siems, kaip aktuali politinė 
darė susirinkusiems gilų įspu L direktyva ateities veikloje.

P. T.

nutraukti ryšių su Lietuvos 
žmonėmis, kad turime sekti 
jų gyvenimą ir taikyti savo dį ir ir turi tarnauti mums vi- |
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Amerikos Lietuvių Veikla
sekmadienio vakarą praleisti. 
Kviečia Lietuvių Tautiškų Ka
pinių Komitetas.

Fr. Žilionis.

New York, New York

SLA 126 Kuopos Metinis 
Susirinkimas su Pobūviu

šiai dalyvauti ir pagerbti Dr. 
Kudirką, kuris visą gyvenimą 
dirbo Lietuvai ir savo tautos 
žmonėms. Koresp.

/

Š. m. sausio 9 dieną Susi
vienijimo centrinėse patalpose 
įvyko Susivienijimo centrinės 
126 kuopos metinis esusirinki- 
mas, kuriame, kaip metinia
me, dalyvavo nemažai narių.

Peršaukus valdybos vardo- 
šaukį, perskaičius praeito su
sirinkimo protokolą ir ap- 
svarcius su (kuopa susijusius 
reikalus, praeitų metų kuopos 
valdyba: pirmininkas M. L. 
Vasil, vice pirmininkė Ona Vi
nikienė, sekretorius P. Bukš- 
na^tis ir iždo globėjas Vitalis 
Bukšnaitis, pateikė raportus 
iš praeitais metais atliktų 
darbų. Visų valdybos narių 
raportai buvo 
rus sekretorių, 
buvo raštiškas 
nis.

trumpi, išsky- 
kurio raportas 
ir kiek ilges-

savo raporte

Brooklyn, N York

Siuvėjų Stfsirin kimas

Lietuvių Siuvėjų 54 Sky
riaus (A. C. W. A. Local 54, 

C. I. O.), metinisA. F. L.
susirinkimas įvyks š. m. sau
sio mėn. 28 dieną, 5:30 valan
dą vakare, unijos patalpose, 
11-27 Arion Place, Brooklyn, 
N. Y. Bus svarbių pranešimų. 
Nariai prašomi skaitlingai da
lyvauti.

Kipras Sakalauskas,
Skyriaus Sekretorius.

lfėjo metines ir mėnesines 
duokles, bet yra tokių narių, 
kurių mokesčiai esą užsivilkę. 
Todėl prašau tų narių pasižiū
rėti į mokesčių knygeles, pri
būti susirinkiman ir užvilktas 
duokles išlyginti. “Slow būt 
sure” musų kuopa naujais na
riais daugėja. Vėliausiai pri
sirašė Bronius Buinys, Petras 
Jankus, Bronius Valius, Ka
zys Dalinkevičius, Marė Ba
liukevičius. Bus jų daugiau.

Z. Jankauskas, fin. sekr.

Lietuvis Norėtų Dirbti 
Lietuvio Ūkyje

Detroit, Michigan

Tėvynaniai Renkasi Darbui

“Mes buvome patekę į bėdą
70 mylią nuo Times Sguare”

reikalams, 
centras išmokėjo na- 
ligoje pašalpų, mirusių 
pašalpgaviams apdrau- 
kitiems reikalams, susi-

Sekretorius
pranešė, kiek metų eigoje na
riai sumokėjo mokesčių, kiek 
išmokėta kuopos 
kiek 
riams 
narių 
dų ir
iusiems su kuopa. Pabaigoje 
pažymėjo kiek kuopa turi .na
rių gyvenančių New Yorke ir 
jo apylinkėse, ir kiek yra to
liau gyvenančių pavienių na
rių, kurie priklauso centrinėj 
kuopoj. Visų valdybos narių 
raportai atydžiai išklausyti ir 
priimti.

Dar apkalbėjus kelis iškel
tus klausimus, pirmoji susi
rinkimo dalis baigta.

Autroji Susirinkimo dalis
Antroje dalyje dalyvavo vi

si pirmoje susirinkimo dalyje 
dalyvavusieji nariai. Ši dalis 
buvo linksmo pobūdžio, nes ji 
buvo su užkandžiais ir gėri
mais. Svečiai ir viešnios už- 
k a n d ž i audami, gurkšnioda- 
mi ir tarp savęs besikalbėda
mi visai nepajuto kai atėjo 
12 valanda nakties ir reikėjo 
skirstytis į namus.

Skanius kelių rusių užkan
džius pagamino kuopos vice 
pirmininkė Ona 'Vinikienė. Ji 
yra gabi valgių pagimtoja, 
moka valgius skaniai paga
minti, tad ir šiam pobūviui 
pagamino įvairių ir skoningų 
užkandžių. Už atliktą didelį 
ir gerą darbą jai priklauso 
nuoširdi padėka nuo dalyvių 
ir kuopos, nes ji tą’ darbą at
liko be jokio atlyginimo.

Tokie po susirinkimų drau
giški pobūviai yra naudingi, 

, nes į juos susirenka didesnis 
skaičius narių, vieni su kitais 
geriau susipažįsta, pasidalina 
mintimis ir įgauna daugiau 
energijos dalyvauti susirinki
muose ir svarstyti savo bro
liškos organizacijos reikalus.

Jei kiekviena kuopa nors 
kartą metuose savo nariams 
po priešmetinio ar metinio su
sirinkimo suruoštų kad ir 
kuklų draugišką pobūvį, tas 
butų naudinga pačioms kuo
poms, nes po tokio draugiško 
pobūdžio pokylio nariai daž
niau lankytų susirinkimus ir 
daugiau domėtųsi organizaci
jos reikalais. Dalyvis.

Lietuviy Spaudos Klubo 
Susirinkimas

Lietuvių Spaudos Klubo 
metinis susirinkimas kviečia
mas sausio mėn. 25 dieną, 
2 valandą po pietų, Arlington 
restorano patalpose, 385 Ar- 
lington Avenue, kampas Hale 
Avenue, Brooklyn N. Y.

Vykti BMT Jamaica line iki 
Norwood Avenue stoties.

Susirinkimo metu bus gali
ma sumokėti nario mokestį.

Visi klubo nariai kviečiami 
dalyvauti' susirinkime.

Spaudos Klubo Valdyba.

Serga J. M. Tumavičienė,
SLA Centrinė Atstovė
Savaitraštis “Keleivis” pra

neša, kad sunkiai susirgo Jad
vyga M. Tumavičienė, Susi
vienijimo Centrinė Atstovė 
Bostone ir žymi visuomenės 
veikėja, ji guli Robert Brig- 
ham ligoninėje, 125 P a rik 
Highland Avenue.

Mes reiškiame gilią užuo
jautą p. Tumavičienei, linkime 
greitai pasveikti ir grįžti prie 
Susivienijimo ir kitų visuome
ninių darbų, kuriems ji labai 
reikalinga.

mėn. 25 
“Gaiva”

Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 68 kuopos metinis susirin
kimas įvyks sausio 
dieną, 12 valandą
apatinėse patalpose priešais 
šv. Antano bažnyčią. Seimo 
delegatai turi svarbių prane
šimų. Taip pat bus apkalbėta 
praėjusiais metais atlikti bei 
numatyti darbai.

Maloniai kviečiami visi na
riai dalyvauti. Taip pat lau
kiame atsilankant ir ne na
rių, kurie interesuojasi TMD 
veikla bei tolimesniu tokių 
veikalų kaip dr. Sruogienės 
“Lietuvos Istorija” išleidimu. 
Čia šie reikalai bus plačiau 
aptarti bei nagrinėjami.

Ignas Kaimelis.
i

Pittsburgh, Pa
Lietuvių Tautiškų Kailinių 

Komiteto Pranešimas

Montreal, Canada

Paminėsime Dr. Kudirkos 
Gimimo Sukaktį

kitose didesnėse kolo- 
taip ir mes, montrea- 
ruošiames paminėti

Philadelphia, Pa.

SLA 135 KUOPOS 
susirinkimas įvyks Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, vasario 
1 dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų.

Sausio mėnesy susirinkime 
gausus narių skaičius sumo-

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Komiteto ir narių metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio mėn. 25 dieną, 2 va
landą po pietų, Lietuvių Mok
slo Draugijos svetainėje, 142 
Orr Street, soho dalyje Pitts
burgh, Pa.

Visi nariai maloniai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti į 
šį metinį susirinkimą, nes bus 
dabai svarbus reikalai aptaria
mi kaslink Tautiškų Kapinių 
reikalų. Po susirinkimo toje 
pačioje svetainėje 6 valandą 
vakare bus lietuviška ir labai 
skani vakarienė. Visi nariai ir 
tautiečiai maloniai kviečiami 
šioje tradicinėje tautiečių va
karienėje dalyvauti ir malo
nioj nuotaiko bei linksmai

Kaip 
nijosc, 
liečiai, 
Lietuvos himno autoriaus Dr.
Vinco Kudirkos šimto metų 
gimimo sukaktį. Minėjimas į- 
vyks sekmadienį, vasario mėn. 
pirmą dieną, 4 valandą po pie-' 
tų Aušros Vartų parapijos 
salėje. Programa susidės iš 
meninės dalies ir paskaitų 
apie Kudirkos gyvenimą ir at
liktuosius darbus.

Visuomenė kviečiama gau- |

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 17, 1958 Metais i

Išmokėtos pomirtinės
VERONIKA MATULEVIČIENE, 1 kp., Edwardsvillc, 

Pa., gimusi sausio 10, 1894 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 11, 1923 m. Mirė sausio 
5, 1959 m. Velioinės vyruii, Andriui Matulevi
čiui, pomirtinės išmokėta_____________________ $1,000.00

FELIKSAS PLATKAUSKAS, 36 kp., Chicago, III., 
gimęs liepos 29, 1886 m., Kėdainių aipskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė saiusio 7, 1923 m. 
Mirė gruodžio 3, 1958 m. Velionio žmonai, Ko
šei Platkauskasi, pomirtinės išmokėta ________

MARY ŽEMAITIS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimusi 
rugsėjo 8,. 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugpiučio 5, 1943 m. Mirė lapkričio 29, 
1958 m. Velionės dukteriai, Juanai Žemaitis- 
Dugan, pomirtinės išmokėta _________________

VLADAS SAURUSEVIČIUS, 101 kp., Paterson, N. J., 
gimęs balandžio 10, 1878 m., Lietuvoje. Priie 
SLA prisirašė kovo 1, 1917 m. Mirė lapkričio 
9, 1957 m. i Velionio sunui, Alexander Saurs, po
mirtinės išmokėta ______ _______________ _____ -

BALTRUS ŽOLYNAS, 129 kp., Cthicaigo, III., gimęs
i rugpiučio 27, 1878 m., Miarijamipolės apskr., Lie

tuvoje. Prie SLA prisirašė biržeilio 19, 1915 m. 
Mirė gruodžio 10, 1958 m. Velionio sunui, Pranui 
Žolynuii, pomirtinės išmokėta---------------------

AUGUSTE SALASEVIČIEJNE, 155 kp., Bcnld, III., gi
musi vasario 3i 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA 

vasario 3, 1880 m. Mirė gruodžio 6, 
Velionės dukteriai, Amelia W'ownie, po- 
išmokėta

prisirašė 
1958 m. 
mirtinės

1,000.00

500.00

150.00

Čia gimęs lietuvis prašė 
pranešti, kad jis norėtų gau
ti darbą, metams ar dviems, 
pas lietuvį ūkininką, kurio 
šeimoje kalbama lietuvių kal
ba. Jis nori daugiau pramokti 
lietuviškai kalbėti. Sako, galįs 
dirbti bet kokį darbą. Susitar
ti, prašo rašyti: Aibert J. 
Kuchinskas, c/o Mr. Shilku- 
nas, 730 East 238 Street, 
Bronx 66, N. Y.

New Britain, Conn.

Rengiasi Prie Streiko

Stanley Works bendrovės 
darbininkai, kurių ten dirba 
apie 4,000, rengiasi streikuo
ti, nes unija ir bendrovė ne
pajėgia susitarti dėl 1959 me
tų naujo kontrakto. Deribos 
jau tęsiasi keletą mėnesių ir 
vis bendrovė nesutinka su 
darbininkų reikalavimais. Dėl 
nesusitarimo priežasties, uni
ja, kurią atstovauja lokalai 
1249 ir 1433 International 
Ass. of Machinist, lavintus ir 
p r o d u k dingus darbininkus, 
šaukia visų narių susirinki
mą, kuris įvyks šių metų sau
sio 4-tą dieną, Lenkų svetai
nėje, and Broad gatvės, kad 
iškausius raportus unijos ve
dėjų su bendrove. Susirinki
mo pasisekimas yra tame, 
kad bendrovei ncišpildžius 
darbininkų reikalavimą, įga
lioti deribų vedėjus skelbti 
streiką.

Lender Frary & Clark ben
drovė pakėlė atlyginimą savo 
darbininkams nuo 2-jų iki 
4-rių nuošimčių. Taip pat pa
darytas didelis progresas dėl 
nusenusių darbininkų, kurie 
išdirbo savo amžiaus laiką.

z

“Mano uošvis ir aš buvom to
li Long Island. Kaž kaip aš 
pasukau klaidinga kryptim ir 
musų kelionė sukliuvo, nes 
mes nugriimzdome į palaidą 
smėlį šalia kelio. Uošvis buvo 
diabetikas ir aš bijojau jį pa
likti vieną. Nes jis turėdavo 
palaikyti nuolatinę insulino- 
cukraus lygsvarą. Kiek palau
kėjęs beviltiškoje padėtyje, aš 
nusprendžiau jieškoti pagal
bos. Kaip ti'k tuo metu iš kaž 
kur pasirodė telefono sunkve
žimis. Tie vyrai mums davė 
vandens padėjo mums ištrauk 
ti automobilį ir gražiai nu
traukė mus į saugų kelią. Tai

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

mažas nuotykis, bet jis mane 
įtikino, pagelbstint man, kad\vu 
moderniniame mechanizuota
me amžiuje tebėra pasilikęs 
draugiškumas ir paslaugu
mas.”

“Paslaugumo dvasia” yra bu
dinga telefono žmonėms, jų 
darbo metu, o taip pat ir lais-

laiku. Čia yra svarbus pa
grindas, kodėl Jūsų telefonas
taip daug gelbsti kasdien. Da
bar aplamai telefonas yra vie
nas pigiausių patarnavimų. 
Jo kaina pakilo daug mažiau, 
negu kitų daiktų, kuriuos per
kate

NEW YORK TELEPHONE CO.

Kiekvienas yra jsitikinęs geru telefono patarnavimu.. .šiandien ir ryt.

Kurie išdirbo toj bendrovėj 
15 metų, tie gaus damokėti 
prie Sočiai S e c u r i t y iki 
$142.50, o kurie išdirbs bus 
dampkėta iki $160.50.

Pagal seną kontraktą buvo 
damokama tik iki $125.50. 
Taip pat vietoje apmokėjimo 
esant ligoninėje, iki šiol buvo 
mokama tik už 30 dienų. Da
bar bus mokama už 120 die
nų. Ištikus nelaimei, reikalui 
esant už operaciją iki šiol 
mokėjo $200, o dabar bus mo
kama $300. Ištikus mirčiai, 
ar kitai nelaimei šeimoj, bus 
mokama už pilnas 3 darbo 
dienas. Taipgi pagerintos va- 
kacijos ir kiti smulkesni da
lykai. Apie 2,000 darbininkų 
priklauso lokalui 207 C. I. O.

gyventojų, dirbtuvėse diroan- 
čių darbininkų apie 24,000, 
kurie dirba devyniose dides
nėse dirbtuvėse, neįskaitant 
tų kuriose dirba po keletą de- 
sėtkų ar mažiau. Čia yra 6 
bankai, į kuriuos žmonės su
dėjo praeitais metais $123,- 
391,139. Vietos dirbtuvių dar
bininkams fabrikantai išmoka

• ■»

kas savaitė algoms $1,591.- 
900.

Kaip matote, miestas nedi
delis, bet pinigiška skaitlinė 
pusėtinai didelė.

Pranas Naunčikas.

Šio miesto gyventojai tau
pus. Čia randasi virš 83,000

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS (

FUNERAL HOME
AL. BALTRŪNAS-B ALTO N 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

f I
250.00

JONAS GUDINĄS, 192 kp., New Kensington, Pa., 
gimęs rugpiučio 18, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 13, 1941 m. Mirė rugpiučio 26, 
1958 m. Velioni vaikams, Nellie Daugerdas, 
Mary McDonald ir John Gudinąs, Jr., pomirti

nės išmokėta _________________________________
AGNĖS DELKUS, 262 kp., Waukegan, III., gimusi 

birželio 25, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 3, 1940 m. Mirė lapkričio 35, 
1958 m. Velionės vyrui, Andrew Delkus, pomir
tinės išmokėta ________________________________

KAZYS GRINIUS, 262 kp., Waukegan, UI., gimęs 
vasario 15, 1890 m., Šiaulių valse, ir apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 1, 1916 m. Mi
rė lapkričio 15, 1958 m. Velionio žmonai, Annai 
Grinius, pomirtinės išmokėta__________________

ANTANAS UŽUBALIS, 352 kp., Detroit, Mich., gi
męs balandžio 30, 1905 m., Biržuosie, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė kovo 9, 1949 m. 'Mirė lap
kričio 14, 1958 m. Velionio brolio dukteriai, Bro
nei Paskauskaisi pom,rtinės išmokėta---------------

Viso________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J.
J.
J.
A.
S.

500.00

381.00

500.00

$4,731.00
$7,058.00

POLTERIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 1 sav. 6 d. . ............. ......
DRAUCIKAS, 34 kp., New Britain, Conn., sirgo, 8 savaites .........
BALIUKAS, 3i4 kp., New Britain, Conn., sirgo 6 saivaites _____
SIDARAS, 44 kp., Miami, Fla., sirgo 8 savaites . ...............................
ZAREMBA, 10ą kp., Haverhill, Mass., sirgo 8 savaites... ..........—

J. JASINSKAS, 129 kp., Chicago, Ilil., sirgo 5 sav. 5 d. . ...................
J. KAZLAUSKAS, 142 kp., New Haven, Conn., sirgo 6 savaites__
J. ZELONIS, 211 kp., Mahanoy) City, Pa., sirgo 7 savaites..... .........
iM. VALIULIS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 savaitę________
A. DEKUS, 262 kp., W)auikegan, III., sirgo 6 savaites . ................... ..
A. TUMAVIČJUS, 301 kp., Chicago, III., sirgo 8 savaites ............ ..
F. S. KOVACS, 342 kp., Easton, Pa., sirgo 3 sav. 2 d. . ..... ............. ..
J. N1AURA, 360 kp., Milton, Mass., sirgo 8 savaites ______________

Viso _________________ i_____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

o

$13.50
54.00
36.00 

.36.00
54.00
16.50
36.00
42.00
24.00
45.00
36.00
20.00
72.00

..................................................$485.00
................................................ $786.73
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

o

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

150.00

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA i
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų\ bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių 15 liętuviškosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių. \

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu Adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois



SO METAI

TAUTOS ŠVENTEI ARTĖJANT

narys, kasmet pasis-

visus ipatriotin-

Entered eub Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Offlce at New York, N. Y., under the Act of March 8, 1878

tiek amerikiečių tiek 
į Lietuvos laisvinimo

1

Acceptance for Mailirųj at Spėriai Rate of Postage provided for 
ln Section 1108, Act of October 8, 1WL7, Authorlaed June 37, 1918

i
»

ir kongresui ap- 
į ir laisvojo pa- 

nuo gresiančio

Vasario 16 dienos prasme vergijos metuose. — Panaudokime 
Įtakingą, kovos priemonę. — JAV Senato ir Kongreso reikšmin
gas jnašas Lietuvos laisvinimui. — ALTo Biuro vedėjos M. Ki- 
žytes pageidavimas. — Ką turėtų atlikti kiekviena SLA kuopa 
minėdama Tautos Šventę. — Primesta vergija turės žūti.

New York 1, N. Y., Sausio-January 30, 1959

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

4

I

PREZ. EISENHOWERIO PASIŪLYMAI 
NAUJAM KONGRESUI4 ,.............................. ,

Ginčijamasi Dėl Pasiūlyto Biudžeto
Jungtinių Amerikos Valstybių naujam kongresui 

susirinkus, prezidentas Eisenlioweris pa si u 1 ė 77 
bilijonų dolerfų suba.lans.uotu biudžetų, kuris kongre
so sutiktas nepalankiai ir sukėlė didelius ginčus. 
Pasiūlyme, tarp kitų dalykų, Prezidentas siūlo pakelti 
taksus nuo 3 iki 4% cento gazolino galonui ir iki 5 cen
tų pašto ženklus paprastiems laiškams. Prezidentas sa
ko, kad biudžetas yra taip subalansuotas, kad apsaugo
ti kraštą nuo infliacijos pavojaus ir pinigų mėtinio be
reikalingiems reikalams.

Tokiam Prezidento biudžetui, ypač žemės ūkio šel
pimo sumažinimui nepritaria abiejų partijų kongreso 
nariai, todėl dėl biudžeto kongrese vedamos karštos dis
kusijos, ypač dėl žemės ūkio programos. ,

Demokratai nepatenkinti, ir gynybos reikalams pa
siūlyta pinigų suma, jie pasirįžę peržiūrėti gynybos 
budžetą ir erdvių sviedinių skyrių. Tiems reikalams 
Prezidentas pasiute 1960 fiskaliams metams 41 bilijoną 
dolerių. Demokratai kongresmanai mano, jog tai yra 
labai pavojingas dalykas išlaidas mažinti militariniams 
reikalams. Demokratai sako, kad biudžetas paruoštas 
ne su gerais norais, bet politiniais sumetimais, vienos 
republ ikonų partijos naudai.

Vyriausybė tikrina, kad biudžetas subalansuotas, 
tačiau kongresso kai kurie nariai pareiškia priešingą 
nuomonę. Senatorius Johnsonas labai teisingai paste
bėjo, kad biudžetas balansuojamas ne tuo tikslu, kad 
žmonėms sumažinti mokesčius, bet kad jiems mokesčius 
padidinti, kaip gazolino ir pašto už laiškų siuntinėjimą. 
Daroma ir kitų primetimų dėl biudžeto mažinimo, kad 
buk jis daromas ne sulig tautos reikalavimo, kaip že
mės ūkio rėmimas, rakienų tyrimai ir kiti reikalai, ku
rie yra svarbus visai tautai.

REZOLIUCIJOS,
Priimtos metiniame ALT suvažiavime Chicagoje, 
Sherman viešbutyje, 1958 m. gruodžio 6 ir 7 dd.

Telegrama JAV prezidentui

Lithuanian American Coun- 
cil, composed of diverse poli- 
tical and ideological groups of 
American citizens of Lithu
anian origin including thou- 
sands of Lithuanian societies 
and clubs in the U. S. A., at 
its annual meeting, held De- 
cember 6 and 7, 1958, in Chi
cago, has unanimously voted 
to send you, Mr. President, 
its warmest greetings and to 
cxpress its sincere appreci- 
ation and gratitude for refu- 
sing to recognize the violent 
and illegal seizure of the so- 
vereign, independent Baltic 
Statės and especially for your 
sympathetic attitude toward 
the people of Lithuania, suf- 
fering under the heel of the 
cruel Comjnunist oppressor.

Chairman — L. šimutis 
Secretary—-Dr. P. Grigaitis.

Telegrama valstybes 
sekretoriui

>■

the unanimous 
of approval and 
for your firm and 

stand in defense

Lithuanian American Coun- 
cil at its annual meeting, held 
Decembcr 6 and 7, 1958, in 
Chicago at Sherman Hotel, 
wishcfe to convey to you, Mr. 
Secretary, 
sentiment 
admiration 
couragcous
of international pohcy based 
on principles of civilized hu- 
manit.y and dcmocracy. This 
meeting of Lithuanian Ame
rican Council fully supports 
your determination to stand 
by 2,200,000 people in West 
Berilu not to yield to Soviet 
Russia’s demand that Wes- 
tern Povvers give up their po- 
sition i n former 
of Germany. The 
the Council feels 
eventual solution

capital city 
meeting of 
that in the 
of German

s

problem leading to Germany’s 
unification no a g r c e m e n t 
should be entered into, wich 
would prejudice directly or 
indircctly the vital interesets 
of Lithuania. Admiring your 
untiring efforts to achieve a 
just and durable pease būt at 
the šame time to be prepared 
to repel any aggrtessive di- 
sign of Soviet imperialism 
against the nations of the 
free world the Lithuanian 
American Coucil vvishes you 
success, strength and good 
health.
Chairman
Secretary—Dr. P. Grigaitis.

REZOLIUCIJA

tuvių pasiryžimą tęsti kovą 
už Lietuvos laisvę, budėti jos 
reikalų sargyboje, griežtai at
metant vylingus Lietuvos 
okukantų tiesioginiu ar netie
sioginiu budu peršamus “kul
tūrinio bendradarbiavimo” pa
siūlymus ir kelti viešumon 
sovietų imperializmo piktada
rybes bei klastas, tuo budu 
padedant Amerikos žmonėms, 
vyriausybei i 
ginti šią šalį 
šaulio tautas 
pavojaus;

4. Raginti
gus geros valios lietuvius ne
nustoti vilties, kad Laisvės 
idėja, Teisingumo ir Žmoniš
kumo idealai paims viršų — 
ir musų tėvų kraštas nusikra
tys tironų jungu; musų mo
ralinė pareiga — dėti visas 
pastangas, kad toji valanda 
ateitų galimai greičiau;

5. Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas konstatuo
ja, kad visos nepolitinio pobū
džio lietuviškos organizacijos, 
kurios neįeina tiesioginiai į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sąstatą, kaip jaunimo, profe
sinės, BALFo, Lietuvių Ben
druomenės ir kitos, atlieka 
kultūrinėje, lietuvybės išlai
kymo ir šalpos srityse pozity
vų darbą ir tuo budu aktyviai 
talkina laisvės kovoje;

6. Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, didžiai ver
tindamas nesilpnėjantį įnašą 
laisvės kovoje, siųsdamas sa
vo geriausius sveikinimus, 
nuoširdžiai už darbą dėkoja: 
Lietuvos (Diplomatinei Tarny
bai, Lietuvos Laisvinimo 
Veiksniams, visų organizacijų 
valdyboms ir nariams, lietu
viškų laikraščių, žurnalų bei 
knygų leidėjams ir redakto
riams, radio valandėlėms, lie
tuviškų mokyklų vedėjams ir 
mokytojams ir visai aktyvia
jai lietuviškai visuomenei.

ALT Metinis Suvažiavimas. 
Chicago, 1958 m. 
gruodžio 6 ir 7 dd.
<A ......... ............................ -t

L. Šimutis

Savo metiniame suvažiavi
me Chicago, Sherman viešbu
ty, 1958 m. gruodžio 6 ir 7 
dienomis, Amerikos Lietuvių 
Taryba nuodugniai išdiskuta
vo pateiktus sumanymus, lie
čiančius ALT organizaciją, 
nusistatymą pagrin d i n i a i s 
k 1 a u s i m ais bei 
veiklos planus ir 
nutarė;
. 1. Pabrėžti, kad 

Lietuvių Taryba, 
taip ir pasilieka, organizacija, 
sudaryta iš pagrindinių ide
ologinių grupių ir abiejų susi
vienijimų atstovų, pagrįsta 
laisvo susitarimo, bendradar
biavimo ir lygybės principais, 
sitatant vyriausiuoju savo už
daviniu ginti teisėtus lietuvių 
tautos reikalus ir siekti ne
priklausomos, laisvos ir de
mokratines Lietuvos Respub
likos atstatymo;

2. Pareikšti, kad įeinančios 
į ALT grupės yra pasižadėju
sios Lietuvos laisvinimo sri
tyje veikti sutartinai, ven
giant viso to, kas skiria, o 
jieškoti visada to, kas jungia;

3. Pakartoti Amerikos lie-

tolimesnės 
vienbalsiai

I

Mirė Rašytojas Šei 
nius-Jurkunas

Iš Švedijos pranešama, kad 
Stockholme sausio 15 dieną 
mirė plačiai žinomas rašytojas 

■ Ignas Šeinius-Jurkūnas, su
laukęs apie 70 metų amžiaus. 
Jis gimė 1889 metais balan
džio mėn. 3 dieną, Šeiniunų 
kaime, Ukmergės apsrityje. 
Baigęs pradinę mokyklą, to
liau mokėsi Vilniaus gimnazi
joje, Kauno Saulės mokytojų 
kursuose ir Maskvos universi
tete. Lietuvai tapus nepriklau
soma valstybe, jis buvo pas
kirtas atstovu Skandinavijos 
valstybėse ir Suomijoje. Pasi
traukęs iš diplomatinės tarny
bos, tūlą laiką buvo “Aido“ 
redaktorium.

Iš daugelio jo parašytų vei
kalų galima paminėti šiuos: 
Vasaros vaišės, Kuprelis, 
Siegfried Immerselbe atsijau
nina. Jis rašė lengva ir vi
siems suprantama lie t u v i ų 
kalba, užtad jo raštai mėgia
mi ir plačiai buvo skaitomi ne
priklausomoje Lietuvoje ir ki
tuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių.

Per paskutinius keletą me
tų jis gyveno Švedijoje, kur ir 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Asmenyje Igno Šeinjaus- 
Jurkuno, lietuviai neteko ga
baus ir populiaraus rašytojo.

Esame išvakarėse VASARIO 16 D. šventės. Kiekvienais 
metais tąją dieną tūkstančiai lietuvių laisvajame pasaulyje pa
mini musų tautos istorinį didelės reikšmės įvykį, nes Lietuvos 
Taryba, pasirašydama 1918 m. vasario 16 d. aktą, atstatė mu- 
sų valstybę. Jos paskelbtas aktas buvo musų tautos ilgai 
vestos 'kovos vaisius ir jos didžiausio troškimo išsipildymas.

Šio istorinio įvykio paminėjimas yra virtęs visų lietuvių 
pastoviu ir gražiu papročiu. Tačiau, kada Lietuva neteko lais
vės, tai ir minėjimas įgavo naują prasmę. Jei Nepriklausomos 
Lietuvos laikais toji šventė teikdavo tautai džiaugsmo ir nau
jo ryžto atgautai laisvei išlaikyti, tai dabar, vergijos metuose 
VASARIO 16 D. minėjimas, jau virsta laisvuos kraštuos gyve
nančių lietuvių jėgų telkimu kovai Lietuvos valstybei atstatyti.

Taigi ir šiais metais

TAUTOS ŠVENTE TURI BŪTI PAMINĖTA 
KOVOS ŽENKLE

Įtakinga kovos priemonė, kaip patyrimas rodo, yra musų 
pačių šauksmas pasauliui suprasti padėtį vergaujančių tautų 
ir pavojų gresiantį žmonijos laisvei. Kartu turime reikalauti, 
kad visos tautos galėtų pasinaudoti teise, ne svetimai jėgai 
spaudžiant, laisvai pasisakyti ir apsispręsti dėl savo valdymosi 
ir likimo. Todėl visuose VASARIO 16 D. susirinkimuose pri
imkime reikalingo turinio rezoliucijas ir jas pasiųskime savo 
valstijų senątoriams, kongresmanams, 
'kitiems įtakingiems asmenims.

Jungtinėm Tautom ir

rezoliucijos turi reikš- 
tautai padarytą ir ne

atitaisytą skriaudą ir palaikome laisvės siekimo mintį gyvą. 
Tokios veiklos rezultate JAV, o taip pat ir daugelis kitų vail-

Minėjimuose priimtos ir pasiųstos 
mės. Jomis primename pasauliui musų

stybių, nei šiandien nepripažįsta politinio' pasikeitimo Lietu
voje, įvykdyto Sovietų Rusijos jėga ir smurtu.

Taip pat reikšmingu laimėjimu yra tas, jog JAV Senate 
ir Kongrese kasmet yra paminima Lietuvos laisvės paskelbimo 
sukaktis. Tąja proga senatorių ir kongresmanų pasakytos kal
bos ir kai’kurios rezoliucijos yra skelbiamos Kongreso rekor
duose ir atskira knygele paskleidžiamos 
lietuvių tarpe. Tai labai didelis įnašas 
darbą.

Susivienijimo vadovybė, kaip ALTo
tengia, kad toji knygelė pasiektų kiekvieną SLA kuopą. Nese
nai visom kuopom ji buvo pasiųsta. Joje yra .pilnos žinios apie 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 40 metų sukakties 
'minėjimą Kongrese ir Senate praėjusiais metais. Manoma, 
kad pasiųstoji knygelė patarnaus kuopom paruošiant šiais me
tais naujas rezoliucijas.

Malonu pranešti, kad Amerikos Lietuvių Tarybos Infor
macinio Biuro New Yorke vedėja M. Kižytė yra pareiškusi, 
kad galime tikėtis, jog VASARIO 16 D. 41 metų sukaktis bus 
minima SLA Senate bei Kongrese ir šiais metais. Tąja proga 
p. M. Kižytė yra prašiusi priminti visom SLA kuopom, kad jos 
pasistengtų pasiųsti rezoliucijas Lietuvos laisvinimo reikalais 
savo valstijų senatoriams ir kongresmanams. Kiekviena kuo
pa, nors ji dalyvautų bendram šventės minėjime, savo arti
miausiame susirinkime atskirai gali priimti rezoliucijas ir jas 
pasiųsti nurodytiems asmenims.

Šiais meta/s rezoliucijų siuntimas yra dar reikalingesnis. 

Kaip žinoma Nepriklausomos Lietuvos valstybės teisės buvo pa
žeistos Vatikano. Todėl svarbu butų, kad rezoliucijose atspin
dėtų tų teisių gynimas.

Visi prisidėtim prie kovos Lietuvos laisvei atgauti. Kar
tu stiprinkim viltį, kad musų tauta, kaip ir kiti vergaujantieji 
kraštai, laisvę vėl atgaus. Kiekvienas smurtas ir priespauda 
prieštarauja bet kuriai teisei ir nesuderinama nei su teisingu
mu nei su žmonijos laisve. Istorija rodo, kad kiekviena ver
gija, anksčiau ar vėliau, žlunga. Tokio likimo susilauks ir So
vietų Rusijos sukurta bei primesta vergija kitom tautom. Ateis 
diena, kada ant sovietinės vergijos griuvėsių kursis tautos 
laisvam gyvenimui, o tarp jų

Announcing

SPECIAL MEMBERSHIP DRIVE FOR

griuvėsių 
ir Lietuva.

4-

AMERICANS OF LITHUANIAN DESCENT
i

Lithuanian Alliance of America now offers a 
particularly attractive program to old and young 
Americans of Lithuanian descent, to become mem- 
bers of the oldest, and largest Fraternal Society 
of Lithuanian Americans. At present it has 368 
lodges in 22 statės and Canada. And its member-

•Z

The cost for fuil $1,0000 insurance benefit

ship benefits are many: Life and Disability Benefits 
(non-forfeitable), Scholarships, Charity, good fel- 
lowship within the community, and opportunity for 
active participation in our national activities.

lt
ance. 
better.

provides Modern, Low-Cost Fraternal Life insur- 
IiAA insurance benefits are good—there is none

J

for adiiits is only aliout as follows:young 
r

( 5 centu a day for $1,000.00 Whole Life Benefit insurance
8 cents a day for $1,000.00 Twenty-Payment Life

14 cents a day for $1,000.00 20-Year Endowmei\t
29 cents a day for $1,000.00 10-Year Endowment
12 cents a day for $3,000.00 Triple Life Benefit terminating at age 65 years

3 cents a day for $12.00 weekly siek benefit
The costs include membership duos. Juvenile niem- 

ber benefits cost even less.

You may earn attractive and worth vvhile cash prizes 
by sending us narnės of Americans of Lithuanian descent, 
who may join the Alliance. After they have been enrolied,

T

i
Į

I

1

you vvilll receive cash payment for each member in pro- 
portion to the amount and type of insurance benefits 
selected. Your totai earnings are unlimited.

If you need additional information write to Dr. M. J. 
Vinikas, Secretary, 307 West 30tli Street, Nevv York 1 
N. Y., or call at your local LA A Lodge.

You may mail any number of additional coiipons, they vvill be credited to you.
I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street
New York 1, N. Y.

I am submitting herewith narnės and addresses of the following persona, who are vvilling to join your 
Fraternal Benefit Society.

Maiųe

(1) -

v

Age Address

I i

n 
I 
i 
i 
Į 
v 

I

i
II 

I

> > t

Address

If necessary write additional narnės and addresses on ordinary stationery.

>-------- ,

(2) _________
(3) __________—

Recommended by:

__ .z

Suvalkijos invalidų namai 
veikia Katiliškių kaime. Na
muose apgyvendinta apie 70 
asmenų. Baigti mūryti nauji 
pastatai 100 invalidų.
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MUSŲ REIKALAI

SLA organo Tėvynės 
leidimo tikslas

Susivienijimas leidžia orga
ną Tėvynę, kad per ją galėtų 
informuoti narius visais orga
nizacijos reikalais, raginti 
juos tarp savęs vieningai bro
liškai sugyventi, dauginti or
ganizaciją nariais ir palaikyti 
lietuvybę tarp Amerikoje gi
musio ir augusio jaunimo.

Tai gražus tikslai leisti or
ganą, kurių kiekvienas narys 
privalėtų prisilaikyti, vengti 
vienokių ar kitokių neapgalvo
tų raštų siuntimą organui ir 
reikalavimą juos talpinti. Kar
tas nuo karto prisiunčiama ir 
tokių raštų, kuriuose daroma 
nepamatuoti priekaištai orga
nizacijos vadovybei, redakto
riui, seimo išrinktoms komisi
joms ir reikalaujama juos tal
pinti organe. Atrodo, kad to
kių raštų autoriai per nežino
jimą kokiam tikslui organas 
leidžiamas ar sužiniai nori pa
kenkti organizacijai, ypač šiuo 
metu, kada vykdomas vajus 
naujų narių gavimui. Organe 
visuomet buvo, yra ir bus vie
tos organizacijai naudingiems 
raštams, bet ne tokiems, ku
rie kursto narius vienus prieš 
kitus ir kenkia organizacijos 
augimui, nes organas ne tam 
tikslui leidžiamas.

Kai kuriuose suvažiavimuo
se, ypač apskričių, į kuriuos 
suvažiuoja kuopų rinkti dele
gatai su gerais norais svarsty
ti savo broliškos organizaci
jos reikalus, nustatyti gaires 
ateities darbams, padaryti ge
rų nutarimų organizacijos ug
dymui, visai nesitikėdami, kad 
tuose suvažiavimuose bus ke
liami tokie plausimai, kurie 
kenktų organizacijos augimui 
ir jos gero vardo žeminimui. 
Tačiau tie nuoširdus ilgame
čiai veikėjai būna nustebinti, 
kada tuose suvažiavimuose iš
girsta kai kurių asmenų neap
galvotas ir nepalankias orga
nizacijai kalbas. Bet neužten
ka pasakytų kalbų, dar paruo
šiamos kelios nepalenkios or
ganizacijai rezoliucijos ir siun
čiamos redaktoriui, kad jis 
jas įdėtų į organą, nors jie 
gerai žino, kad organas lei
džiamas ne narių kiršinimui 
vienų prieš kitus, bet jų vie
nijimui ir organizacijos ugdy- 
ihui.

Redaktorius, gavęs tokias 
rezoliucijas, kurios žemina or
ganizacijos vardą, kenkia jos 
augimui, kelia nepasitikėjimą 
vykdomaisiais organais, nega
li talpinti, nes jos neatitinka 
organo leidimo tinkslams, or
ganizacijos dvasiai ir per il
gus metus įsigyvenusiai tvar
kai.

Musų pageidavimu yra, kad 
apskričiai savo suvažiavimuo
se svarstytų tokius reikalus, 
kurie yra naudingi organizaci
jai, nes jie tam ir yra suorga
nizuoti. Pagaliau ir konstitu
cija apsritims tokių teisių ne-

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

Chicago, Illinois

Iškarpa iš Musų Kuopų 
Veiklos X/*

9

ŠIA 134 moterų ir 322 ben
drai kuopos turi savo gražią 
praeities ir dabarties istoriją. 
Per pusę šimto metų, šios 
kuopos, nemaža nuveikė lietu
viškos SLA organizacijos 
bui ir smlėjo daug aukų ant 
Lietuvos ir lietuvybės aukuro.

la-

ŠIA 322 Kuopa,

čia įkūrė prieš daugelį 
kaip jaunuolių kuopą, 

plis 
i Klos

kurią 
mėtų 
dar labai jaunas Antanas 
ir kiti, bėgant kuopos veiklos 
metams ir narių amžiui; ligi 
šiol ji liko “senųjų” kuopa. 
Kuopos nariai adv. A. Olis ir 
V. Olienė kuopoje visuomet 
buvo gerbiami kaip kuopos į- 
kurėjai
A. Olio netekimas kuopai yra 
didelis skausmas. Po jo mir
ties, kuopos susirinkime buvo 
jo pomirtinis pagerbimas, ku
riame atžymėta jo dideli dar
bai šiai kuopai, Susivienijimui 
ir Lietuvai.

kuopos tėvai, dėl to

pirmininkauja
Kuopos nariai 

yra profesiona- 
kulturininkai, 

iš naujųjų

Šiai kuopai 
dr. S. Biežis. 
veik išimtinai 
lai ir lietuviai
jų tarpe nemaža 
ateivių. Dr. S. Biežis, A. Kal
vaitis, A. Siliunas ir kiti yra 
dideli jaunimo globėjai, dėl to 
kuopos pagalba lietuviams 
skautams ir kitiems yra gau
si, o nemaža ir kiti 
darbai kuopos 
remiami.

auka
lietuviški 
ir darbu

čia yra Ame- 
lietuvaičių H.

Jonas Šliburis Ar

9
pos reikalams 
1958 metais 
Kuopa, išmokėjusi
domosios Tarybos 

draudimo 
m. sausio 1

je, kuopą atstovavo: J. Bivai- 
nis, A. Maciuikienė ir R. Ru- 
dauskas.

Kuopoje rengiama 
rinkiminiai pobūviai 
vaišės. Bendrai, čia 
žus sugyvenimas ir 
jaukus lietuviškas 
mas narių tarpe.

po susi- 
ir narių 
yra gra- 
vyrauja 

nuoširdų-

čius
1959

LAIDOTUVES
(F E lJ J E TONA S)

*
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Pažymėtinas 
rikoje gimusių 
Player, S. Milės ir kitų darb
štumas ir ypatingas lietuviš
kiems reikalams
Tam pavaizduoti 
metų rugsėjo 12 
pos susirinkimą, 
vo svarstoma įsileidimas į Su
sivienijimą kitataučių. Šia 
proga jos “suruošė” pasiprie
šinimo sukilimą... įrodinėda- 
mos, kad kitataučiai kuopose 
ir Cientre sudarytų didelių 
veiklos nesklandumų ir kivir- 
čių, ypač Lietuvos laisvinimo 
ir liet, reikalams 
aukų reikaluose, o pagaliau— 
Susivienijimas butų jau ne lie
tuviškas, bet... Taipgi Don 
Varno veteranų poste dėl ki
tataučių įsileidimo, posto su
sirinkimuose, pasisakyta nei
giamai. Lietuvių kartos savo 
draugijas nori išlaikyti lietu- 

‘ viškas!
Praėjusiais metais kuopos pa

rengimų komisija — S. Vel- 
basis ir J. Juodikis surengė 
kuopos nariams ir svečiams 
eilę pobūvių, kortų ir šach
matų vakarą, į p. Linkų va
sarvietę išvyką ir gruodžio 13 
dieną Kalėdų eglutės puikų 
pobūvį, >kuriame dalyvavo sve
čiais p. Kazanauskai ir kiti.

Kuopos paskaitų reikalais 
rūpinasi kuopos vice pirminin
kas ir Švietimo Komisijos na
rys A. Kalvaitis, kurio dvi 
reikšmingos paskaitos buvo 
atspausdintos ir “Tėvynėje”.

Finansinius kuopos reikalus 
ilgus metus tvarkė S. Milės, 
dabar
rimų protokolus ir kitus kuo
pos raštinės reikalus veda J. 
Jurkštienė. Iždą globoja A. 
Siliunas. Pr. metais 50-tam 
Susivienijimo Seime, Chicago-

jautrumas, 
imkime pr. 

dienos kuo- 
kuriame bu-

skiriamų

SLA 134 Motery Kuopa, 

kuriai vadovauja kuopos pir
mininkė E. Čižauskienė, yra 
viena iš tų kuopų, kuri gali 
didžiuotis narių skaičiumi ir 
darbštumu.

Šios kuopos gausiai rengia
mi įvairus parengimai, turtin
gai praturtina kuopos iždą. Iš 
nuolat “perpildyto” savo iž
do, kuopa daug skiria aukų 
lietuviškos veiklos, labdaros 
ir kultūros reikalams.

Šioje kuopoje dirba daug 
garbingų ir veiklių moterų, 
kurios, per kelias dešimtis me
tų, sukrovė nemažą savo dar
bų kraitį Susivienijimui ir sa
vo kuopai. Praėjusiais metais, 
50-tam SLA Seime, šios kuo
pos narės — O. Biežienė, K. 
Katkevičienė ir E. Bučinskie- 
nė — už nuopelnus SLA orga
nizacijai, kartu su kitom lie
tuvėm veikėjom, buvo iškil
mingai pagerbtos. Čia prisi
mintina, kad O. Biežienė be
sidarbuodama 134 moterų 
kuopoje, nemaža padeda ir sa
vo kaimynei — 322 kuopai.

Šiai kuopai nesvetima ir 
kultūrinė veikla. Pr. metais ji 
surengė eilę paskaitų, kurias 
skaitė dr. J. Adomavičius, 
apie žmogaus subrendimą ir 
dvasinių jėgų įtaką žmogaus 
kunui. Paskaitos savo turiniu 
buvo reikšmingos. Dėl to čia 
kyla mintis, ar paskaitininkas 
negalėjo savo paskaitų san
trauką perleisti ir per lietuvi
šką spaudą, kad platesnė vi
suomenė su jomis susipažintų. 
Ypač dėl to, kad tų “dvasinių 
jėgų”, nematomų ir “nepa- 
čiupinėjamų”, įtaka ar veikla 
daugeliui labai miglotai su
prantama. J. K.

bei aukoms 
išleista $276.50. 

SLA Pil- 
priklausan- 
mokesčius, 
dieną savo

ižde turėjo $972.95 grynais 
pinigais. Kuopa metuose turė
jo savo nariams Vasario še
šioliktos’ minėjimą ir vieną 
iškilą į Jono ir Onos Blaške- 
vičių sodybą, kuri davė pelno 
$13.25.

Kuopos naujoji valdyba 
1959 metams, kurią sudaro: 
A. Praškevičius — pirminin
kas, E. Trainauskaitė — vice 
pirmininkas, V. A. Braziulis— 
protokolų sekretorus, M. Mis- 

sekretorė ir
M. Dundu- 

S. Mačys,, 
metų darbų 

sumanymų 
savo na- 

bei arti-

čikienė iždo 
iždo globėjais — 
raitė, M. Johnes, 
pradėdama naujų 
barą, tarpe kitų 
numato suruošti
riams, jų šeimoms 
miesiems tradicinį Vasario še
šioliktos minėjimą. Minėjimas 
įvyks vasario 3 dieną 7 valan
dą vakare Lietuvių Salės pa
talpose, po kuopos narių susi
rinkimo. Kuopos narių susi
rinkimo nutarimu, Tautos 
Šventės minėjimas bus su tam 
tikra programa bei kukliomis 
nemokamomis vaišėmis, kurių 
parengimu rūpinasi šiam rei
kalui sudaryta iš V. A. Bra- 
ziulio, S. Mačio ir M. Trainau- 
skaitės komisija. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti 
vasario 3 dieną susirinkime 
bei Vasario šešioliktosios mi
nėjime! Koresp.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kuopos Veikla

Šių metų sausio mėnesio 4 
dieną įvyko musų kuopos su
sirinkimas. Šiame susirinkime 
padarė metinį pranešimą fi
nansų sekretorius Zigmas 
Jankauskas, kuopos iždinin
kas Vytautas Karalius ir iž
do globėjas Vladas Norkus. 
Kuopos pirmininkas Motiejus 
Vaišnys savo 
darė praeitų 
mėn. 7 dienos

pranešimą pa
metu gruodžio 
susirinkime.

Cleveland, Ohio
ŠIA 14 Kuopos 1959

Metų Veikla

ji nuti-

girioje. 
ir kuž-

va-

Radijo bangos.

Liūdna gaida liejasi ore... Tr dabar au
sys užgriebė, kad mirė Petronėlė. Net pa
vardės nespėjau nugirsti. O juk tai buvo, 
kad mirė mano labai gero kaimyno žmona. 
Daug labai gražių valandų su jais turėjo
me. Ir štai ji užgeso...

Šermenys.
Būtinai eisiu į šermenis. Turiu nulenkti 

galvą ir ištart jai:
— Amžiną atilsį!
Per duris įėjęs sutinku jos mylėtą duk

rą—Matildą. Jos žvilgsnis tokis skaudus... 
Akys pritvinusios ašaroms. Reiškia, amži
nai nutilo jos brangi mamytė. Ji jai davė 
brangiausi pasaulyje daiktą—gyvybę... Ir 
ją taip gražiai išauklėjo. Ir dabar 
lo ir užsimerkė...

Gėlės.
Ir dabar ji ramiai guli gėlių 

Tjli. Žiba šviesos. Žmonės -liūdni 
dSsi pusbalsiai.

— Gal palydėsite? — priėjusi tarė duk
tė.

— Būtinai, — atsakiau/
Sėdi velionės vyras — Kazys ir pasa

koja savo žmonos paskutines gyvenimo
landas. Buvusi ligoninėje, bet ten jai ne
pakenčiama ir prašė vežt namo. Ryte 
nešęs jau- drungno pieno ir pasiūlęs. Ji 
atsiliepė..*. Nuėjęs, išviręs kiaušinį.

— Motin! — taręs. — Sėsk. Suvalgy
si. Bus stipriau.

— Ji nė krust... Tat palietęs jos ran
ką... Jos kūnas jau šaltas... Ir jį visą nu
smelkė... Reiškia, jau jis neteko savo gyve
nimo draugės.

Tamsiai rausvas aliuminis karstas ir 
jame guli jo žmona. Gėlės, gėlės, gėlės. 
Siela persiskyrė su kunu ir jau ji atgal ne- 
gryš... Gyventa, mylėta, draugauta ir jau 
jos nėra... Jos pasaulis pasibaigė... Prieš 
daug metų jos gyvybė įsižiebė ir švitėjo ir 
dabar jau užgeso... Dar, tik vakar, užva
kar visi gyveno drauge ir dabar neužilgo 
ją užkas į žemę... Tai neapsakomai rimtas 
reiškinys!...

Ryte daug žmonių ir štai jau ir kuni
gas. Skaitė maldas, šlakštė vandeniu. Duk
ros širdį verentis raudos balsas. 
Jos vyras — Ray ją veda.

Laidotuvių direktoriaus
smarki. Truputį žilsterėjusi. Iššaukia gru
pės vardus ir pripildo vežimą. Kitą grupę 
ir taip iš eilės visus.

Bažnyčioje.
Varpas skamba ir sklinda ore. 

neša. Vargonai liūdnai dūzgia, 
labai malonus balsas,
cilija griežė, o dabar griežia vienuolės, 
dabar plonas balsas 
nu klausyt. Tamsų arnotą užsidėjęs išeina 
kunigas.

Mišios.
Morkus žegnojasi kaire ranka...
— Kodėl žegnojasi kaire? 

kužda.
Reumatizmas... - 

s/kauda...

at- 
ne-

Ji alpsta.

žmona. Ji

kar- 
sakė

Jos

Tai liūdesio ir paslapties vieta... Pa
minklų miestas. Vardai buvusių žmonių. 
Jie čia visi ilsisi ir pūva...

Duobė.
Duobės kraštai iškloti ir apdėstyta 

dirbtine velėna, kad mažiau liūdėtų artimie
ji. Dugne cementinė dėžė. Ten įdės 
stą. Kunigas skaitė balsiai, giedojo, 
pamokslą, 'šlakstė vandeniu.

Rauda.
Duktė alpsta ir negali išsilaikyt,

kojos griužta. Jos vyras ją laityo. Ir visi 
žmonės negali išsilaikyti. Ašarų deiman
tinė rasa vilgo visų akis.

Dangtis
Toliau nuo duokbės rausvas metalinis 

dangtis ir ant jo užrašas:
Petronėlė Lemantavičienė. Ją nuleis į 

duobę. Retežiais nuleis tą sunkų antvožą 
ir tu, Petrone, ilsėkis čia. per amžius... 
Amen.

Sugrąštai.
Direktorė pasakė, kad visi lydėjusieji 

važiuotų pietų pas Brokienę. Tai geriausia 
šeimyninkė Baltimorėje. Čia jau buvęs ir 
kunigas. Jis buvęs velionės giminaitis, ir 
čia atvyko net iš Čikagos. Matildė paėmė 
mane už rankos ir pasodino šalę savo vyro 
Ray ir kitoje pusėje jų sūnūs Čalis. Čia 
velionės vyras ir kunigas.

— Ar tai tavo anūkas?
— Taip, — atsakė.
— O, Čalis!
Pasisveikinome. Jis jau baigia kolegi-

ištariau.
i

r-

S

1

'5
/

1
ją.

— Moki lietuviškai?
-— Suprantu viską, — tarė, 

kėt jam sunku.
— Na, jau ne!

Bet šne-

pasakiau. — Atsi
meni? Kai buvai vaikas. Klauseisi radijo. 
Tėvas klausė, ar tu supranti? Tu juokeisi 
iš Tėvo ir sakei, kad tu moki lietuviškai ir 
angliškai, o tėvas, tik angliškai.

Čalis šypsojosi.
— Mokykloje angliškai, — atsakė jis. 

— Namie su tėvais ir gi angliškai. Su se-
; I

neliais retai tesusieiname ir taip garuoja iš 
manęs lietuviška kalba...

— O kas tu busi?
— Daktaras, — jis atsakė.
— Tai vyras! — pasakiau ir pliaukš

telėjau per petį. v
Dabar mudu susidaužėm ir išmaukėm 

po taurę. Ir taip baigėsi sugrįžusių pietus. 
Dar mano mintis skrėjo į kapus ir jau skir- 
stėmės.

t
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SUNKIOS KANČIOS
I

Karstą 
Plonas ir 

Senovėje šventa Ci- 
Ir

Amen. Net malo-

Iš pranešimų matyti, kad 
kuopa dar gyvuoja ir veiki
mas eina neblogai. Čia buvo 
išrinkta nauja kuopos valdy
ba 1959 metams. Į valdybą 
išrinkti šie asmenys:

Vincas Botyrius pirminin
ku, Jonas Šiuopis vice pirmi
ninku, Vytautas Karalius iž
dininku, Zigmas Jankauskas 
finansų sekretorium ir gLs- 
tas Palaitis protokolų sekre
torium. Į iždo globėjus išrink
ti: Vladas Norkus ir P. Kas
putis.

Po valdybos rinkimų sekė 
klausimai ir sumanymai, į 
kuriuos atsakė pirm. Vaišnys. 
Toliau buvo bendros diskusi
jos. Pranešta, kad įstojo du 
nauji nariai Bronius Valius iš 
Riverside, N. J. ir Petras 
Jankus iš Philadelphijos. Tuo 
budu musų kuopos narių 
skaičius vėl padidėjo. Atrodo, 
kad žmonės vis daugiau susi
pažįsta su musų didžiule or
ganizacija — SLA ir vienas 
po kitam povalei įstoja į mu
sų eiles. Butų gerai, kad ir 
kiti lietuviai daugiau susido
mėtų šiuo reikalu ir matyda
mi šios organizacijos didelę 
reikšmę mums lietuviams, ku
ri dirba tik dėl pačių lietuvių 
gerovės ir jų naudai. Todėl 
vertindami Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje privalo į jį 
įstoti ir tapti .jo garbingais 
nariais. Męs, SLA 135 kuopos 
viršminėta naujai išrinkta val
dyba kviečiame visus Phila- 
delphijos lietuvius, atsilankyti 
į musų kuopos susirinkimus, 
kurie įvyksta kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį, antrą 
valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikalėj svetainėj, 2715-17 
Allegheny Avenue.

Čia nėra j

kas tai

atsakė. — Kai♦

keliu dešinę,

Juoda kepa apsisiautęs dabar išėjo ku
nigas. Skaitė, giedojo, nikė smilkalais, 
šlakštė vandeniu. Ir dabar autų ilga lini- 
nija lidyme velionę jos paskutinioje kelio
nėje į amžiną atilsio vietą. Laidojame ir 
prie raudonų šviesų nestojame.

Kapai.

Karas, bombos, gaisrų durnai, 
Mirštančiųjų brolių kančios, 
Beprotystės juodas darbas, 
Komunizmo sunkios kančios.

Lyg sapne prisisapnavo, 
Lyg senai, senai tas buvo, 
Žaizdos kruvinos užgijo, 
Nors da skausmas nepražuvo.

Kad pamiršti blogą sapną, 
Išeinu aš į giružę, 
Ir raminas mano siela, 
Kuomet giria tyliai ūžia.

Nežinau tuomet, ar buvo 
Siaubas, pekla ir mirtis,' 
Užmiršime viskas žuvo, 
Kaip sutirpęs debesis.

Sofija Ambrazevičienė.

ne-

JI. Player, o nuta-

Ohama NebraskaMiami, Florida
Iš ŠIA Kuopos SusirinkimoŠIA 44 Kuopos Veikla

ikio religinio arduoda. Konstitucijoj pasaky- J sa* orgauizacijai.

vei- 
bei

priklausyti.
G. Palaitis,

SLA 135 kuopos sekr.

tvar- 
parei- 
naujų 
persi-

Po susirinkimo, senoji val
dyba narius pavaišino gėri
mais ir užkandžiais, tam tik
rą dalį pinigų skirdami iš sa
vo algos. S. Pangonis.

&

, ■ ■ * ei
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ta, kad apskričiai privalo pa
gelbėti pravesti narių verba
vimo vajus; pagyvinti silpnų 
kuopų veiklą; gilinti fratema- 
lizmo dvasią apskričių narių 
tarpe.

Tai svarbiausieji nurodymai 
apskričių veiklai, kurių prisi
laikydami apskričiai gali daug 
gero padaryti kuopoms ir vi-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 14 kuopa neseniai turė
jo savo narių metinį susirin
kimą. Senoji valdyba patiekė 
praėjusių 1958 metų veiklos 
apyskaitą ir pareigas perdavė 
naujai išrinktai vadovybei.

Iš valdybos patiektos apy
skaitos matyti, kad kuopa 
1958 metais turėjo 274 tvar
kingus narius (jų tarpe 54 
jaunuolius), kurie pagal SLA 
Konstitucijos nuostatus 
kingai atlieka narystės 
gas. Metuose įstojo 12 
narių, mirė 2 nariai, 2
kėlė kitur, 3 nariai išstojo ir 
1 narys atvyko iš Pennsylva- 
nijos valstijos. Metuose kuo
pa turėjo pajamų $7,492.43, 
išlaidų $7,692.95, metai baigti 
su $252.00 nepritekliumi. Ne
priteklius susidarė dėl to, kad 
kuopa metuose turėjo įvairių 
išlaidų, būtent: SLA Auksinio 
Seimo, įvykusio Čikagos mie
ste, paskirta auka ir septynių 
delegatų kelionės išlaidoms 
padengti $165.00; BALFui 
$10.00, Lietuvių Radio Klubui 
narystės mokesčio $10.00, 
ALT suvažiavimui $10.00, 
Čiurlionio Meno Ansambliui 
namo atidarymo proga $25.00, 
Lietuvių Skautų Tautinei Sto
vyklai paremti $25.00, narei 
A. Grigoravičienei (sunkiai 
sužeistai automobilio) pašal
pa $10.00, kitos kuopos nariui 
esančiam sunkiose sąlygose 
vienkartinė auka $5.00, įsigy
ta A. Simučio “Pasaulio Lie
tuvių Žinyno” antros laidos 
viena knyga $6.50. Viso kuo-

kitokio skirtumo, svarbu tik 
kad lietuvis. Būdami musų su
sirinkime, matysite gražų 
kimą, dideliį vieningumą
susiklausmą. Tada gal ne vie- 
nas pasakysite: Aš nieko 
laukęs įstosiu į šią garbingą 
organizaciją ir dirbsiu su vi
sais SLA nariais kartu, juk 
tai čia yra mano vienintelis 
kelias, kur aš ir daug mano 
kitų draugų jau seniai turėjo
me

SLA 44 kuopos susirinki
mas įvyko šių metų sausio 3 
dieną, 8 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Narių dalyvavo 
18, nors dabartiniu laiku na
rių yra 47, vaikų skyriuje 5, 
viso 52 nariai. Turime ir 3 
garbės nares.

Persikėlė iš 36 kuopos į 44

kuopą A. Tėvelis.
SLA 44 kuopa rengia ba

lių vasario 1 dieną, 4 valandą 
po pietų, .Lietuvių Klube. Ižam 
ga ypatai $1.50.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 7 dieną, 8 
valandą vakare, Lietuvių Klu
be. Malonėkite visi kuopos na
riai dalyvauti susirinkime ir 
parengime. Nepamirškite atsi
vesti kandidatų prirašyti prie 
SLA 44 kuopos.

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.

Praeitų metų gruodžio mė
nesio 7 dieną SLA 87-ta kuo
pa turėjo metinį susirinkimą. 
Susirinkimą pravedė kuopos 
pirmininkas J. Popek. Buvo 
perrinkta nauja valdyba 1959 
metams ir išrinkta sekanti:

Pirmininkas J. Popek, 
Vice pirm. A. Akromis,

----------------------------------------- r

Sekretorius F. Pabilionis,
Finansų sekr. J. šermukš

nis,
Iždininkas B. Mileris,
Maršalka A. Ragalauskas,
Korespondentas S.. Pango

nis.
Iždo globėjai:

A. Daukintis ir J. Kušlei- 
kienė.

Revizijos komisija: A. Dau
kintis ir J. Kušileikienė.
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Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Tęsinys)

KUDIRKA SIEKIA VIENYBES IK 
KEIJA EKONOM1NJ GYVENIMU

Jam kaip geram ir toli numatančiam 
gaspadoriui ir vidujinė politika buvo ne 
svetima, nors į ją aktyviai jis visai nesijun- 
gė. Taip šiais laikais musų išeivijoje, taip 
ir anais laikais savame krašte politinių pa
siskirstymų, nesutarimų, ginčų ir vieni ki- 

x tų puolimų netruko. J šitokias nesantaikas 
Kudirka žiurėjo kaip iš vidaus pastumėji- 
mą (lietuvių tautos pražutin ir kaip j ėjimą 
talkininkauti carų užmačioms. Raginda
mas lietuvius vienytis jis sakė: “Kas bus, 
jeigu nelaimė mus užklups greičiau, nei 
spėsime susivienyti ir suprast?, kad reika
las tėvynės dėl visų yra vienas, kad jis 
yra aukštesnis už egoizmą, skirtingų par
tijų, kad prieš tą tėvynės reikalą priešin
giausios partijos turi stoti su šakale alyvos 
ir užmiršti asabiškus nesutikimus’’.

Ragindamas mylėti savo tėvynę ir dėl 
jos gerovės vienytis, jis matomai parašė 
paskutinj himno posmą:

Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos, 
Vienybė težydi.

Tai tikrai reikšmingi žodžiai, kuriuos 
bent dalinai jgyvendinus butų daug pasiek
ta anais laikais ir nemažiau padėtų šiuo 
metu tiek bendroje išeivijos lietuviškoje 
veikloje, tiek pastangose Lietuvą laisvinti. 
Nors dažnai jie giedami svarbesniuose su
sirinkimuose, bet tikroji vienybės padėtis 
mažai kinta. Mat, nuo žodžių iki darbų

dažnai esti tolimas kelias, kurį ne visi nori 
ir moka nueiti.

»

Lietuva iki nepriklausomybės atstaty
mo veik išimtinai buvo žemės ūkio kraštas, 
kurio gerbūvis tegalėjo priklausyti nuo tos 
žemelės našumo. Tačiau ji visą laiką buvo 
apdirbama primityvėmis priemonėmis ir be 
jokių pažangos, modernizavimo ženklų. Ku
dirka matydamas tokią apverktinai nelai
mingą padėtį savomis jėgomis ryžtasi atei
ti į pagalbą. Šiuo sumetimu su 1890 me
tų pradžia išleidžia mėnesinį laikraštį “Ūki
ninką”, išimtinai skiriamą žemės ūkio rei
kalams. Tai, galima pasakyti, buvo pra
džia pastangų padėti ūkininkams, taip pla
čiajai masei pajėgusiai išlaikyti lietuvybę, 
nes carų valdžiai šie reikalai visai nerūpė
jo-

Kiek praktiškos naudos atnešė, sunku 
pasakyti. Bet visgi ūkininkai turėjo pro
gos pasiskaityti tikslių žinių ir gauti infor
macijų kaip ir kokiais budais pagerinti der
lius ir tuo pačiu .palengvinti patį darbą;

Lietuvoje butą visai maža industrijos 

ir tai tik pačios lengvosios. Bet ir toji be 
išimties buvo svetimųjų rankose. Kudirka 
tai matė ir jautė didelę lietuviams skriaudą 
dviem požiūriais: Viena, svetimieji padaro 
gerą gyvenimą tuomi saviškius išstumda
mi, ypač vos pusbadžiai prasimaitinančius 
bežemius ir mažažemius, kurie tokioje in
dustrijoje galėtų rasti net geresnį pragyve
nimą už vidutinius ūkininkus. Antra, už
dirbtus, atseit, išimtus iš lietuvių pinigus, 
išveža praleisti svetur.

Kudirka šiuo svarbiuoju reikalu ypa
tingai domisi, jieško išeities ir net patiekia

Dr. Vinco Kudirkos jauniausioji sesuo Emi
lija Kudirkaite-Lietuviiinkienė, gyvenanti 

Chicagoje, ir jos trys dukterys.

praktišką planą nurodymu: “Galima butų 
dėl pralaužimo tų. pirmųjų ledų, įsteigti net 
tam tikrą draugystę, kuri rūpintųsi doriš
kai ir pinigiškai apie racionališką platinimą 
tarpe lietuvių prekystės, amatų ir pramo- 
nystės”.

‘Draugystė tokia, jeigu tikrai tik už
siimtų savo užduotimis, daug gero padary
tų Lietuvai”.

Kudirkai rūpėjo lietuvius įvesti į pre 
kybą, pramonę ir imtis amatų- Šiomis in 
ovacijomis lietuviams jis turėjo tikslą kel 
ti ekonominį gyvenimą, jį padaryti apskri 
tesniu ir neišimtinai priklausomu nuo že 
mes produktų. Tuo pačiu jis geidė lietu 
vius (bendroje apšvietoje kilti, dėti pagrin 
dą daugiau savimi pasitikėti ir atsipalaido 
ti nuo svetimųjų priklausomybės, ir išnau 
dojimo. Tai sudarytų palankias sąlygas 
patiems lietuviams išeiti į platesnį pasaulį, 
arčiau bendrauti su kitąįs kraštais, juos 
geriau mažįnti ir pasinaudoti savame kraš
te jų pavilgos laimėjimais. Šita visa ilgai
niui savajį kraštą visokeriopai sustiprintų, 
teiktų didesnės savigarbos ir ugdytų stip
resnį atsparumą prieš svetimųjų įtaką, ku
ri visuomet pasireiškia nutautėjimu. Jis 
siūlė eiti organizuotu, planingu keliu, kad 
užtikrinti geresnį pasisekimą. Kokį šie 
Kudirkos reikšmingi pasiūlymai atgarsį su

laukė, dabar negalima, tikrai pasakyti, nes 
nerandama apie tai platesnių žinių.

DK. V. KUDIRKOS STAMBESNIEJI 
RAŠTO DARBAI

Dr. Vincas Kudirka Tikėjo į 
Lietuvos Prisikėlimą

Dr. Vinco Kudirkos darbus tautinėje 
dirvoje galima laikyti jo gyvenimo pasku- 
tinuosius dešimt metų, atseit, iki jo akys 
amžinai užsimerkė ir plunksna iškrito iš jo 
patriotinės rankos. Jo darbai pasireiškė 
raštais, nes kitokia veikla, t. y. vieša tais 
laikais buvo neįmanoma ir stropiai carų 
žandarų sekama, bei persekiajama. Raštai 
kaip jo “Varpas” ir visi kiti tik slapta buvo 
platinami ir slapta skaitoma ir, žinoma, at- 
gabęnama iš užsienio, daugiausia iš Prūsų.

“Varpe” jis turėjo įvedęs reikšmingą 
skyrių užvedintą “Tėvynės Varpai”, kurį 
jis vedė ir kuriame jis daugiausia reiškėsi. 
Čia jis judino, apskritai sakant, visą lietu
vių tautos gyvenimą. Juomi jis lietuvius 
švietė, kulturino, ragino siekti mokslo, kė
dė tautinį susipratimą, kovojo prieš masko
lius, ragino lietuvių tautą nepasiduoti rusi
fikacijai ir sulenkinimui. Jis ypatingai ko
vojo prieš lenkizmo įtaką Lietuvoje, nes ir 
pats buvo stipriai įkliuvęs į tas žabangas bei 
supratęs ištautėjimo reikšmę. Jis matė 
reikšmingą svarbą kelti lietuvių tautos eko
nominę būklę stipresniam išsilaikymui savo 
tautiečius ragindamas eiti į pirkly-bą, kurią 
veik išimtinai monopolizavo žydai, kurti sa
vąją pramonę, kad juo daugiau lietuvių 
rastų sotesnį pragyvenimą ir turtą išlaiky
ti savoje žemėje. Šiuo mostu jis matė ga
limybę daugiau savimi pasitikėjimo įgyti ir 
sustiprinti tautinį atsparumą. O žemės 
ūkio kilimui, kai jau pirmiau matėme, Ku
dirka išleidžia atskirą ir išimtinai tam rei
kalui pašvęstą mėnesinį laikraštį, nes jis 
aiškiai suprato, kad žemė yra stipriausias 
tautos išsilaikymo pagrindas.
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Kudirkai itin rūpėjo savosios inteligen
tijos likimas, kurios tiek mažai butą jo lai
kais ir ta pati mažai domėjosi savo tauta. 
Jis ją burė, kvietė eiti dirbti savo tautai, 
o nuklydusius ir beištautėjančius smarkiai 
barė juos gėdindamas ir net įjuos išvadin
damas savo tautos pardavikais, besilaižan
tiems svetimiesiems, prie kurių nepritampa, 
o savuosius apleidžia. Jam visai nerūpėjo 
nė partijos, nė asmeniniai įsitikinimai, o 
sielojosi vien tik lietuvių tautos išlaikymu 
ir jos likimu.

Jis stipriai tikėjo Lietuvą atstatant 
nepriklausomą ir laisvą valstybę. Šiam 
aukštam tikslui jis dirbo visą savo gyveni
mą, atidavė visas jėgas, nieko nepaisyda
mas apie savo asmenį, gerbūvį. Užtad jis 
nesukrovė jokių turtų, o butų tai galėjęs 
padaryti, kaip daugelis nusisukę nuo savo 
tautos reikalų ištaikingai ir prabangiai 
linksmoje kompanijoje gyveno ir šiais lai
kais. Jis matydamas savo sveikatą silpnė
jant, po penkių metų medicinos praktikos, 
yisą likusį gyvenimą atiduoda savo tautai. 
Kai nebepajėgė iš lovos atsikelti, tai joje 
gulėdamas vis rašė ir rašė skubėdamas, nes 
aiškiai žinojo, kad jo gyvenimo dienos jau 
suskaitytos. Tačiau mirtis jo visai nejau
dino, o vyriausiai jam rūpėjo juo daugiau 
nudirbti, nes dar tiek daug darbo yra likę, 
anot jo paties išsireiškimo. Jam svarbiau
sia rūpėjo palikti lietuvių tautą paruoštą 
nepriklausomam gyvenimui prie pirmos 
progos, kuri atėjo už aštuonioliką metų po 
jo mirties. Jei ne ta sunkioji džiovos liga, 
kuri pakirto Kudirkos gyvenimo siūlą vos 
sulaukus tik 40 metų, tai jis butų galėjęs 
pasidžiaugti Vasario 16, 1918 metais kaip 
ir jo primtakunas ir tautinis tėvas Dr. Jo
nas Basanavičius. Tai butų buvęs jam pil
nas atpildas ir didžiausia paguoda už taip 
didelius ir tiek širdingai dirbtus darbus, sa
vo akimis pamatyti ir gėrėtis savo Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuvos Respublika.

(Bus daugiau)

Susivienijimo 208-tos Pirmosios Moterų 
Kuopos Nauja Valdyba

CHICAGO, ILLINOIS

Nors SLA 208-tos pirmo
sios moterų kuopos sausio 
mėnesio susirinkimas nebuvo 
per daug skaitlingas narėms, 
iš priežasties blogo oro, ta
čiau buvo atlikta svarbus dar
bai ir įvesdinta nauja 1959 
valdyba. Sekretorei Virginia 
Shimkus sergant, pirmininkė 
Theodora Brodemus pakvietė 
SLA iždininkę N. Gugienę pa
daryti susirinkimo užrašus.

Atlikus dienotvarkės reika
lus ir užbaigus'savo dvejų me
tų pavyzdingą darbuotę, pir
mininkė Theodora Brodemus 
tarė nuoširdžią padėką visoms 
narėms, kurios taip gražiai 
kooperavo kuopos veikloje. 
Per tuos du metus į kuopą 
buvo įrašyta keletas narių, 
nemažai aukota įvairiems lab
daros ir kultūros reikalams ir 
prisidėta prie seimo rengimo. 
Buvusi pirmininkė Theodora 
Brodemus kvietė nares ateity
je dar daugiau dirbti SLA 
naudai. Varde kuopos Irene 
Brenner prisegė narei Brode
mus gražių gėlių korsaž£

tikanui reikale /Lietuvos. Nu
tarė taipgi turėti IJetuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimo programą 
vasario mėnesio susirinkime 
ir pakviesti kuopos narę, visų 
didžiai gerbiamą ponią Juzę 
Daužvardienę pakalbėti.

Po susirinkimo tęsės valan
dėlė paviešėjimo, kortų loši
mo ir vaišių, kurias paruošė 
malonios šeimininkės ponios 
Brenner, Radzukinas ir Ku- 
per.

Visos narės kviečiamos lanky
ti vasario mėnesio susirinkimą 
ir dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo pro
gramoje, kur musų brangi na
rė p. Dažvardienė, kaip ir vi
suomet, patieks įdomią kalbą.

Narė.

Serga Jadvyga Tumavičienė
Apskrities organizatore J. 

M. Tumavičienė serga ir guli 
Robert B. Brigham Hospital, 
Roxbury. Ją aplankė SLA 2 
apskrities pirm. J. Arlauskas 
ir organizatorius J. Vaičaitis, 
apskrities vadovybės vardu. 
Ji jau jaučiasi geriau ir tikisi 
greitai apleisti ligoninę. Jos 
vyras B. Tamuvačius serga ir 
guli dr. D. Pilkos Senelių 
prieglaudos naipuose.

Koresp.

VIEŠAPADĖKA

Su tam tikrom ceremonijom 
buvo įvesdinta nauja valdyba, 
kaip seka:

Pirm. Pauline Drangelienė, 
vice pirm. Bernice Ambrose, 
iždin. Elizabeth Šatkauskienė, 
fin. sekr. Anna Jagiella, dr. 
kvot. dr. Lydia Zaleska, iždo 
globėjos Bernice Brijunas ir 
Florence Kraus, ligonių) lan
kytojos Theodora Brodemus 
ir Irene Brenner, ir maršalka 
Anna Yonaites. Ponia Dran
gelienė dėkojo narėms už jai 
reikštą pasitikėjimą ir žadėjo 
kiek išgalės dirbti ŠIA gero
vei. Narės šiltai sveikino nau
ją valdybą.

N. Gugienė trumpais bruo
žais perbėgo šios pirmosios 
moterų kuopos 43 metų tur
tingą veiklą, pabrėždama, kad 
yra garbė būti ŠIA nare, ir 
ypač priklausyti prie 208tos 
moterų kuopos. Ji pasigėrėjo 
ir labai įvertino ir antrosios 
moterų kuopos Chicagoje, bū
tent 134tosios, kuopos pavyz
dinga veikla.

Prie naujų darbų narės nu
tarė pasiųsti kablegramą Va-

South Boston, Mass.
SLA 43 Kuopos Veikla

SLA 43 kuopos narių susi
rinkimas įvyko š. m. sausio 
14 dieną, Lietuvių Piliečiu 
Klube, So. Bostone. Dalyvavo 
visi valdybos nariai ir pasvei
kęs kuopos pirmininkas P. 
Jankus, organizatoriai J. Le- 
kys ir J. Vaičaitis ir iždo glo
bėjas J. Arlauskas. Mokesčius 
susimokėjo net 58 nariai.

Nutarta surengti kovo mė
nesį vadovaujant p. B. Kapo- 
chy draugišką pobūvį, o spa
lių mėn. 25 dieną kuopos 55 
metų jubiliejinį sukaktuvių 
banketą. Taip pat aptartas 
reikalas kuopos reikalams pa
kelti mokesčius iki 75 centų, 
pradedant 1960 metais.

Kuopa 1958 metais yra S. 
L. A. Centrui surinkusi mo
kesčių virš $5,000. Praeitais 
metais mirė 6 nariai. Išsikėlė 
į kitas kuopas 1. Atsikėlė į 
šią kuopą 3, najai įstojo 7.

SLA Seime Čikagoje kuopą 
atstovavo 5 atstovai.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks š. m. vasario mėn. 
11 dieną, 7 valandą vakare, 
Lietuvių Piliečių Klube So. 
Bostone. Nariai prašomi neuž- 
žvilkinti mokesčių mokėjimą, 
nes finansų sekretorius priima 
mokesčius ir savo bute.
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1958 metų pabaigoje aš ga
vau knygą PASAULIO LIE
TUVIŲ ŽINYNAS. Tai man 
buvo puiki kalėdinė dovana.

Knyga yra vidutinio forma
to ir verta tiek aukso, kiek 
ji pati sveria. Angliškas sky
rius nusako Lietuvos vysty
mąsi prieš šimtmečius. Lietu
va po nustojimo savo galybės 
buvo suvaržyta iki pirmojo 
pasaulinio karo, kuris davė 
Lietuvai progą atgimti ir at
statyti savo seną kultūrą. De
ja, antrasis pasaulinis karas 
vėl pavergė Lietuvą ir ji iki 
šiai dienai yra pavergta.

Lietuviškam skyriuje rašo
ma apie lietuvius gyvenančius 
šiam laisvam Amerikos kraš
te, lietuviškas draugijas, jų 
steigėjus, profesionalus žmo
nes, kunigus, lietuviškas baž
nyčias šioj šaly ir kituose pa
saulio dalyse.

Kiekvienam lietuviui tėvy
nainiui PASAULIO LIETU
VIŲ ŽINYNAS yra naudin
gas ir turėtų rastis kiekviėno 
namuose ir raštinėse.

J. V. Klastaitis.

šiaurės Amerikos Lietuvių 
Krepšinio Rinktinė Vyksta 

į Pietų Ameriką

Tvirtai tikint sportuojančio 
jaunimo gajumu ir sportinės 
veiklos prasmingimu, prieš 
kurį laiką imtasi iniciatyvos 
užmegsti tampresnį ryšį su 
Pietų Amerikos lietuviais ir 
išaiškinti glaudesnio bendra
darbiavimo galimybes. Gauti 
laiškai ir drauge pokalbiai su 
čia besilankančiais Pietų A- 
merikos lietuviais vaizdžiai 
patvirtino sportinio bendra
darbiavimo reikalingumą bei 
naudingumą.

Užmezgus ryšius iškilo su

manymas ištirti Š. Amerikos 
lietuvių reprezentacines krep
šinio rinktinės pasiuntimo ga
limumus į kai kurias Pietų 
Amerikos valstybes. Šiam su
manymui gautas entuziastin
gas pritarimas, pabrėžiant, 
kad krepšininkų viešnagė ne 
vien teigiamai prisidėtų prie 
lietuvybės išlaikymo, bet taip 
pat sudarytų puikią progą per 
sportą išryškinti dabartinę 
Lietuvos padėtį ir lietuvių sie
kimus.

Nuodugniai apsvarsčius są
lygas nutarta šį sumanymą 
vykdyti ir visomis išgalėmis 
imtis darbo jo įgyvendinimui. 
Pagal paruoštą planą Š. Ame
rikos lietuvių vyrų krepšinio 
rinktinė, sudaryta iš čia gi
musiųjų ir naujai atvykusių
jų, numato išvykti 1959 m. 
liepos mėnesio pradžioje ir 
lankytis Brazilijoje, Argenti
noje, Urugvajuje bei, eventu
aliai, Kolumbijoje ir Venezu- 
eloje. Apie mėnesį laiko už
truksiančios kelionės metu 
teks rungtyniauti su lietuvių 
ir vietinėmis komandomis.

Reprezentacinę krep š i n i o 
rinktinę sudaryti pavesta Š. 
Amerikos Lietuvių' Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 

'Krepšinio Komitetui 9-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių metu, 1959 m. ba
landžio 4-5 dd., Detroite. 
Rinktinę paruošti ir jai vado
vauti pakviestas žinomas mu
sų krepšininkas VYTAUTAS 
GRYBAUSKAS.

Viso organizacinio darbo 
vadovavimas patikėtas šio su
manymo vyriausiam iniciato
riui, Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos vadovui Petrui 
Petručiui ir žinomam sporto 
darbuotojui (bei visuomeninin
kui Valdemarui Adamkevičiui, 
kurie užmezgė ryšius su Pie
tų Amerikos lietuviais -bei at
liko pradinį organizacinį dar
bą.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga, numatydama, kad 
šio sumanymo įgyvendinimas5 
pareikalaus didelių pastangų 
ir pasišventimo, tikisi, kad 
lietuviškoji visuomenė, gyve
nanti tiek Šiaurės tiek Pietų 
Amerikoje, neliks tokiam jau
nimo žygiui abejinga ir jį pa
rems.

Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas.

Chicago, Illinois
Paminėjo 70 Metų Sukaktį

Praeitais metais gruodžio 
24 dieną, plačiai žinomas vi
suomenės veikėjas Dr. Kazys 
Drangelis paminėjo savo am
žiaus 70 metų sukaktį. Nors 
tai nemažas skaičius metų 
žmogaus gyvenime, bet Dr. K.

Drangelis dar pilnas energi
jos, dalyvauja visuomeninėje 
veikloje ir seka pasaulinę po
litiką.

Dr. Drangelis į visuomeninę 
veiklą įsijungė jaunu buda- 
das, buvo Sandaros preziden
tu, dalyvavo daugelyje Susi
vienijimo ir kitų organizacijų 
seimuose. Šiuo metu jis yra 
Susivienijimo Įstatų Komisi

jos narys, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vietinio skyriaus na
rys, dalyvauja jo susirinki
muose, dažnai pasiūlo gerų 
sumanymų skyriaus veiklai.

Aš sveikinu Dr. K. Drange- 
lį, sulaukusį 70 metų amžiaus, 
linku jam sveikatos ir dar 
daug metų gyventi ir dirbti 
Lietuvai ir savo tautos žmo
nėms. Koresp.
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SVARBUS PRANEŠ IMAS SIUNTĖJAMS
i

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U. S. S. R.

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jus turėsite galimybės siųsti dovanų 

siuntinius į U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO KAINA
Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir su

prastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip pat page

rinti bendrą patarnavimą.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siunti

mo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, kurios yra

VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti.

.r jh t ".t •* •v**1**'*’-**-'- -•*> *•■= • ■ ■
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Įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

Prašome kreiptis į bet kurią šių 

sąrašą ir kitų informacijų.

UNION TOURS, INC.

1 East 36th St., New York 16, N. Y.

MUrray Hill 6-1155

I

CENTRALI PARCEL SERVICE, INC.

220 So. Statė St., Chicago 4, III.

Tel. WAibash 2-9354

i

firmų smulkesnei informacijai, gausite skyrių

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., 
INC.

135 West 14th St., New York 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

1991 Broadway, New York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

PACKAGE EXPRESS CO. & TRAVEL
AGENCY

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.
Tel. INgersol 7-7272
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Lankėsi Redakcijoj Juozas 
J. Bačiunas

šeštadienį, sausio 24 dieną 
Tėvynės redakcijoje lankėsi 
Juozas J. Bačiunas, plačiai ži
nomas visuomenininkas ir va- 
sartietės savininkas iš Sodus, 
Michigan. Jis drauge su žmo
na žieminių atostogų metu at
vyko į rytines valstijas, porai 
dienų sustojo Nevv Yorke,'tai 
tą proga aplankė ir savo or
ganizacijos organo redakciją. 
Su juo maloniai pasikalbėta 
įvairiais reikalais. Sausio 25 
dieną jis dalyvavo Lietuvių 
Spaudos Klubo susirinkime, 
kuris įvyko Arlingtono užei
goje Brooklyne, 'o sausio 26 
dieną išskrido Chicagon.

mažai aukų Lietuvos vadavi
mui. Tegul 41 Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis praeina 
visuotino lietuvių sujudimo 
ženkle. Už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę! ...

Fr. Žilionis. 
----------------- \

Toronto, Canada

SLA 236 KUOPOS
narių sekantis susirinkimas į- 
vyksta Lietuvių Namuose va
sario 8 dieną, 2 valanlą po Į 
pietų. Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime.

M. K.

soje Amerikoje. Visoje Kali
fornijoje šiuo metu yra arti 
15 milijonų gyventojų. Los 
Angeles county Republican 
Assembly turi svarbiausią bal
są visos Kalifornijos republi
konų veikloje. Qrganizacijosi- 
pirmininko vietai nominuotas 
dabartinis pirm. G. Harvey 
Hydland iš Whitticr, Calif.

LD.

Wilkes Barre, Pa.

Tarpe Industrijos ir Unijos 
Pasirašyta Dvi Sutartys

Kenosha, Wisconsin
Vasario 16-tos Minėjimas

Arnoldas Voketaitis Radio 
City Music Hali

Solistas Arnoldas Voketai
tis, dainuoja Nevv Yorko Ra
dio City Music Hali, Rockfel- 
ler Center, pradedant sausio 
22 diena iki vasario 12 dienai.

Daidininkas Voketaitis yra 
narys City Center Operos, kuri 
šiuo laiku turi sezono per
trauką, todėl Voketaitis da
bar pildo seniai gautus pa
kvietimus, ne tik Radio City 
Music Hali, bet ir kitur.

Arnoldas labai apgailauja, 
kad negalėjo priimti lietuvių 
kvietimų ir dalyvauti jų pa
rengimuose, nes tie parengi
mai pasitaikė tuo laiku, kada 
operų sezonas. Todėl tie lietu
viai operų dainininkai, kurie 
visą sezoną dainuoja operose, 
neturi laiko privatiniuose kon
certuose dalyvauti. Kovo mė
nesio pradžioje C. C. Opera 
vėl pradeda pavasarinį sezoną 
ir tęsis iki vasaros. Be to, Ar
noldas Voketaitis dar turi te
levizijoj dainuoti.

Šiuo laiku dainininkas Vo
ketaitis apsistojęs Nevv Yor
ke, nes čia visi meniniai reika
lai apie jį sukasi.

Taigi aukščiau paminėtų 
trijų savaičių bėgyje matysi
me ir girdėsime musų tautie
tį dainuojant didžiulei Nevv 
Yorko amerikonų publikai. 
Reikia tikėti, kad tuo kartu 
daug lietuvių bus tame gar
siame Nevv Yorko teatre, Ra
dio City Music Hali.

A. M. P.

Kenoshaus lietuviai rengiasi 
paminėti Lietuvos Nepriklau- 
samybės 41 metų sukaktį. Mi
nėjimas įvyks vasario 15 die
ną, 3 valandą po pietų, šv. 
Petro parapijos salėje. Kalbės 
teisininkas Algirdas Kaulėnas. 
Bus graži meninė programa.

Man yra malonu pažymėti, 
kad musų SLA 212 kuopa kas 
metai prisideda prie Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo pagal savo išgales. Taigi 
ir šiuo kartu kviečiu visus S. 
L. A. 212 kuopos narius atsi
lankyti į minėjimą.

J. Kasputis.

South Boston, Mass.

Rengiama Vakarienė

Š. m. vasario mėn. 14 die
ną, 7 valandą vakare Tautinės 
S-gos namuose yra rengiamas 
mišk. prof. J. Raukčiui 60 me
tų sukakties paminėjimas ir 
vakarienė.

Norintieji dalyvauti regis
truojasi pas Ign. Vilėniškį, te
lefonas AN 8-8384 iki vasario 
9 dienai.

Prof. J. Rauktys yra daug 
dirbęs Lietuvos miškininkys
tės srityje ir šiandien Lietu
vių Enciklopedijoje yra miš
kininkystės skyriaus redakto
rius. Koresp.

Los Angeles Calif.

Vasario 16-sios Minėjime Kal
bės dr. P. Grigaitis

Pittsburgh, Pa.

Vasario 16 Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybes 
41 metų sukakties minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 15 
dieną. Tą sekmadienį 10 va
landą ryto, bus iškilmingos 
pamaldos su tai dienai skirtu 
pamokslu šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, o po pietų 3 
valandą Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 1723 Jane Street, 
South Side Pittsburgh, Pa., 
bus prakalbos ir meninė pro
grama.

Vyriausiu kalbėtoju yra pa
kviestas ir tikrai pažadėjo at
vykti SLA daktaras kvotėjas 
dr. S. Biežis iš Chicagos. 
Taipgi kalbės kongresmanas 
James G. Fulton, ir eilė žy
mių amerikiečių. Programos 
vedėju bus SLA prezidentas 
Povilas P. Dargis. Meninę 
programą atliks šv. Pranciš
kaus akademijos studentės, 
vadovaujamos seselės Pran- 
ciškietės.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus lietuvius gausiai daly
vauti pamaldose ir minėjimo 
salėje, kur išgirsite žymius 
kalbėtojus ir pamatysite pui
kią lietuvišką meninę progra
mą. Pittsburgho Lietuvių Ta
ryba tikisi, kad lietuvių orga
nizacijos, profesionalai, biz
nieriai ir visa Pittsburgho bei 
apylinkių lietuviškoji visuome
nė gausiai dalyvaus minėjime 
ir sukakties proga sudės ne

ALT-bos Los Angeles sky
riaus ruošiamame 1959 metų 
vasario 16-sios minėjime, ku
ris įvyks vasario 14 dieną, 
vakare, Patriotic salėje, pa
grindiniu kalbėtoju bus ALT 
Vykdomojo Komiteto sekr. ir 
“Naujienų” vyr. red. dr. Pi
jus Grigaitis. ALT-bos Los 
Angeles skyriui v a d o v a u- 
ja Algis Raulinaitis, kiti na
riai — A. Skirius, A. Dabšys, 
R. Medziukaitė, dr. G. Valan
čius, M. Aftukicnė ir J. Jodc- 
lė.

Republikonų Metinis 
Susirinkimas

Lietuvių republikonų abiejų 
vienetų metinis susirinkimas 
šaukiamas 1959 metų vasario 
8 d., sekmadienį, 12 vai. (tuoj 
po sumos) šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Abiems viene
tams nuo jų suorganizavimo 
vadovauja L. Valiukas. Nomi- 
nacinis komitetas, pasiūlyti 
naujas abiems vienetams val
dybas, sudarytas iš šių asme
nų: pirm. J. Kojalis; nariai— 
dr. Budriunas, V. Kazlauskas, 
dr. P. Pamataitis, A. Skirius, 
dr. R. Mason ir C. Lukšis.

L. Valiukas Nominuotas Žy
miam Republikonų Postui

L. Valiukas nominuotas Los 
Angeles County Republikan 
Assembly vice pirmininko vie
tai. Ši organizacija yra įtakin
giausias republikonų vienetas 
Kalifornijoje, turįs šimtus 
skyrių. Los Angeles county 
turi virš 6 milijonų gyvento
jų, lai didžiausia “county” vi

Angliakasiai gavo algų padi
dinimą vieną dolerį į dieną ir 
atostogų apmokėjimą nuo 140 
iki 160 dolerių. Į senatvės 
pensijų fondą anglies indus
trija mokės 70 centų už kiek
vieną toną anglies perleistą 
per laužyklos įrengimą dėl 
rinkos. Taipgi ši sutartis už
tikrina $50.00 į mėnesį išėju
siems į pensiją, išdirbusiems 
anglių kasyklose nemažiau 20 
metų ir sulaukusiems 60 me
tų amžiaus, taipgi bus moka
ma pomirtinės penki šimtai 
dolerių likusiems šeimos na
riams, jei lakios šeimos gyve
no iš mirusio uždarbio. Dar 
bus duodama $250.00 pavie
niams palaidojimui.

Šių metų kietos anglies in
dustrijoje gaunančių pensijų 
yra apie penkiolika tunstan- 
čių, o dirba tik virš 20 tūk
stančių, nes anglies gamyba 
įvedė mašinas, iš viršaus ka
sama anglį ir produkcija daug 
padidėjo ant kiekvieno dir
bančio industrijoje. Anglies 
rinka sumažėjo, nes anglis 
daugiausia naudoja tik dėl 
karų, tai dujos ir nafta nu
gali anglį lenktynėse.

Alaus išdirbystės

Čia randasi trys alaus iš
dirbystės, kurios irgi turi įbė- 

< dos su atvežimu alaus iš ki
tur gamintą. Bet šiomis die
nomis pasirašė sutartį trims 
metams tarp unijos ir alaus 
gamybų. Pirmą metą dirban
tieji negaus algų 1 pakėlimo, 
bet antrais metais gaus tris 
dolerius į savaitę pakelti, nes 
jie gauna savaitinę mokestį, o 
trečiais metais gaus tris do
lerius į savaitę, pilną savaitę 
atostogų su pilna alga. Ato
stogas gaus išdirbę metus 
laiko tik vieną savaitę, o pen
kiolika metų išdirbę gaus ke
turias savaites. Kiti gaus po 
dvi ir tris savaites. Dar gaus 
pakėlimą apdraudos iki trijų 
tūkstančių ir galės įsigyti pen
siją sulaukę 65 metus am
žiaus su dovana penkių šim
tų dolerių, o 70 metų atlei
džiami iš tarnybos.

Dirba penkias dienas į sa- 
saitę ir 7 valandas į dieną. 
Gaus įmokėti ir už devynias 
tautiškas šventes, į kurias vie
na diena įeina ir valdiškų rin
kimų diena.

Tai, abelnai paėmus, tokia 
sutartis unijos pasirašyta su 
anglies industrija be pertrau
kos darbo.

J. V. Stanislovaitis.

Palaikykim vienintelę Lie
tuvių Vasario 16 Gimnaziją 
Vokietijoje, kurioje dėstoma 
kalba yra lietuviška, Gimnazi
ja nors mažumoje, priauklės 
musų ateinančioms kartoms 
veikėjus.

Įvairios draugijos gali laike 
susirinkimų parinkti aukų, 
arba nors kartą į metus paau
koti iš savo iždo nors nedide
les sumas. Kaip kur būrelių, 
nariai apsideda mėnesinėmis 
duoklėmis ir anot lietuviško 
priežodžio: dėk grūdą prie 
grūdo, prikrausi aruodą; taip 
ir su aukomis, jei mes visi 
nors po mažą auką dėtume, 
tai susidarytų didelės sumos 
saviems lietuviškiems reika
lams, s Brooklyne veikianti 
mažas Iburelis praeitais me
tais aukojo sekančiai: P. 
N-nas $19, po 12 dol. Ver. 
Norvaišaitė, Kaz. Kriaučiūnas
ir Alg. Narvydas. $7 Juoz. 
Bąndziukas. $5 Ant. Mičiulis. 
$3 J. Jankus. Viso $70. Pini
gai persiųsti per BALFą ir 
gauti iš Gimnazijos pakvita
vimai už gautąsias aukas.

P. N.

Philadelphia, Pa.
Mirė Veiklus Advokatas

Praeitų metų gruodžio pra
džioje vietiniai lietuviai nete
ko veiklaus lietuvio advokato 
M. Šliko. Velionis buvo gimęs 
Shenandoah, Pa. neturtingoje 
šeimoje. Aukštą mokslą jis 
pasiekė savo pastangomis, 
dienomis užsidirbdamas kas
dieninį pragyvenimą, o vaka
rais mokėsi, ir taip per dau
gelį metų besimokindamas pa
siekė advokato laipsnį.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kada buvo vedama ko
vą gauti Lietuvai nepriklau
somybę, prię tos kovos nema
žai prisidėjo ir adv. Šilkas. 
Jis, kiek man žinomą, su ki
tais tų laikų žymiais veikė
jais važinėjo į Washingtoną 
ir tarėsi su atitinkamais val
džios pareigūnais Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo rei
kalais ir, tūlą laikią pats dir
bo Washingtone.

Tai buvo patriotingas lietu-

vis profesionalas, todėl jo ne
tekus, vietiniams lietuviams 
didelis smūgis. Vietinis.

DEŠIMTUKŲ VAJUS

Jom tk&
MARCH 
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Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Lukošius Viktoras ir Lukošaitė. 
Juzefą, Viktoro vaikai, ^gimę Či
kagoje.

Maniušis Aleksas, Kazimiero ir 
Monikos sun., kil. iš Juknėnų km., 
Daugailių vals., išvyko Argentinon.

Mažeika Juozas, Motiejaus sū
nūs, iš Bambininkų.

Montvydaitė-Mikutienė Ona, An
tano ir Ievos * d., iš Tikkšlių m., 
ras Mikutis Ignacas.

Navalauskas Stanislovas, Antano 
sūnūs.

I i ea

New Ewald, gimęs Girininkų k., 
Tauragės apskr., išvažiavo j Kana
dą.

Rimkus Jonas, Jurgio sūnūs, iš 
Dapkiškių k., Tauragės apskr.

Ruikys Bronius, gyvenęs Chica
go, III.

Spruogis Jokūbas, Jokūbo sūnūs.
Šturmienė-Jonikaitė Ona, jos vy

ras Aleksas šturmas, sūnūs Alek
sas ir duktė Aniceta.

Surdokas Vincas ir jo sesuo Ve- 
rusė Aleksynienė-Surdokaite (vy
ras Juozas), kilę iš Naujavalakių 
k., Krosnos par.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

New Britain, Conn.
{vyksta daug nelaimių. Sau

gumo departamentas praneša, 
kad per savaitę laiko šiame 
mieste įvyksta visokių nelai
mių virš 497. Tas.liečia susi- 
žeidimus gatvėse, mokyklose, 
dirbtuvėse ir tam panašiai.

Fafnir Berring bendrovė 
praneša, kad jos išdirbystės 
beringai skraido erdvėse. Esą 
naudojama Suvienytų Valsti
jų “spudninkams” bei rakie- 
toms. Gal ir tiesa, nes minėta 
bendrovė pradeda daugiau 
dirbti ir vis gauna naujų už
sakymų. Daugelis pirmiau at
leistų darbininkų pašaukta į 
darbą.

Pramuš Naunčikas.

Pranauskas Petras, Jono sūnūs 
ir jo žmona.

Rokas Konstantinas ir Rckicnė- 
Limišauskaitė Antanina.

Šimukonaitč Anelė, Miko duktė, 
jos motinaa buvusi Tomusaitė, kil. 
iš Ručkakiemio km., Kruonio vals.

Šule Jonas, Kazio sūnūs ir jo sū
nūs Edvardas.

Žemaitis Pranas, Prano sūnūs, 
gimęs Amerikoje.

Alcksynienė-Surdokaitė '’Verusė, 
(vyras Juozas) ir ‘ jos brolis Vin
cas Surdoka, kilę iš Naujavalakių 
km., Krosnos par.

Antanavičius Antanas, Adomo 
sun., iš Tirkšlių m.

Barauskas Bronius, Juozapo sū
nūs.

Bartkevičius Juozas, Stasio sun., 
kil. iš Marijampolės apskr., gyve
nęs Brooklyn, N. Y., 128 North 4 
Street.

Butkus Jonas ir Konstantinas, ir 
sesuo Zuzana, Vinco Butkaus vai
kai.

čižaitč Jadvyga, gimusi Kuktiš
kėse.

Dulevičius Leonas, Hcčislovo sū
nūs, iš Pasvalio.

Gehrmann Rudolfas, gyvenęs Vo
kietijoje, Berlyne.

Geibavičius Bronius.
Gužauskas Silvestras ir Stanis

lovas.
Katauskas Jonas, Kazimiero s., 

gimęs Šiaulių apskr., Gruzdžių v., 
gyvenęs Vokietijoje.

Kavaliauskas Boleslovas, gyve
nęs Radviliškyje.

Kirkilą Juozas, Juozo ir Marijo
nos sūnūs, gyveno Sao Paulo, Bra
zilijoje.

SHAL1NS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forėst Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALLNS IR 

J. B. SHALLNS 
Tel. VIrginia 7-4499

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BU K IT E S V E 1 K 1

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, (

3148 W. 63rd St, Chicago 29, III.
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

1

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašaipų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 24, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
PETRAS KVEDERAS, 13 kp., MJinersville, Pa., gimęs 

birželio 26, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė sausio 1, 1922 m. Mirė lapkričio 28, 1958 m. 
Velionio žmonai, Mikalinai Kvederas, pomirtinės 
išmokėta___________________ __________________ $300.00

MOTIEJUS DEGESIUNAS, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimęs gruodžio 29, 1879 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 2, 1928 m. Mirė lapkričio 29, 
1958 m. Velionio anukui, Raymond L. Marino, 
pomirtinės išmokėta __________________________ 150.00

JONAS RAMANAUSKAS, 118 kp., Curtis Bay, Md., 
gimęs liepos 24, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 7, 1913 m. Mirė gruodžio 22,
1958 m. Velionio žmonai, Onai Ramanauskienei,
pomirtinės išmokėta __________________________ 300.00

IGNAS SEKANAVIČIUS, 283 kp., Coaldalc, Pa., gi
męs liepos 15, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 10, 1925 m. Mirė sausio 12,
1959 m. Velionio žmonai, Onai Sckanavičienei, po
mirtinės išmokėta ____________________________ 600.00

Viso ____________________ ___________________$1,350.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso________________ $8,408.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. JAKAITIS, 10 kp., Philadelphia, Pa., sirgo savalčiiį_________ $01.08
O. URBONIENĖ, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 8 sav. 3 d. _____ 43.00
Z. MALKUNAS, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo £> sav. 1 d.----------- 31.00
V. VAICEKAUSKAS, 52 kp., Mt. Carmel, Pa., sirgo 12 savaičių 81.00
M. KAZLAUSKA&-PLATT, 90 kp., Bridgevillc, Pa., sirgo 8 savaites 63.00 
R. JESKELEV1ČIUS, 102 kp., Haverhill, Mass., sirgo 8 savaites -__  36.00
A. KUMETIS, 153 kp., Du Bois, Fa., sirgo1 2 šav. 5 d.  ------------ 17.00
B. NAVICKAS, 212 kp., Kenosha, Wis., sirgo 5 sav. 1 d.----------------- 15.50
V. BRAZIĖ-AMBROSE, 275 kp., Springficld, III., sirgo 6 sav. 3 d— 39.00

Viso . .....................-........................................................................................$390.08
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ------------------------------ -------____$l,176.8dL

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorių*.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’ turi daug rimtų bendradar

bių viguose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA; metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvfrtimis Ir nuo to kainai nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MIGHELSONO 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 Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdaj; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir 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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite Čeki arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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VASARIO ŠEŠIOLIKTAI ARTĖJANT
r

Artinasi Vasario 16-ji — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dienos sukaktis.

Lietuviai laisvajame pasauly, kaip ir kiekvienais 
metais, minės tą istorinę dieną, simbolizuojančią lietu
vių pasiryžimą gyventi laisvą, nepriklausomą ir demo
kratinį gyvenimą.

Ta diena lietuviu tauta savo atstovu, susirinkusiu 
Vilniuje, lupomis pareiškė pasauliui, kad nutraukia po
litinius ryšius su savo pavergėja Rusija.

Tai įvyko prieš 41 metus, kai Lietuvoje dar šeimi
ninkavo vokiečių niilitaristai. Jie siekė paversti Lietu
vą kaizerinės imperijos vasalu. Bet tvirtu pasiryžimu, 
savanorių krauju ir visos tautos aukomis musų tėvynė 
išsikovojo sau laisve. Ir per 20 nepriklausomo gyveni
mo metų ji sparčiai žengė priekin visose gyvenimo sri
tyse, pradedant ukiu ir baigiant menu.

Minėdami šią Vasario 16-isios sukaktį, mes primin
sime pasaidiui, kad lietuvių tauta per savo nepriklauso
mybės laikotarpį pilnai pateisino tautinio apsisprendi
mo principo teisingumą ir pasitikėjimą, tų valstybių, 
kurios suteikė Lietuvai pripažinimą.

Per savo' nepriklausomybės laikotarpį Lietuva ne
vedė agresinės politikos, niekam negrumojo ir nieko ne
skriaudė. Bet nežiūrint jos taikingumo, jai nuolatos 
grėsė pavojus iš kaimynų pusės. Pačioje nepriklauso
mo gyvenimo pradžioje vienas tų kaimynų pagrobė jos 
sostine ir apie trečdalį teritorijos.

Prasidėjus Antram Pasauliniam karui, kiti d,u kai
mynai, slaptai susitarė, sunaikino jos nepriklausomybę. 
Su Vokietijos diktatoriaus Hitlerio pritarimu Lietuvą 
pavergė komunistinės Rusijos diktatorius 
jau beveik 19 metų, kai Lietuvos žmonės 
vergijos jungą.

Minėdami šią Vasario 16-sios sukaktį, 
sime pasauliui musų broliui ir seserų kaai 
despotizmo letena ir pareikšime protestą 
tą Lietuvos įjungimą j Sovietui Sąjungą.

Stalinas ir 
neša žiaurų

v •

»
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Vienas Išvyko, Kitas Atvyko
Sovietų Sąjungos vice pre

mjeras Atastas I. Mikojanas, 
paviešėjęs Amerikoje arti tris 
savaites, išvyko atgal į Mas
kva. Nespėjus jam išvykti, at
vyko kitas žymus svečias Ar
gentinos prezidentas dr. Ar
tūro Frondizi. Pirmasis lankė
si politiniais tikslais, jieškoda- 
mas Amerikoje draugiškumo 
bei sudarymui santykių pre-

Sovie-kybai tarp Amerikos ir 
tų Sąjungos, kaip jis pats pa
reiškė pasitarimuose su ban
kininkais ir kitais milijonie
riais. Nors apie politiką jis 
atvirai nekalbėjo, tačiau rei
kia manyti, kad jo atvykimo 
tikslas buvo pavažinėti po A- 
merikos miestus ir gauti drau
gų Sovietų Sąjungai.

Antrojo svečio Argentinos

prezidento dr. Artūro Frondi
zi atvykimo tikslas yra visai 
kitokia, negu pirmojo. Jis at
vyko Amerikon jieškoti finan
sinės paskolos sustiprinimui 
Argentijos ekonominės būk
lės, kuri nukentėjo diktatoriš
kai Argentiną valdant. Jis ta
rėsi su prezidentu Eisenhovve- 
riu įvairiais reikalais, ypač 
kalbėtasi kaip sudaryti tarp 
dviejų valstybių gla u d e s n į 
bendradarbiavimą.

Nežiūrint to, kaip buvo pa
sielgta su vice prezidentu 
Nixonu Pietų Amerikoje jam 
ten lankantės praeitais me
tais, Argentinos prezidentas 
Frondizi sutiktas iškilmingai 
ir šiltai, nes jis laikomas val
stybiniu svečiu. Jis kalbėda
mas Washingtone kongrese 
pareiškė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės negali pamir
šti ir nekreipti dėmesio į Ar
gentinos silpnas ekonomines 
problemas. Spaudos atstovai 
ir radijo komentatoriai Ar
gentinos prezidento lankymą
si laiko istoriniu įvykiu ir 
pareiškia, kad jis gaus viską 
kas jam l^ei jo valstybei rei
kalinga. Ar tokios komenta
torių daromos išvados teisin
gos, rašant šiuos žodžius ne
galima pasakyti, tą tik ateitis 
parodys.

Argentinos prezidentas, pa
gal spaudos pranešimą, nori 
glaudžiau bendradarbiauti po
li t i š k a i ir ekonomiškai su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, nors jo planams pero- 
nistai nori pakenkti ir kelia 
streikus.

Komunistų 21 Suva- 
• žiavimas Maskvoje

Praeitos savaitės pradžioje 
Maskvoje prasidėjo 21 suva
žiavimas Komunistų Partijos. 
Įžanginę kalbą pasakė parti
jos sekretorius ir Sovietų Są
jungos diktatorius Chrušče
vas. Visa jo septyn:ų valandų 
kalba susidėjo iš pasigyrimų 
dideliais laimėjimais socialis
tinių šalių. Be pasigyrimų j’s 
daugiau nieko gero nepasako 
ir nieko konkretaus nepasiū
lė.

Maskvos “Pravda”, jei jai 
galima tikėti, praneša, kad 
Chruščevas savo kalboje pa
reiškęs, kad bus mažiau dir
bama ir daugiau atlyginimą, 
už darbą. Tokis diktatoriaus 
pareiškimas susilaukė didelių 
.ovacijų, tačiau tos ovacijos, 
greičiausia, tik ovacijomis pa
siliks. Jog visiems gerai žino
ma, kad komunistų valdomuo
se kraštuose žmonės suvaryti 
j kolchozus, padaryti vergai^ 
ir dirba ilgas valandas ir ne
užsidirba žmonišką kasdieninį 
pragyvenimą.

Taipgi Chruščevas pasigyrė, 
kad šiandien Sovietų Sąjunga 
yra pakankamai galinga išlai
kyti taiką pasaulyje, kad ji 
stato tarpkontinentales rakie- 
t.as ir gamina kitokius karui 
reikalingus ginklus. .Jeigu jau 
sovietams rupi išlaikyti taiką 
pasaulyje, tai kokiems, atsi
prašant, galams gaminamos 
tos rakintos ir kitokie gink
lai? Taika pasaulyje bus tik 
tada, kai Sovietai if kitos 
panašios valstybės užgrobtus 
kraštus sugrąžins tų kraštų 
žmonėms, kad jie palys gale- 
tų išsirinkti savo kraštams 
valdovus. Tačiau sovietines 
diktatorius ir komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
apie tai nekalba.

šaulių vidurinei mokyklai 
ministerių tarybos įsakymu 
suteiktas Zigmo AngarieČio 
vardas.
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Niekas Neskiria Lietuvių, Nei Amžius, 
Nei Skirtingas Išsiauklėjimas, Nei Įvai

rios Pažiūros Bei jsikinimai
Mtusų spauda, ir visuoinęinės atsakingi veikėjai nuo

latos kartoja apie tai, kad šiuo ypatingu metu mums 
nepaprastai svarbus vieningumas ir suderintas darbas. 
O senesnieji veikėjai, kurie šioje šalyje jau išgyveno 
pusšimtį metų pasigailėdami atsimena, kad šiandieną 
jie ja,u nepastebi tos vienybes, kuri visus jungė pačioje 
pradžioje jų veikimo. Tada mes visi, jie sako, jautė
mės esą broliai ir seserys ir stengėmės vienas kitam pa
dėti.

O dabar, girdi, mes esame visi susiskirstę srovėmis 
ir net. pagal tas nuotaikas, kurias išsiauklčjom atskiro
se sąlygose gyvendami. Todėl pastebima, kad senieji 
ateiviai dalinai geriau jaučiasi saviškių tarpe, nes jie

Berlyne Parodė Kele
tą Neaiškią Ašmeną

Sovietai neseniai Berlyne 
spaudos atstovams pristatė 
du neaiškius, asmenis, kurių 
istorija tokia:

Prieš kurį laiką Vakarų Vo
kietijoje atsirado keletas so
vietų rusų karių, kurie čia 
greit suėjo į kontaktą su ru
sų emigrantų organizacijomis. 
Vienas jų buv. sovietų kari
ninkas Ovšenikovas, kitas vie
nas valstybinio rusų cirko ar
tistas.

Sovietinėje pąsiuntinyb ėję 
tuos du vyrukus žurnalistams 
pristatė generolas majoras 
Višnevski, “Grįžimo į tėvynę” 
komiteto viršininkas. Perbėgė
lis karininkas pasisakė lankęs 
Maskvoje kai inius institutus. 
Eidamas tarnybą sovietinėje 
Vokietijos zonoje, prisiklausęs 
vakariečių radijo transliacijų, 
ėmęs sovietiniu gyvenimu abe- ,

joti ir nusprendęs “gyvenimą 
Vakaruose stebėti savo aki
mis”. Atvykęs į Vakarų Ber
lyną, o iš čia amerikiečiai jį 
lėktuvu pergabenę į Vakarų 
Vokietiją. Čia jis suėjęs į 
kontaktą su rusų emigrantų 
organizacijomis. Tačiau pasi- 
šlykštėjęs amerikiečių meto
dais, perbėgęs atgal į sovietų 
pusę.

Sovietai tokiais dvigubų 
perbėgėlių išstatymais nori 
pasauliui įrodyti, kad ameri
kiečiai Vakarų Berlyną panau
doja agentams prieš Sovietus 
ruošti ir panašiai. Be to, no
rima įvaryti kylį ir tarp vo
kiečių ir amerikiečių, siūlant 
pastariems, kad šie nebelis- 
tų Vakaruose veikti įvai
rioms emigrantinėms organi
zacijoms. E.

Baigta navigacija Nemunu. 
Netrukus Kauno žiemos uos
te bus pradėti remontuoti lai
vai.

jau buvo susidarę savas tradicijas šioje šalyje ir savišką 
veikimo būdą, tuo tarpių kai naujieji ateiviai ne visada 
supranta, arba nelinkę suprasti kaip svarbu paaukoti 
savlis skirtingus nusiteikimus bendram labui ir įsijung
ti į jau esamą šioje šalyje veikimą.

Bet laimingu budi| susikūrė viena organizacija, di
džiule, plačiausia visose lietuvių kolonijose išsiplėtusi 
organizacija, kuri sugeba, iš
mus. Tai musų Susivienijimas, 
grindais sukurtoji organizacija, kuri atlieka 
praktinį darbą visiems lietuviams.

Jaunimas turi pažinti lietuviškas tradicijas
Neužmirškime, kad ir amžiaus skirtumas 

tam tikrą vaidmenį tarpusaviuose santykiuose, 
mas linksta bendrauti su savo amžiaus

“nuobodžiai

lyginti visokiausius skirt li
tai Iraternaliais pa- 

grynai

vaidina 
J avini- 

asmenimis, nes 
jaunuoliai kartais jaučiasi “nuobodžiai’’ vyresniųjų 1 
aplinkoje, kadangi jie turi savus skirtingus interesus ir 
polinkius. Susivienijimas ir čia praktiniame darbe 
gražiai patarnauja ir padeda jaunimui įsisavinti tas 
gražias ir tikrai sektinas tradicijas, kurios prigijo lie
tuvių veikloje šiame krašte. Tai yra nepaprastai svar
bus ir vertingas įnašas į bendrą lietuvišką darbą.

Susivienijimo veikėju darbo gilesnė prasmė
Susivienijimo veikėjai dirbdami savo organizacijai 

tuo budu atlieka ypatingą patarnavimą visai musų vi- 
įsuoimenei. Jeigu gražioje ir darnioje santaikoje susi
tinka senieji ateiviai su -naujaisiais, jeigu čia gimęs jau
nimas gali bendrauti su naujųjų ateivių jaunuoliais, tai 
yra taip pat brangus musų visuomenei patarnavimas, 
kuris padeda bendram susipratimui ir paskatina vie
ningam darbui. O tokiu budu prasidėjęs bendradarbia
vimas nejučiomis pereina ir į kitas visuomeniškas sri
tis.

Tad šiandiena vykdydami savo 
viniųs, dirbdami Pažangos vajaus 
savo kuopas ir plėsdami Susivienijime fraternales idė
jas,, j auskime ir giliai supraskime savo veiklos platesnę 
svarbą.

Vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybes Nvun- 
tė.je dalyvaukime kartu su visais, liet įsijunkime j šias 
iškilmes, kaip Susivienijimo veikėjai ir pasistenkime 
sustiprinti lietuviško vieningumo dvasią. 'Tai musų di
džioji pareiga.

v •

art įminusius užda- 
darbą, stiprindami

r

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Vino amžiaus apdrauda.—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)-- 
duoklių mnėesiui .$2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda- -duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus— duoklių menesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 .savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pasalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

• - mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1.000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIU NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikafllbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą,v prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųsk'te 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of Amcrica, 307 West 30th 
Street, Ncw York 1, N. Y.

Iškirpkite ir. užpildykite' šį kuponą:

k < * <■*- < > < ) «■» <) «■•> () < > 4 SLA VAJAUS KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenini, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
/
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MUSŲ REIKALAI

Laikas ruoštis Vasario 
Šešioliktosios minėjimui

Vasario 16 dieną sukanka 
41 metai kai Lietuva pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. 
Tai reikšminga lietuvių tau
tai sukaktis ir laikas pradėt 
ruoštis ją iškilmingai paminė
ti. Kai kurios Susivienijimo 
kuopos jau ruošiasi savo va
sario mėnesio susirinkimuose 
paminėti savo senosios Tėvy
nės ^reikšmingą sukaktį su į- 
y^iria tam tikslui paruošta 
programa: paskaitomis, kal
bomis, menine dalim ir kitais 
įvairiais momentui atitinka
mais budais.

Butų labai gerai ir girtina, 
kad visos musų organizacijos 
kuopos, kurioms tik sąlygos 
leidžia, susirinkimuose vieno
kiu ar kitokiu budu paminė
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 41 metų sukaktį. 
Jeigu kurios kuopos dėl vie
nokių ir kitokių priežasčių su
sirinkimuose to negalėtų pa
daryti, tai jos privalo prisidė
ti prie bendrų parengimų, kur 
tokie parengimai ruošiami.

Nedaro skirtumo kokiu 
budu musų tfautai reikšminga 
sukaktis bus paminėta, bet ji 
neprivalo būti praleista tylo
mis. Ypač šiuo metu, kada 
Lietuva pavergta ir dirbama 
už jos išlaisvinimą iš vergijos 
jungo, ji privalo būt dar iš
kilmingiau atžymėta ir paro
dyta kitataučiams, kad lietu
viai ryžtingai kovoja už savo 
valstybes išlaisvinimą.

----------:o:----------  
Parinkite aukų Lietuvos 
laisvinimo darbams

Kaip kiekvienas darbas, di
delis ar mažas, be pinigų ne
įmanomas, taip ir Lietuvos 
laisvinimo darbas, kuris yra 
didelis ir sunkus, be pinigų 
neįmanomas, todėl Vasario 

i šešioliktosios minėjimuose pa
rinkite aukų tiems dideliems 
darbams.

Minėjimuose surinktos au
kos privalo būti pasiųs- 
tos Amerikos Lietuvių Tary
bos Centrui šiuo adresų: 1739 
So. Halsted Street, Chicago 8, 
UI. Taryba ryžtingai dirba 
Lietuvai ir savo tautos žmo
nėms naudingus darbus, ta
čiau be finansinės paramos jjj 
tų didelių ir sunkių darbų at
likti negali.

.----- r!0!-------Narių pareiga lankyti
kuopų susirinkimus

Dabartiniu žiemos sezonu 
patogus metas lankyti kuopų 
susirinkimus ir svarstyti kuo
pų ir visos organizacijos rei
kalus, daugiausia svarstoma 
žieminių, pavasarinių ir atei
nančios vasaros įvairių paren
gimų reikalai. Parengimai yra 
svarbus pačioms kuopoms ir 
visai organizacijai. Kuopoms 
parengimai yra svarbus tuo, 
kad iš pavykusių parengimų 
kuopos papildo savo iždus,.

SLA Reikalai ir
S.L.A. KUOPŲ VEIKLA

Metinis SLA 236 Kuo
pos Susirinkimas

Toronto, Canada. — Š. m. 
sausio 11 dieną įvyko metinis 
musų kuopos narių susirinki
mas, kuriame svarbiausi punk
tai buvo valdybos rinkimai ir 
ataskaitinis pranešimas.

Tenka pasidžiaugti, kad šis 
susirinkimas buvo gana skait
lingas. Jame buvo aptarta eilė 
klausimų bei sumanymų, su
sijusių su musų kuopos veik
la. Valdybon išrinkti: pirm. J. 
Strazdas, vice pirm. St. Jokū
baitis, fin. sekr. O. Indrelienė, 
prot. sekr. Budrys ir iždin. 
Novogrodskienė. Revizijos ko
misija: Basalykas, L. Rickevi- 
čienė ir S. Kojelienė.

Iš O. Indrelienės pranešimo 
paaiškėjo, kad kuopa šiuo me
tu turi 177 pilnateisius narius, 
kurių tarpe randasi 6 vaikai. 
Ji pasidžiaugė, kad nariai są
žiningai ir laiku apsimoka sa- 
vo mokesčius. Jei ir tenka kai 
kuriems priminti, tai paragin
ti nedelsiant atsilygina. Kad 
kuopos narių skaičių padidi
nus, St. Jokūbaitis siūlė kiek
vieną jau esantį narį paragin
ti savo draugus bei pažįsta
mus įsijungti į SLA eiles. Re
vizijos komisijos konstatuota, 
kad kuopos finansinė atskai
tomybė vedama pilnoje tvar
koje.

Toronte veikiančios šešta
dieninės Maironio vardo mo
kyklos vadovybė kreipėsi į 
musų kuopą finansinės para
mos. Atsižvelgiant į mokyklos 
varomą didelį ir kilnų lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje darbą, 
susirinkimas nutarė mokyklai 
paskirti vienkartinę 100 dol. 
pašalpą.

Iš SLA Centro vadovybės 
gautas raštas, kuriarfie pasi
džiaugiama Toronto lietuvių 
sporto klubo Vytis gyva veik
la ir jo sportiniais atsiekimais. 
Šis sporto klubas yra glau
džiame kontakte su musų 
kuopa ir dalis įklubo'narių į- 
stojo į Susivienijimo eiles, su
darydami atskirą jaunuolių 
kuopą—sekciją. Tikimasi, kad 
artimiausioje ateityje jaunuo
lių kuopa narių skaičiumi žy
miai padidės. SLA Centro va
dovybė, įvertindama Vyties 
spartininkų pastangas, pasky
rė klubui simbolinę 100 dole
rių pinigę dovaną.

Sekantis Toronto 236’ kuo
pos narių susirinkimas įvyk
sta Lietuvių Namuose vasario 
8 dieną 2 valandą po pietų.

M. K.

St. Petersburg, Fla.

SLA 373 Kuopos Veikla

SLA 373 kuopa laikė susi
rinkimą šių metų sausio mėn. 
18 dieną. Atlikus kuopos ei
linius reikalus, buvo perskai
tytas iš SLA Centro gautas 
laiškas, kuriame praneša, kad 
prisiunčia musų 373 kuopai 
čarterį- Laiškas priimtas su 
džiaugsmu ir nutarta vasario 
28 dieną suruošti iškilmingus 
pietus ir garbingai priimti ir 
pagerbti šį garbingą doku
mentą.

Taip pat plačiai apkalbėta 
vasario 16 dienos minėjimas, 
kuris įvyks vasario 14 dieną, 
314 — 154h Avenue So., St. 
Petersburge.

Prisirašė 2 nauji nariai.
Kitas kuopos susirinkimas 

o organizacijai svarbus, kad 
garsinamas jos vardas tarp 
tų lietuvių, kurie dar nėra 
nariais. Todėl žiemos metu 
nariai privalo gausiai daly
vauti susirinkimuose ir svar
styti parengimų reikalą, kad 
butų kuodaugiausia parengi
mų suruošta.

I___ 

įvyks vasario 17 dieną, 2620 
— 58-th Street So. St. Peters
burge 2 valasdą po pietų. Pra
šome visus narius dalyvauti 
ir atsivesti savo pažįstamus ir 
draugus prirašyti prie SIiA 
44 kuopos. Koresp. P. G.

Chicago, Illinois
SLA 134 Moterų Kuopa

Ruošia Paskaitas

Surengto ciklo paskaitos, 
kurias skaito dr. Jonas Ado
mavičius tema žmogaus emo
cinės problemos vyksta kas 
an tras penktadienis, vasario 
13 ir 27 dienomis, kovo 13 ir 
27 dienomis, balandžio 10 ir 
24 dienomis, Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Avė., arti 
Western Avenue. Pradžia 7-tą 
valandą vakare.

Visi kviečiami lankytis. įėji
mas nemokamas. C. K.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas 
ir Lietuvos Nepriklausomybes 
41 Metų Sukakties Minėjimas

Sausio 11 dieną lietuvių pa
rapijos salėje įvyko SLA 66 
kuopos susirinkimas, kurį ve
dė pirmininkas S. Bujanaus- 
kas, tad čia apie jo nutarimus 
tnimpai pažymėsiu.

Sekretoriui A. Kasparavi
čiui perskaičius protokolą ir 
kitų priprastų formalumų at
likimo, kuopos valdyba išdavė 
raportus iš savo veikimo kuo
poje praeitais metais. Pirmi
ninkas pareiškė, kad jam pa
vestas pareigas atliko. Kitų 
valdybos narių raportai buvo 
trumpi, tik finansių sekreto
rius ir organizatorius J. Ra
dzevičius plačiau pranešė apie 
atliktus darbus, taipgi iždo 
globėja O. Čeplinskienė prane
šė apie finansinį stovį. Iš pas
tarųjų raportų čia paduodu 
kiek nariai sumokėjo ir kiek 
buvo išmokėjimų: 
Į apdraudos skyrių

pasiųsta centrui $1,899.34 
Gauta iš apdraudos

skyriaus ________ 1,307.28

Liko centrui____ $592.28
Į pašalpos fondą

pasiųsta ________   $359.70
Gauta iš pašalpos

fondo ____________ 157.25

Liko centrui_____$202.45

Viso centrui liko__ $794.73 
( Pranešta, kad kuopos pla
nuojamai metinei pavasarinei 
vakarienei paimta lietuvių pa
rapijos salė balandžio mėn. 12 
dienai, ir kad vakarienė pra
sidės 5 valandą po, pietų.

Nors iki minimai vakarienei 
dar yra virš du mėnesiai, bet 
jau išrinkti gabus rengėjai, 
kurie per praeitus kelis me
tus gražiai suruošdavo na
riams pramogas, tai yra Sta
sys Bujanauskas, Juozas Rad
zevičius, o prie jų dar darink- 
ta sumanus ir energingas vei
kėjas Cester Strimila. Tai nė
ra abejonės, kad jie surengs 
puikią pramogą, tik visiems 
nariams reikia teikti jiems pa
galbą. Vėliau bus pranešta 
daugiau.
Minėsime Lietuvos Nepriklau-
mybės Paskelbimo Sukaktį
Kuopos pirmininkas S. Bu- 

janauskas, kuris yra ir Ame- 
kos Lietuvių Tarybos ir Šal
pos Fondo vietinio skyriaus 
pirmininkas, pranešė, kad šie 
skyriai rengia Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 41 
metų sukakties minėjimą, ku
ris įvyks sekmadieni, vasario 
8 dieną lietuvių šv. Antano 
parapijos salėje. Pradžia 5 va
landą po pietų. Pirmiausia bus 
vakarienė, į kurią įėjimas tik

Veikla
$1.50. Bus išpildytas sukak
čiai pritaikytas programas, o 
po to bus šokiai.

Pirmininkas dar pranešė, 
kad šiais metai pasikvietė čia 
gimusį vietinį jaunimą kartu 
rengti šią šventę. Nuo jauni
mo įeina šie veiklus ir ener- 
ginti darbuotojai: Jonas Sa- 
bulis ir Al^a Savitkiutė. Nu
matoma, kad minėjimas bus 
vienas iš geriausių, tik vi
siems tą dieną reikia atsilan
kyti į lietuvių parapijos salę.

Koresp.

Los Angeles Calif.

Mirė Donatas Dumša, 
ŠIA 75 Kuopos Narys

Šių metų sausio 10 dieną 
General Hospital mirė Dona
tas Dumša, sulaukęs 88 me
tus amžiaus, ilgametis SLA 
75 kuopos narys. Paėjo iš 
Radviliškio, Lietuvos.

Palaidotas sausio 13 dieną 
su iškilmingomis laisvomis 
apeigomis Valhalla Memorial 
Park kapinėse.

Dideliame nuliudime liko 
žmona Natalija, kuri yra in
validas per daug metų, tad 
padėtis nemaloni.

Velionis D. Dumša atvyko 
į šią šalį iš Afrikos 1898 me
tais į New Yorką. Iš amato 
buvo siuvėjas ir visą amžių 
to amato laikėsi.

Į trumpą laiką po atvykimo 
į šią šalį, įsirašė į SLA 38 
kuopą Brooklyn, N. Y. 1904 
metais persikėlė į Los Ange
les, Calif. ir čia pastoviai ap
sigyveno. Radęs čia keletą lie
tuvių, matė reikalą suorgani
zuoti SLA 75 kuopą, kurios 
pirmas susirinkimas buvo 
1905 metais gruodžio mėnesį. 
Kuopos valdyboje velionis D. 
Dumša ėjo įvairias pareigas 
per 50 met|ų. 1930 metais, 
kada 75 kuopa skilo ir atski
lėliai nusinešė visą kuopos iž
dą, kuopa neturėjo pinigų už
simokėti už susirinkimų vietą, 
velionis Dumša davė savo siu- 
viklos patalpose laikyti susi
rinkimus nemokamai per dau
giau 5 metus.

Taipgi velionis priklausė 
prie Lietuvių Tautiško Pašal- 
pinio Klubo, kurio pastango
mis tas klubas buvo sutver
tas. Už jo visus gerus darbus 
SLA 75 kuopa ir Lietuvių 
Tautiškas Klubas sudėjo gra
žius gėlių vainikus prie jo 
karsto, tik nepasirūpino grab- 
nešius iš draugijų narių.

Abiejų draugijų valdybos ir 
nariai bei narės reiškia gilią 
užuojautą likusiai invalidei 
žmonai ir giminėms.

Lai jam (būna lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

SLA Narys.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks šių 
metų vasario 15 dieną, 1:30 
valandą po pietų, LPK svetai
nėje, 41 Berkeley Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinkime 
ir užsimokėkite mėnesinius 
mokesčius, kad neliktumėt su- 
spemiioti. Kviečia SLA 41 
kuopos valdyba.

Pranešimas Kuopos Nariams

Pranešu SLA 41 kuopos na
riams, kad laikytame šių me
tų sausio 25 dieną susirinki
me nutarta kuopos susirinki
mus laikyti kas trečią sekma
dienį mėnesio, 1:30 valandą 
po pietų, priprastoj vietoj, to
dėl nariai gerai įsitėmykite 
susirinkimų laikymo dieną.

Taip pat nutarta suruošti 
draugišką vakarienę dėl. visų 
narių ir draugų. Taigi gerbia
mi nariai ir narės, šie gražus 
pobūvis bus šių metų kovo 
mėn. 21 dieną, 6 valandą va
kare. , Visiems bus malonu su
sieiti ir praleisti vakarą ir pa-

ofija Ambrazevičienė

GYDYMAS
SAKO, prie caro valdžios buvo geras 

gyvenimas. Viskas buvo pigu ir žmonės vi- 
sukuo aprūpinti. Aš pilnai su tuo sutinku. 
Paimkim kad ir iš medicinos taško: kiekvie
nam valsčiui buvo įsteigtas medicinos punk
tas, kur paprastai sėdėjo felčeris. Visuomet 
tai buvo rusas, kuris išmoko lietuviškai du, 
reikalingus jam, žodžius:

“Ku supa?” reiškia, kas skauda, klaus
davo jisai. Jis turėjo apta.maut savo vals
čiaus ligonius ir duot pirmą pagalbą. Ap
skrities mieste gyveno valdiškas gydytojas, 
kuris, kartą į mėnesį, privalėjo važinėt tik
rinti pavestus jam punktus.

I

Daktaras Judinas rengiasi važinėt su 
patikrinimu. Su juo važiuoja jo keturioli
kos metų sūnūs Kola. Jam nelabai norėtų
si važiuot, bet motina griežtai įsako, nes 
reikia daboti tėvą. Reikia laikyt atdarą 
bonką su degtine, kurią tėvas paima ant ke
lio, kad išsikvėptų alkoholis, o paskui, tėvui 
visai pasigėrus, dapilt vandenio.

Išvažiavę už miesto, daktaras dažnai 
patraukia iš bonkos ir greit ją ištuština. 
Važiuoja tarp užsėtų laukų valdiška “fur- 
ranka”. Silpnas, darbinis, kaimo arkliukas 
vos traukia vežimą ir kelionė tęsiaši ilgai. 
Apsvaigęs, daktaras greit užmiega ir lin
guoja į visas pusės, pririnkdamas pilną 
barzdą piktažolių. Kola nuobuodžiauja ir 
numuša botagu rugiagėlių galvales.

Atvažiavę į vietą, nei felčerio nei jo 
žmonos nerado namie, jis buvo kur tai 
krikštinose. Kola pamiršo visus motinos 
įsakymus apie dabojimą tėvo ir tuojaus nu
bėgo su vyresniais vaikais prie ežero, kur 
buvo daug įdomumų: galima jbaudytis, va
žinėti laiveliu, gaudyt tinklu žuvis, mušt 
akmenimis varles ir plėšt sparnelius pete
liškėms, kurių buvo daugybė. -Mažesnius 
vaikus dabojo bobutė.

— Še tau, bobute, pinigų, eik tu ir par
nešk man bonką degtinės ir cigarečių “Pe
teliškė”.

— Negaliu išeit, ponuli brangus, reikia 
dabot vaikus ir pečius kūrenti.

— Nebijok, eik kad sakau! Aš visiką 
pridabosiu. Tik greitai!...

1 Bobutė neišdrįso priešintis ir, stvėrus 
skarą, išbėgo. Jinai greit grįžo, atnešdama 
degtinės ir cigarečių. Užkandžiui daktaras 
liepė duot raugintą agurką.

Grįžęs vakare, felčeris rado savo virši
ninką knarkentį už stalo ant sofos. Ant 
stalo stovėjo tuščia bonka nuo degtinės ir 
lėkštėj gulėjo pusė rauginto agurko. Jisai 
tuomi nebuvo nustebintas, kadangi ir pats 
buvo gerokai įkaušęs.

liai šnekučiavo, laukdami, pakol atidarys 
duris ir pradės juos šaukti. Kiekvienas 
tikėjosi gaut pagalbą savo ligoj. Tuo tar
pu, atsikėlę, abudu medicinos darbuotojai, 
nuo pačio ryto, visu pirma, padarė “poch- 
mielką”. Bobutė jau keletą kartų vaikšvio- 
jo degtinės.

— Žinai, Makaryč, tarė daktaras Judi
nas, padėjęs ranką felčeriui ant peties, iš
gert reikia, o pinigų — mažai, tai aš tau, 
brolau, štai ką pasakysiu: atnešk du kibi
ru vandens. į vieną pripilk druskos ir ge
rokai užsudyk, o kitą — palik taip. Kas 
nieko neduos — pripilsimi gryno vandens, 
kas biskį sumokės — duosim sūdyto, kas 
sumokės gerai — duosim trupučiuką vais
tų. Valdyba vaistų duoda mažai ir mes 
juos tujini čėdyt.

Pasakyta-padaryta, ir du viedrai van
dens buvo atnešti. Kiekvienas ligonis pri
valėjo turėt nuosavą bonkutę. Pirmam 
kambary daktaras apžiūri ligonis, o antram, 
“aptiekoj”, felčeris gamina vaistus. Kam 
sūdyto vandenėlio, kam nesūdyto, o kam ir 
tikrų vaistų.

— Ar žinai, kūmai, kokie tai keisti tie 
vaistai, sako vienas kaimietis kitam, ir 
spalva ir kvapas... še, paragauk!... Jie man 
atrodo, lyg butų vanduo...

— Ir ištiesų, lyg vanduo, sako kitas, 
paragavęs ir pauostęs.

Ligonys, kurie* dar neišsiskirstė, suėję, 
apžiūri savo vaistus. Bet pasirodo, kad ne 
visi vaistai vienodi. Vieni lyg vanduo, kiti 
suroki, kitų vėl spalva tamsi, o kvapas ir 
skonis kitoniškas.

— Gal tau tokių reikėjo, kūmai, sako 
vienas. — Tas liūdnai linguoja galva.

— Aš tą ligą nuo vandens ir gavau, o 
jie man vėl duoda vandenio...

Vienok, pripiltus “vaistus” išneša na
mo. Gal padės, jei daktaras davė.

Baigę priėmimą ligonių, daktaras su 
felčeriu draugiškai pasidalina pelnu. Nors 
felčerienė pagamino neblogus pietus, bet 
daktaras nuo jų atsisakė, nes skubėjo va
žiuot patikrinimui kitų punktų. Jisai išgė
ręs porą stiklinių degtinės ir pauostęs rau
gintą agurką, įsirioglina į “furmanką”. Ko
la gauna ant kelio bonką degtinės su atda
ru kamščiu.

Sužinoję, kad yra atvažiavęs daktaras, 
kitą dieną, prie punkto, susirinko nemažai 
žmonių. Buvo* vasara, žmonės sėdėjo bū
reliais ant gonkų ir tiesiog ant žolės ir ty

PONIOS PAMYLĖJO

Musų ponios ir panelės 
Pamylėjo taip maišelius, 
Ir, kad niekas to negina, 
Sau ant nugaros kabina. 
Tie maišeliai iš nailono, 
Kaip svajonė, lengva, plona, 
Bet iš jų gi kokia nauda? 
Tik ant nugaros apmauda! 
Gal maišelių tų intencija— 
Tai kengūrai konkurencija.

sidalinti mintimis su nariais 
ir draugais, tad neužmirškite 
parengimo ir įsigikite naujų 
draugų. Yra išrinkta veikli 
komisija, kuri tą vakarą vi
siems patarnaus ir vįsus pa
tenkins.

Vietas užsisakykite iš ank
sto pas rengimo komisiją ne 
vėliau kovo 16 dieną. Komisi- 
jon įeina šie nariai: M. Sto- 
nęi, J. Stundza, K. Kiziulas ir 
J. Sarulionis.

Iki pasimatymo kovo 21 die
ną kuopos pobūvyje.

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

Cleveland, Ohio

SLA 362 Kuopos Veikla

Susiyienijimo Lietuvių Ame
rikoje 362 kuopos metinis 
susirinkimas įvyko šių metų 
sausio mėn. 10 dieną. Susirin
kimą atidarė ir vedė vice pir-* 
mininkas.

Praeito susirinkimo proto
kolas skaitytas ir vienbalsiai 
priimtas. Finansų \ komisija 
raportavo, kad kuopos iždi
ninkė J ieva Zorstienė tvarkin
gai veda finansinius reikalus.

Rinkimas kuopos valdybos 
1959 metams. Pasiūlyta ir pa
remta, kad butų darinkta 

\ komisija 
opos iždi-

kuopos iždininkas prie senos 
valdybos. Iždininku išrinkta 
Amilė Garnienė.

Šių metų valdybos sąstatas 
yra toks: 4

Pirmininkas S. Čerauka, vi
ce pirmininkas S. Žilinskas, 
finansų sekretorius D. Kra- 

kauskas, iždo globėjai O. Čer- 
nauskienė ir M. Mąslaus k ienė.

Kuopos susirinkimai bus 
laikomi kas trečias mėnesis, 
priprastoj vietoj, 18901 Ran- 
wood Avenue, Euclid, Ohio, 
priprastu laiku.

Susirinkimas Jievai Zorkie- 
nei pareiškė užuojautą ir pa
linkėjo greitai pasveikti, taip
gi pareikšta užuojauta sergan
čiam Al. Jarasiunui ir palinkė
ta sveikatos.

Priešmetiniam susirink i m e 
nutarta metiniame susirinki
me turėti vaišes. Gerbiama 
narė M. Maslauskienė paruošė 
skanių užkandžių. Susirinku
sieji prie gražiai papuošto sta
lo užkandžiavo ir kėlė taures 
už praleistus senus metus ir 
linkėjo vienas kitam laimingų 
1959 metų.

Nariai skirstidamiesi nuo
širdžiai dėkojo M. Maslauskie- 
nei už pavaišinimą ir vietos 
davimą susirinkimams.

Kuopos Korespondentas.

Pittston, Pa.
ŠIA 7-TOS KUOPOS 

susirinkimas įvyks vasario 
mėn. 8 dieną, 2-rą valandą po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje.

Visi kuopos nariai prašomi 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes yra daug svarbių ir nepa
baigtų reikalų, kuriuos turė
sime išspręsti ir užbaigti.

S. Norkus,
/ SLA 7 kuopos sekr.

St. Petersburg, Fla.
Pakvietimas į Svarbią Iškilmę

SLA 373 kuopa bendrai su 
Amerikos Lietuvių Klubu ren
gia Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties — 
Vasario 16 dienos minėjimą, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 
14 dieną, 1959 m., Letter Car- 
riers svetainėje, 314 — 15-th 
Avė. So., St. Peterhburg, Flo
rida.

Kuopos šeimininkės paga
mins gerus pietus, o muzikas'
K. Staupas paruoš meninį pro
gramą.

Garbės svečiais yra pakvie
sti Amerikos Lietuvių Tary
bos iždininkas ir Sandaros 
redaktorius Mikas Vaidyia, 
teisėjas J. T. Zuris ir dr. D. 
Jasaitis. Po programos bus 
šokiai ir malonus paviešėji- 
mas.

Pietus bus teikiami 12 va
landą vidurdieny. Maloniai 
kviečiame atsilankyti visus 
geros vėlios lietuvius.

Rengėjai.
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Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Mėty Gimimo Sukakčiai)
Rašo DR. STEPONAS B1EŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Tęsinys)

KUDIRKA EILĖRAŠČIAIS ŠVIEČIA 
IJETUVIUS

a

Dr. Kudirka originalių eilėraščių ne
daug parašė, nors jis ir turėjo žymių gabu
mų poezijai rašyti. Sprendžiant iš turinio 
jo eilių galima pasakyti, kad vyriausias pa
grindas jo eiliavimo buvo tautinis arba ūki
nis. Savo eilėraščiais kaip ir proza jis siekė 
sukelti stipresnio tautinio jausmo, ragino 
ištikimai dirbti savo tautai, jai aukotis, gy
venime siekti aukštų idealų. Jis apibudina Į 
savo brolių vargus, nurodo jiems skriaudas 
kitų daromas, iškelia jų išniekinimą ir tuo 
pačiu ragina šviestis kas išves iš tų visų 
įbėdų-vargų. Ryškiai jie tai pasako savo ei
lėraščiu — Artojaus Skundas:

O sielvartėli mano didžiausias!
Tai aš apleistas ant margo svieto! 
Tiek turiu kęsti vargo taip kieto, 
Lyg už visus aš bučiau kalčiausias!

Pats anksti kėlęs pjaut einu pievas, 
Pats taisau žagrę, pats ir akėju, 
Prakaitą savo prie darbo lieju 
Taip ve, kaip žmogui paliepę Dievas.

O vienok žemė taip menkai dera, 
Kad nė už darbą man negražina, 
Ir kiekvienas trusas susigaišina, 
Rods Dievs davė ranką negerą.

Man vargingiausia jau dalis lieka: 
Aš prieš kiekvieną traukiuos iš kelio, 
Neimu niekam menko krislelio, 
O mane skriaudžia, laiko per nieką.

Vienas, lyg arkė, prakaitą mano 
Siurbia ir lobsta; to nepakanka:

Da j kišehių įkiša ramką—
Apvagia, apsuka, kaip kas išmano.

O čia pilvočiai, ponai visoki, 
Tik krauju mano vien išmaitinti, 
Žmogumi nenori mane vadinti, 
Niekin ir spardo lyg šunį kokį.
O silvarteli mano didžiausias!
Tai aš apleistas ant margo svieto! 
Tiek tUŲU kęsti vargo taip kieto, 
Lyg už visus aš bučiau kalčiausias!

Broli, skundais tik—mokslas atsako— 
Nenuvarysi dvasios sunkumą, (
Ir neišrausi dagių nuo tako.
Eik šian pas mane, rasi ramumą!

Aš išmokysiu žemę priveikti, 
Kad užderėjimas butų geresnis, 
Nepatingėsiu rodą suteikti,
Kad kiekviens trusas butų spartesnis.

Aš tau išreikšiu mintį piktųjų,
Kur tik išgriebt ką iš tavęs tiko, 
Aš tau žabangus perspėsiu jųjų, 
Jokio neslėpsiu pikto dalyko.

Aš išvadžiosiu, kad tai yr monai,
Jei ponu save esant kas mena, 
Kad visi sviete lygus y r ponai, 
Ne visus lygiai Kristus gyvena.

šiuo eilėraščiu Kudirka taip vaizdžiai ir su
prantamai išdėsto lietuvio žemdirbio var
gus,—žemės nenašumu, jo begalinį triūsą, 
visokį išnaudojimą ir asmens paniekinimą, 
lyg kokį nekenčiamą šunį, ko proza vargu 
butų įmanoma net ilgiausiu raštu. Tuo pa
čiu jis teikia ir praktišką patarimą kaip iš 
tų visų vargų išbirsti: “Broli, skundais tik 
— mokslas atsako”. Jis ragina savo bro

lius siekti mokslo, kuris gyvenimo lygį pa
kels ir jį išlaisvins iš vargų ir sulygins su 
kitais žmonėmis, nes be mokslo nebus švie
sos ir nebus gerbūvio. Ne veltui lietuviuo
se net reikšminga patarlė įsigyveno, — 
žmogus bemokslis yra aklas.

Kudi/tca, matydamas lietuvių tautą pa
skendusią tamsoje lyg kokiame neišbrenda- 
me pelkyne, į kurį carų pavergėjai ją tyčia 
įstūmė ir vis murkdė, sielojosi ir jieškojo 
būdų bei priemonių ją išvesti į šviesią ir 
atitinkamą savygarbą. Jis gerai nujautė, 
kad tamsumas ilgainiui ją visai sužlugdys 
ir pagalios visiškai išmarins. Jis gerai ži
nojo, kad tik mokslas, apsišvietimas ir kul
tūroje iškilimas į aukštą lygį jos kaip 
tautos egzistenciją išgelbės. Užtad jis ją 
ragino šviestis ir patsai ją švietė kiek tik 
jo jėgos ir esamos sąlygos tai leido. Nors 
jis į taip trumpą laiką negalėjo ir greičiau
sia patsai jautė nepėjėgsęs savo tautą rei
kiamai apšvievsti, bet visgi jis įžiebė tą ki
birkštėlę ir sukėlė jausmą siekti' mokslo, 
apsišviesti. Ir tas jam dideliu laipsniu pa
vyko. Tai visgi jau daug ir labai daug pa
siekta, kas neabejotinai žymiu laipsniu jai 
padėjo išlikti ir vėliau sukurti nepriklauso
mą valstybinį gyvenimą.

Nors Kudirka savo originaliuose eilė
raščiuose neparodė, taip sakant, poetiškų 
vaizduočių, skrajojimų dausose ir tt., bet 
užtad jis buvo praktiškas, pamokinantis, 
aprašąs gyvenimą taip kaip jis yra ir iš- 
reiškiąs tokiais žodžiais ir posmais, kuriuos 
kiekvienas supranta, kurie kiekvienam arti 
prie širdies ir kurie tinka įgyvendinimui. 
Tad nestebėtina, kad jo eilėraščiai išpopu
liarėjo, spaudą atgavus jie buvo deklamuo
jami veik kiekvienam parengime. Čia ir yra 
jų tikroji vertė ir tautai nauda, ypač jo 
laikais ir nemažiau besikeliančiai tautai. 
Šitokį patarnavimą tautai reikia laikyti di
deliu*, reikšmingu ir toli siekiančiu.

Jis vertė eilėraščius iš kitų kalbų su 
atitinkamais palyginimais, kurie siekė prak
tiškų pamokinimų su moralinėmis išvado

mis. Šie irgi turėjo tokį ipat tikslą, kaip ir 
jo originaliai. Tai vis jo trokštantis sieki
mas šviesti savo tautą, ją pamokinti ir į- 
kvėpti aukštą sąmojų.

DRAMŲ VERTIMAI IR PAMOKI- ' 
NANČIOS SATYROS

Jis taipgi išvertė į lietuvių kalbą ke
letą dramų, pvz. “Mindaugas”, “Keistutis”, 
“Narimantas” ir kitas. Šios dramos kalba 
apie Lietuvą, jos laimėjimus ir vargus pat
riotine prasme. Jo vyriausias tikslas buvo 
paruošti veikalų vaidinimui atsistatančiai 
Lietuvai, nes veik nieko panašaus lietuviuo
se neturėta.

Kudirka rašo vykusias apysakas, bet 
kartais pasekdamas kitus autorius. Jam 
ypatingai sekėsi rašyti satyras, dažniausia 
paimtas iš anų laikų paties gyvenimo. Ra
šydamas satyras jis visuomet buvo santū
rūs ir liesdavo tik asmens silpnąsias dalis, 
bet niekuomet paties asmens gerą, vardą, jo 
dorybę. Apie satyros esmę jis šitaip pasi
sako: “...(Satyra) turi pasiekti žmogystos7 
pusę, tik neužgauti ir nenuskriausti pačią 
žmogystą. •

“Satyros pirštas turi būti atkreiptas į 
išjuokiamą piktybę, o ne į tą ir žmogystę. 
Per satyrą žmogus turi matyti savo silpny
bę iš tolo, o niekados neturi matyti ant sa
vęs atkreiptų akių svieto...”

Tarpe kitų satyrų jis parašė: “Virši
ninkai”, “Vilkai”, “Cenzuęos klausimas”, 
“Lietuvos tilto atisiminimai” ir tt. <

Satyros. “Lietuvos tilto atsiminimai” 
nepaprastai nusisekusi, kalba itin lengva ir 
graži, daug joje pašiepimų ir tiesos pasaky
mų su poezijos išreiškomis, pvz.:

“Jau pusėtinas laiko galas, kaip aš ty- 
sau ant Šešupės. Jau daug vandens pralei
dau į Baltjures ir daug žmonių ašarų ir 
prakaito nuplaukė drauge su vandeniu; 
daug kojų, kurios mane mindžiojo, supuvo 
kapuose...

“Pagimdė mane Lietuvos miškas, iš

vedė į svietą lietuvių rankos, nuo IJetuvos 
žirgų kanopų įiirmą įtartą sudundėjau.

“O drūtas .buvau tiltas...

‘'Dar pamenu tą gadynę, kada ponai 
važinėjo, o žydai vaikščiojo pėsčiomis. Per
lėks būdavo karieta, su ketvertu užkinky
ta, aš nė nejaučiu’...

“Sueis viso miesto žydai prieš neštynes 
nuodėmių skandinti — aš nė linkt... Perva
žiuos storiausias prabaščius, aš ane krust... 
dar man smagiau, kad išlaikau. Arba pa
vasaryje, pradėjus eiti lytims, ponpalaikiai 
sustoję žiopso ir laukia, kada mane permuš 
lytis.

“O jus žiopliai—manydavau — aš ne 
toks lepus, kaip jum rodosi! Mane ne gu
vernantės augino!

“Nueidavo sau lytys, o aš kaip stovė
jau, taip ir stoviu. Teisybę pasakius, tai ir 
lytlaužos bereikalo styrėjo. Tik man gar
bę mažino...

“Tvirtas buvau”. f

šia satyra jis pasako, savas medis ir 
lietuvio ranka yra tvirti, ištvermingi ii’ vi
sokius sunkumus pakelia. Toliau jis vaiz
džiai nupiešia, kaip nekurie rusų valdinin
kai žydų kurstomi pasipinigavimo tikslais 
įtikina teisingą inžinierių, jog šis tiltas rei
kalingas remonto, kardinalio taisymo, nors 
patsai tiltas buvo stiprų. stipriausias, lyg 
vakar pastatytas. Atsiranda iš pasipiniga
vimo trokštančių rusų viršininkai, duoda į- 
sakymą tiltą “taisyti” ir žinoma, žydai gau
na pavedimą parūpinti visą reikalingą me
džiagą, kuri skubiai pristatoma. Stipriojo 
lietuviško tilto stulpai tašomi ir obliuojami 
tik nakčia, kad niekas nepastebėtų ir neį
tartų keistu “taisymu” ir taip pat nakčia 
suveštoji neva tilto taisymui medžiaga pra
nyksta kaip kamparas. Reiškia tilto stul
pai, “nauji”, ^žiūrėkite jie gražiai nutašyti 
ir nuobliuoti, reiškia suvežta medžiaga “su
naudota”, “taisymas” pabaigtas ir visiems

(Bus daugiau)

Prof. Stepono Kairio Pagerbime Lietuvos Gene
ralinio Konsulo Jono Budrio Įžanginis Žodis.- 
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Konsulo įžangos žodis

Mieli lietuviai, sesės ir broliai:

Tik ką pradėjome Naujus 
Metus. Leiskite man, ta pro
ga palinkėti Jums visiems lai
mės ir visokeriopos gerovės.

Musų visų mintys, pirmoje 
eilėje musų troškimas ir tiks
las — Laisvoji Lietuva.

Asmeniškas gerbūvis ir lai
svė neatstos mums to svar
biausio tikslo, negali būti pil
nos linksmybės, kol Tėvynė 
pavergta, kol broliai ir sesės 
kenčia savo žemėje- ir Sibire.

Negali būti laisvės be ko
vos. Juo tamsesnė šiandien 
atrodo laisvojo pasaulio, bei 
musų bylos padėtis, tuo ryž
tingiau, vieningai tęskime ko
vą, sustiprinkime ją — tai 
musų visų garbė ir «šventa 
pareiga.

Tą savo pasiryžimą išreiš
kime jausmingai sugiedodami 
Tautos himną. Sugiedamas 
himnas.

Galvodami apie Lietuvą ir 
jos prisikėlimą 1918 metais, 
prisimename su priderama pa
garba ir dėkingumu tuos mu
sų vyrus, kurie kėlė Lietuvą, 
rodė kelią į laisvę ir pagaliau 
drąsiai paskelbė Lietuvą Ne
priklausoma valstybe, šiandie
ną mes esame laimingi, turė
dami savo tarpe vieną iš tų 
žymiųjų valstybininkų inžinie
rių Steponą Kairį, savo gyve
nimo kelionėje, tik prieš kele
tą dienų peržengusį 80 metų 
slenkstį. Tai garbingas am
žius.

Gyvenimo kelias buvo ilgas, 
(jis nebuvo rožėmis klotas. Bet 
idealistinė jaunatvės dvasia, 
kurią jubiliatas iki šiai dienai 
išlaikė — atvedė jį prie už
brėžto tikslo.

Tą garbingą jubiliejų šven
čiame ne Lietuvoje, ne toje 
brangioje jam ir mums žemė
je, dėl kurios laisvės ir gero
vės jus pašventė savo gyveni
mą.

Vienok vienas dalykas gali 
atnešti pasitenkinimą — tai, 
kad savo gyvenimu ir nuveik
tais Lietuvai darbais, sulaukė 
sau visuotinos pagarbos.

Šiandieną, ne tik mes čia,
bet laisvi lietuviai visuose 

kontinentuose mini jo jubilie
jų, reiškia jam pagarbą ir 
siunčia širdingus sveikinimus. 

, Į mano, Nepriklau somos 
Lietuvos pareigūno, kreipimą- 
sį atsiliepė visi be išimties. 
Visi mielai panoro dalyvauti 
valstybininko Stepono Kairio 
pagerbime.

Jo visuomeninę, kultūrinę ir 
valstybinę veiklą tenka api
budinti. Manau, kad tą ge
riausiai atliks Lietuvos Dele
gacijos prie Pavergtųjų Tau
tų Pirmininkas ponas Vaclo
vas Sidzinauskas. Jis dirbo su 
musų Garbingu Jubiliatu Lie
tuvoje ir, vėliau, tremtyje.

Jam dabar ir perduodu žo
dį.

Vaclovo Sidzikausko Kalba

Brangus Sukaktuvininke, 
Pone Generalini Konsule, 
Malonus šių iškilmių dalyviai:

Šiuo Lietuvos laisvės sute
mų metu visų lietuvių mintys 
ir jausmai nukreipti į Lietu
vą, amžių būvyje istorijos 
arklo skersai ir išilgai išvago
tą ir dabar vėl besigrumian
čią su skaudžia nedalia — su 
bolševikų okupacija. Kai mes, 
išblokštieji iš savo krašto ir 
išblaškytieji po » visus žemy
nus, ilgimės netekę tėvynės, 
o krašte palikusioji ar po Si
biro tyrus blaškomoji musų 
tautos dauguma ilgisi laisvės, 
gi visi mes —- nepriklausomos 
Lietuvos valstybės, 1918 me
tų Vasario 16 'Dienos Akto, 
paskelbusio Lietuvos valsty
bės atstatymą, istorinė ir tau
tinė reikšmė visiems mums 
yra kurkas akivaizdesnė, nei 
kad ji mums buvo nepriklau
somybės laikais. Šiandien, 41 
metų perspektyvoje, reljefiš- 
kiau ir visoje istorinėje didy
bėje iškyla prieš musų akis ir 
Lietuvos valstybės atkūrėjai. 
Mes esame tikrai laimingi, tu
rėdami savo tarpe vieną iš, 
deja, jau labai nedidelio skai
čiaus Vasario 16 Dienos Akto 
signatarų, galėdami jį pasvei
kinti sulaukusį 80 metų am
žiaus, pareikšti jam musų pa
sididžiavimą juo, musų pagar
bą jam ir musų meilę.

• Garbingasis šios dienos Ju- 

bilijatas, Profesorius Stepo
nas Kairys-Kaminsikas, bren
do “Aušros” poveikio laiko
tarpyje. Jis girdėjo skambant 
Dr. Kudirkos “Varpus”, jis 
stebėjo, kaip “Tėvynės Sar
gas” ir “Apžvalga”, o kiek 
vėliau ir “Darbininkų Bal
sas”, kurį jis pats redagavo, 
slapta lankė lietuvių inteligen
tą ir lietuvių valstietį bei dar
bininką. Jaunuolį greitai pa
gavo naujos gadynės dvasia, 
ir jis anksti įsijungė į musų 
tautinio atgimimo sąjūdį, į 
kovą su anų laikų rusiškuoju 
okupantu, buvo vienas lietu
vių tautos budintojų.

Steponas Kairys buvo ir 
yra ne eilinių gabumų ir suge
bėjimų, kietos kovos už savo 
tautos ir žmonijos idealus už
grūdinto charakterio asmeny
bė. Iš tų jo asmens savybių 
plaukė nepaprastai šakota ir 
naši jo veikla, margi jo gyve
nimo etapai. Musų garbinga
sis aukaktuvininkas ir jo dar
bai yra gerai žinomi musų vi
suomenei. Tad aš tenkinsimos 
čia tiK jo per 80 metų išeito 
kelio schematišku priminimu. 
Tas kelias yra tipiškas anų 
laikų musų inteligentų kartai. 
Vaikystė — Lietuvos kaime 
su jo romantika ir jo kukliu 
medžiaginiu gerbūviu, su sun
kiai prieinamu mokslu. Pro
gimnazija Palangoje, gimnazi
ja Šiauliuose — abu šiem lai
kam gana reikšmingi bundan
čios lietuvybės centrai. Po to 
— Technologijos Ins t i t u t e 
Petrapilyje, veikla lietuvių 
studentų tarpe ir su lietu
viais socialdemokratais, Rusi
jos Valstybės 
vais, revoliucini 
tų sąjūdžio, Di 
Seimas, Vilnius
Rytai. Pirmasis pasaulinis ka
ras Jubiliatą užklupo Vilniu
je. At žymėtina jo veikla 
prieškonferenciniame laiko- 
tarpyje, ypač vadovavimas 
Lietuvių Agronomijos ir tei
sių Pagalbos Draugijai bei 
“Darbininkų Balso” redagavi
mas sunkiose vokiečių okupa
cijos sąlygose, jo vadovavimo 
Vilniaus Lietuvių Konferenci
joje ir tos Konferencijos iš-, 
rinktoje lietuvių Tautos Ta
ryboje, kurios jis buvo narys, 
dalyvavimas Lozanos ir Ber
no konferencijose, —- taigi 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo preliminari jose. Pa
galiau, 1918 metų Vasario 16 

mos atsto- 
904-05 me- 

ysis Vilniaus 
ir Lietuvos

Dienos Akto suredagavimas ir 
pasirašymas ir kiek vėliau pa
sipriešinimas monarchijos į- 
vedimui Lietuvoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Steponas Kairys yra vyriau
sybės narys, Steigiamojo ir 
visų demokratinių Lietuvos 
seimų atstovas, socialdemo
kratų partijos pirmininkas ir 
seimų frakcijos lyderis, Kau
no miesto inžinierius ir Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
profesorius.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu Profesorius Steponas Kai- 
rys-Kaminskas yra apjungtos 
lietuvių tautoš rezistencijos 
vadas, pogrindžio Vliko pir
mininkas. Po nepavykusios 
misijos į Stockholmą, perėjęs 
nacių kalėjimą ir stovyklą, 
jis įsijungia į lietuvių tremti
nių politinę veiklą Vakarų 
Europoje, kurį laiką tai veik
lai vadovauja, ' vėliau dirba 
kaipo Vliko ir Vykdomosios 
Tarybos narys. Jis yra taip 
pat Lietuvos socialdemokratų 
Delegaturos egzilyje pirminin
kas.

Visas Profesoriaus Stepo
no Kairio-Kaminsko gyveni
mas buvo tarnyba idealui — 
lietuvių tautos ir žmonijos. 
Nuoseklus demokratas, jis bu
vo ir yra atkaklus kovotojas 
už socialinį teisingumą ir ben
drąją žmonijos pažangą, ta
čiau, visų pirma ir visose ap
linkybėse — taurus lietuvis 
patriotas.

Drauge su visais lietuviais, 
su visa lietuvių tauta Stepo
nas Kairys-Kaminskas sieloja
si dabartine Lietuvos padėti
mi, jos didžiuoju negandu. 
Krištolinio tyrumo idealistas, 
visą amžių kovojęs už tautų 
ir žmonių teises ir pagrindines' 
laisves, už teisę ir tarptauti
nio teisingumo pagrįstus san
tykius tarp valstybių, jis ypa
tingai skaudžiai išgyveno 
Kremliaus tironų klastą ir jų 
smurtą prieš Lietuvą. Kaip ir 
visa musų tauta, jis tvirtai 
tiki laisva Lietuvos ateitimi. 
Kaip ir mes, jis žino, kad ke
lias į Lietuvos nepriklausomy
bę ir laisvę nėra ir nebus leng- 

1 vas, kad mus laukia kieta ko
va, sunkus darbas, skaudžios 
aukos. Mums, kiek už jį jau
nesniems, jis yra ir pavyzdys 
ir įkvėpėjas.

Savo vaisingo gyvenimo dar
bais ir raštais Steponas Kai
rys-Kaminskas pastatė sau 

paminklą, kurio nei laikas, nei 
pikčiausios okupanto užma
čios nesugriaus.

Laiminga tauta, kuri gali 
didžiuotis, turėdama tokį sū
nų. Jis yra jai atrama ir pra
našas skaudžių bandymų lai
kais. Jis yra paraginimas mu
sų jaunajai kartai eiti jo pra
trintų keliu.

Pastarasis Lietuvos negan
das — sovietinė okupacija — 
išplėšė ne tik Lietuvai laisvę, 
dėl kurios Prof. Kairys-Ka
minskas visą savo gyvenimų 
ir darbą yra skyręs, ne tik tė
vynę jam pačiam gyvenimo 
saulėlydyje, bet atplėšė jį nuo 

• mylimos žmonos, nužudyda
mas ją bolševikinėje nevalioje. 
Tai aukščiausias lietuvio vi
suomenininko — politiko liki
mo tragizmas, s^kiu ir hero
izmas. /

Palinkėkim musų brangiam 
Sukaktuvininkui dar daug 
sveikų ir darbingų metų, o, už 
vis labiau sulaukti Lietuvos 
laisvės ir sugrįžti į laisvą- ir 
nepriklausomą Tėvynę.

Worcester, Mass.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Sukakties Minėjimai

Lietuvai Remti Draugijos 
pirmas skyrius ruošiasi iškil
mingai atžymėti 41 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį vasario 15 dieną, 2 va
landą po pietų, Lietuvių Pilie
čių Klubo Salėje, 12 Vernon 
Street.

Kalbės žynjius svečias ir 
taurus lietuvis iš New Yorko 
agronomas Juozas Audėnas. 
Kalbės ir kiti žymus kalbėto
jai amerikiečiai, kaip kongres
manas Harold D. Donohue, 
valstijos senatorius Fleming, 
kongresmanas Vytautas Pi- 
gaga. Bus ir kitų įvairumų.'

Vasario 16-tosios proga sa
vo metines aukas jau skyrė 
Altui sekančios organizacijos : 
Lietuvių Piliečių Klubas $100, 
Sandaros 16-toji kuopa — 
$50. Girdėti, kad ir kitos or
ganizacijos zsavo artimiausiuo
se susirinkimuose skirs stam
bias sumas laisvinimui Lietu
vos.

Tą pačią dieną, tik kiek vė
liaus, įvyks kitas atžymėjimas 
Lietuvos Nepriklauso m y b ė s 
Vilniaus Aušros Vartų para
pijos salėje, Gedimino kalne.

Kalbės žymus kalbėtojai sve
timtaučiai ir šios parapijos 
klebonas prel. Konstantinas 
Vasys, dainuos Vyčių ir para
pijos chorai. Aukos taip pat 
skiriamos tam pačiam tikslui 
Altui. Vadinasi įvyks du pa
rengimai nuosavose vietose, 
už kurias nereikės mokėti 
nuomos.

J. Krasinskas.

Visiems Ohio Valsty
bės Lietuviams

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 41 metų sukakties 
proga Apierikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius ren
gia didžiules iškilmes deve- 
lande. Minėjimas įvyks vasa
rio mėn. ,15 dieną (sekmadie
nį) šv. Juoząpo mokyklos sa
lėje East 185 ir Lakeshore 
Blvd. kampas. Pradžia 4 va
landą po pietų.

Minėjime dalyvauti ir kalbą 
pasakyti yra pasižadėjęs Ohio 
senatorius M. YOUNG. Be to 

j btfS didingas koncertas, kurio 
| programą išpildys Čiurlionies 

meno ansamblis, Clevelando 
Moterų Simfoninis orkestras 
ir solistai J. Krištolaitytė, Ą. 
Stempužienė ir V. Bakunas. 
Koncerto programoje bus iš
pildytos lietuvių kompozitorių 
kantatos, ir keli nauji šiam 
minėjimui parengti dalykai. 
Dalis šios programos buvo di
deliu pasisekimu atlikta šią 
vasarą Pasaulio Lietuvių Sei
me New Yorke.

Maloniai kviečiame visus 
musų tautiečius su savo drau
gais, giminėmis ir pažįstamais 
iš kitų Ohio valstybės vietovių 
atvykti į šį minėjimą ir drau
ge vieningai dalyvauti rengia
mose iškilmėse bei išgirsti 
koncertą, kurio programos dėl 
didelio dalyvių sąstato kitose 
vietovėse pakartoti nebus į- 
manoma.

Bilietus į minėjimą-koncer
tą iš anksto galima užsisaky
ti pas valdybos iždininką K. 
Žiedonį, 619 East 115 Street, 
Cleveland 8, Ohio; telefonas 
U 1-3726. ,

Ohio gubernatorius Michel 
Di Seile yra prašytas Vasario 
16 dieną paskelbti Ohio val
stybei Lietuvių Dieną. Organi
zacijos ar asmens norintieji 
gauti Gubernatoriaus Dekla
racijos nuorašą ar fito kopiją 
prašome kreiptis taip pat į 

valdybos iždininką.
Taip pat pranešame, kad 

minėjimo dieną bus iškilman- 
gos pamaldos šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje 10 valandą. 
Visos Ohio lietuvių organiza
cijos kviečiamos pamal d o s e 
dalyvauti organizuotai ir su 
vėliavomis.

ALTo Clevelando 
skyriaus valdyba.

“LAISVOJI LIETUVA” 
SKELBIA 

Konkursą 
parašyti publicistinį straipsnį 
tema:

Kokios specifinės priežastys 
pastūmėjo dalį Amerikos lie
tuvių į komunizmą ir kokių 
priemonių reikėtų imtis, kad 
visus ar bent dalį suklaidintų 
ar suklydusių butų galima su
sigrąžinti į tikrųjų lietuvių 
tarpą.

B. Maci&nskas premijai pa
aukojo $100.00.

SĄLYGOS: •
1. Rašiniai negali būti ilges

ni kaip 7 puslapiai rašyti ma
šinėle, paliekant laukus ir ra
šant tik vienoje* lapo pusėje.

2. Rašiniai — originalus ir 
niekur nespausdinti.

3. Premijuojamas vienas ra
šinys 100 dolerių ir premija 
išmokama autoriui Konkurso 
Komisijos nutarimu.

4. Premijuotas rašinys lieka 
“Laisvosios Lietuvos” nuosa
vybe.

5. Nepremijuoti rašiniai 
grąžinami autoriams, arba su
sitarus su jais spausdinami 
“Laisvoje Lietuvoje” ar “Tė
vų Žemėje”.

6. Visi prisiunčiamieji raši
niai ant voko turi įrašą “Kon
kursui”, pasirašomi slapyvar
džiu atskirame užklijuotame 
voke pažymima autoriaus tik
roji pavardė ir adresas.

7. Raširiiai prisiunčiami ne
vėliau 1959 metų balandžio 1 
dieną adresu: “Laisvoji Lietu
va, 911 W. 32-nd St., Chicago 
8, III.

Vilniaus baldai — Maskvai 
ir Leningradui. — Vilniaus 
“Ąžuolo” baldų fabrikas ga
minąs aukščiausios klasės 
baldus, kurie pardavinėjami 
Maskvoje ir Leningrade. Da
bar baldai gaminami sroviniu 
budu. Dirbiniai faneruojami 
sintetiniais klijais hidrauli
niais presais.



Amerikos Lietiivių Veikla
Mirė Kazys Kupčiūnas, 
Lietuvos Steigiamojo 

Seimo Narys

Baigiant rengti Tėvynę 
spaudai, mes gavome praneši
mą, kad vasario pirmos dienos 
ryte Toronte, Kanadoje, mirė 
Kazys Kupčiūnas, buvęs Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na- 

| rys, įžymus veikėjas ir pat- 
riotingas lietuvis. Apie velio
nio Kupčiūno gyvenimą ir dar
bus vėliau bus parašyta pla
čiau.

SOLISTĖ JANINA 
LIUSTIKA1TĖ

1957 metų pabaigoje Chica- 
kos Vyrų Choro vadovybė iš
sikvietė Sol. Janiną Liustikai- 
tę, vienintelę lietuvaitę daini
ninkę likusią tremtyje ir pas
kutiniu laiku studijuojančią 
dainavimo meną su geriau-' 
siais italų mokytojais Romo
je, atlikti “Fousto” operoje 
Margaritos rolę ir taip pat su
darant jai galimybę koncer
tuoti įvairiose lietuvių koloni
jose.

Ši talentinga, nors ir labai 
sunkiu tremties keliu siekan- 
ti meno tobulybės dainininkė, 
yra • verta ypatingo lietuvių 
visuomenės dėmesio bei įver
tinimo, nes be įgimto muzika
laus ir gamtos apdovanoto 
balso, jau turi įsigijusi tiks
lią dainavimo techniką, o kar
tu ir patyrimą dainuojant į- 
vairiuosc koncertuose Angli
joje, Vokietijoje ir Italijoje.

Atvažiavusi į musų konti
nentą, dainininkė be skirtos 
rolės “Fausto” operoje, jau 
turėjo savo koncertus įvairio
se JAV ir Kanados vietovėse: 
Chicago, Cleveland, Detroit, 
Philadelphia, Boston, Roches- 
ter, Toronto, Hamilton, Delhi, 
Sudbury. Visi minėti koncer
tai praėjo jAi dideliu pasiseki
mu ir kiekvienas dalyvis bent 
kiek suprantąs apie tikrąjį 
dainavimo meną galėjo tik 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
kad ir lietuvių eilėse atsiranda 
vienas kitas menininkas sie
kiąs ne savos garbės, bet tik
ro meno grožio ir tobulumo. 
Nenuostabu, jei įvairiose kon
certų recenzijose buvo ir ne
palankių išsireiškimų, kartais 
net intrigų, kurios parodė kai 
kurių kritikų nesubrendimą ar 
interesuotą šališkumą.

Nors. sol. J. Liustikaitčs 
dainų bei operinių dalykų re
pertuaras yra gana didelis, 
bet darbšti dainininkė nepasi
tenkina savo kraičiu ir atlie
kamu laiku nuolatos didina ir 
tobulina savo repertuarą. An
trą kartį koncertuodama toje 
pačioje vietoje duoda visai 
naują, kaip paprastai gerai 
parinktą, aukšto meninio 
gio repertuarą.

Musų miela dainininkė 
kurį laiką pasiliks musų
myne su tikslu aplankyti ir 
kitas lietuvių kolonijas JAV 
ir Kanadoje. Vėliau galvoja 
dar sugrįžti į Italiją savo ope
rinio repertuaro patobulini
mui. Sol. J. Liustikaitę galima 
laiškais pasiekti šiuo adresu: 
941 Dundas St., W. Toronto, 
Ont., Canada. Koresp.

ly-

dai’ 
žc-

Brooklyn, New York

Pažadėjo Susitikti su Meninin
kų Sąjungos Nariais

Lietuvių Menininkų S-gos 
Amerikoje Valdyba per savo 
sekretorę Rožę Mainelytę bu
vo suėjusi į kontaktą su žy
miuoju lietuvių kilmės akto
riumi Laurence Harvey, kuris 
pažadėjo sekančioj gastrolėj 
Nevv Yorke susitikti su Meni
ninkų S-gos nariais.

S-gos V-ba svarstė eilę 
svarbių reikalų, kurių tarpe 
pavasarinio baliaus rengimą. 
Taip pat sudaryta Statutui

ruošti komisija, kuriai vado
vauja S-gos pirmininkas Alg. 
Kačanauskas.

Norint palengvinti jaunimui 
studijuojančiam meną nutar
ta įsteigti studiją. Jai vado
vauti pavesta S-gos rėikalų 
vedėjui Kaziui Vasiliauskui.

Lietuvių Spaudos Klubo 
Susirinkimas

Arlington Restorano patal
pose Brooklyne sekmadienį į- 
vyko metinis Lietuvių Spau
dos Klubo susirinkimas. Pir
mininkavo V-bės red. Juozas 
Tysliava, sekretoriavo Kazys 
Vasiliauskas. Apie lietuvių 
spaudą, istoriją, jos gyvenimą 
ir visuomenininę veiklą, papa
sakojo Juozas Bachūhas iš So
dus, Mich., tik ką grįžęs iš 
Vakarų Indijos salų.

Gyvenimo aktualija tema 
paskaitą skaitė Jonas Valai
tis. Diskusijose dalyvavo: 
Juozas Audėnas, Violeta Tys- 
liavienė, Jonas Kruze, A. Ka
čanauskas, Ona Valaitienė, VI. 
Dilis, Ieva Jrečiokienė ir po
nia Bachunicnė.

Tarp kitų reikalų paliestas 
ir Vatikano nepripažinimas 
Lietuvos atstovo.

Nauja Klubo valdyba iš
rinkta šio sąstato: "Pirminin
ku (buvęs vicepirm.) Jonas 
Valaitis, vicepirmininkais: A. 
S. Trečiokas (buv. pirm.) ir 
adv. St. Bredes, Jr. (buv. sek
retorius), sekretorius Juozas 
Audėnas ir iždisinku 'perrink
tas Ant. Sodaitis. Balsus skai
tė: A. Kačanauskas, D. Klin- 
ga ir Izabelė Dilienė.

Politinės Akcijos Komisija: 
A. S. Trečiokas, adv. S. Bre
des, VI. Dilis, Violeta Tyslia- 
vienė, Vitalis Bukšnaitis.

Pramogų komisija: Ieva 
Trečiokienė, Izabelė Dilienė, 
Ona Valaitienė. ‘ Koresp.

sų Tėvynei Lietuvai nebus 
atiduota nepriklausomybė.

Vasario 16 minėjimo proga 
tik ir galim įrodyti savo da
lyvavimą tokiuose masiniuose 
susirinkimuose, kad esam lie
tuviai ir kovojam už lietuvių^ 
teises. Tegul musų senatoriai 
ir kiti aukšti valdžios pareigū
nai pamato musų stiprų vie
ningumą bendriems tautos 
reikalams.

B. Keblaitienė.

Akron, Ohio i

Adv. Antanas Kazlauskas, 
atsistatydino iš pareigų

Detroit, Michigan
Ruošiamės Prie Vasario

16-tosios Minėjimo

senatorius 
Michigan) 

Pakštas, 
pradžioje

Vasario 16 minėjimas įvyks 
šių metų vasario 15 dieną, 
s c k m a d ienį, Western High 
School salėje, 1500 Scotten 
Avenue. Prasidės 3 valandą 
po įlietų. Pagrindiniais kalbė
tojais bus: J. V; 
Philip Hart (D. iš 
ir prof. dr. Kazys 
Pačioje minėjimo
bus ypatingas aktas — iškil
mingas savanorių-kurėjų vė
li a v o s šventinimas-^krikštas. 
Apeigas atlikti pakviestas ku
nigas dr. Tomas Žiūraitis, jis 
skaitys ir minėjimo invokaci- 
ją-

Meninę programos dalį at
liks ponios Z. Arlauskaitės- 
Mikšienės vadovaujamas sce
nos mėgėjų sambūris, . pasta
tydami momentui pritaikytą 
montažą ir padeklamuodami.

Šv. Antano parapijos cho
ras, diriguojamas Aldcrto Ma
teikos, atliks kelias giesmes. 
Amerikos himną giedos Pra
nas Zaranka, o lietuvių tautos 
himną choras ir visa publika 
(kartu.

Minėjimo pertraukos metu 
bus, kaip ir kas met, renka
mos aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Tą patį rytą vasario 15 die
ną iškilmingos pamaldos už 
visus žuvusius Lietuvos lais
vės kovotojus bus laikomos 
visose trijose lietuvių katali
kų bažnyčiose. Ypatingu iškil
mingumu pasižymės suma šv. 
Antano bažnyčioje, dalyvau
jant ateitininkams, ramovė- 
nams, skautams ir -vyčiams su 
vėliavomis.

Tą iškilmingą ir lietuvių 
tautai svarbų minėjimą rengia 
Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras, prie kurio priklau
so visos patrijotinės organiza
cijos'su šimtais savo 
stipriu nusistatymu 
prieš pavergėjus tol,

I

narių ir 
kovoti 

kol mu-

Talentų sprendėjais šiemet 
apsiėmė būti: adv. Zuzana 
Shalnienė, Dramos Sambūrio 
režisorė p. Aleksandra Gus- 
taitienė, gerai žinomas veikė
jas ir buvęs šeštadieninės mo
kyklos vedėjas Justinas Vai
čaitis, adv. Jonas Grigalius, 
ir šachmatininkas 
kis.

Apart talentų, 
čias dainininkas

New Haven, Conn.

Rengiamas Užgavėnių Balius

Kazys Mer-

bus ir sve- 
Benediktas 

Povilavi'čius ir juokdarys ko- 
mikas-magikas. \

Gražuolė “Miss Lithuaųia 
of N. E.” panelė Ona Kudir- 
kaitė iš Walpole dalyvaus ir 
praves šoįtių dalį programos, 
kur susirinkę galės irgi paro
dyt savo talentus, būti apdo
vanoti premijom. Muziką gros 
smagi Jono Shurilos orkestrą.

Gaspadinės rengiasi prie 
skanių lietuviškų valgių, kaip 
kugelio, kilibasų su kopūstais 
ir lietuviško pyrago. Veiks 
draugiškų gėrimų bufetas.

Šis 25 metų radio programų 
sukaktuvių linksbias parengi
mas, įvyks paskutinį sekma
dienį prieš gavėnę, t. y. vasa
rio 8 dieną, 
siems $1.00, 
kams 50c. t

Vietinės lietuvių šv. Kazi
miero parapijos auksinio jubi
liejaus proiga, beveik visos lie
tuvių organizacijos ir draugi
jos atėjo į talką suruošti Už
gavėnių Balių. Jis įvyks vasa
rio 7 dieną, 8 valandą vakare, 
339 Grane Street. Bilietai po 
$1.00 yra pardavinėjami kelio
se kolonijose Conn. valstijoje, 
ir žada atvažiuoti iš Worces- 
ter, Mass. bei Ncw Yorko.

Tikimasi, kad balius bus į- 
spudingas ir gausus lietuviš
kas susibūrimas. Vakaro rei
kalus tvarko Petras Radžiū
nas, 271 Lloyd Street.

Niuheiveuietis.

Paieškojimai

Sidabrinės 
biamieji, ne

Įžanga suaugu- 
iki 14 metų vai

Lietuvis advokatas Antanas 
^Kazlauskas, iki šiol buvęs pa
galbininku vyriausiojo advo
kato Summit apskrity, šių me
tų vasario pirmą dieną įteikė 
atsistatydinimo raštą John S. 
Ballard, vyriausiam advokatui 
apskrityje. Adv. Kazlauskas 
pasitraukė iš tų atsakomingų 
pareigų ir išėjo į privatišką 
teisių praktiką drauge su fir
ma Moore, Bell, Krutel ir Ka
zlauskas, kurios kabinetas yra 
2150 Front Street, Cuyahoga 
Fails, Ohio.

Kazlauskas lankė Akrono 
unversteto teisių skyrių ir 
gavo advokato laipsnį 1954 
metais. Jis yra narys Akrono, 
Ohio valstijos ir Amerikos 
Teisių Associacijos. Gyvena su 
žmona, Mildrcd ir trimi vai
kais, Donald, Shcrry ir Pat- 
ricia, 2716 Cedar Hill Road, 
Cuyahoga Fails, Ohio.

Vietiniams ir apylinkėse gy
venantiems lietuviams yra di
delė garbė turėti tokį gabų 
advokatą lietuvį. Todėl, reika
lui esant, patartina lietuviams 
pas jį kreiptis, o jis visiems 
maloniai patarnaus. Koresp.

sukaktuvės, ger- 
kas metai įvyk

sta, tad kviečiame visus mu
sų radio klausytojus iš arti ir 
toli suvažiuoti, linksmai švęs
ti šią sukaktį su mumis, ir 
tuomi paremti lietuviškas ra
dio programas, kad galėtų 
ir toliau skelbti lietuvišką žo
dį bei dainą oro bangomis, ir 
tuomi palaikyti lietuvybę šioj 

.šaly.
Steponas ir Valentina Minkai.

I

•<

Detroit, Michigan

, Rengiamas Blynų Balius

Vasario mėn. 7 dieną 8 va
landą vakare Hispanos Unidos 
(buv. lietuvių svetainėj) 25-ta 
ir Vernor Amerikos Lietuvių 
Balso Radio Klubas rengia 
linksmą Užgavėnių blynų ba- 
lių-vakarą.

Turtingas bufetas su už
kandžiais ir gėrimais, puiki 
šokių muzika ir kiti įvairu
mai.

ALB Radio Klubas maloniai 
kviečia visus Detroito ir apy
linkių lietuvius skaitlingai at
silankyti ir prieš gavėnią link
smai ir nuotaikingai praleisti 
vakarą.

Įėjimas 1 doleris. A. J.
* .

South Boston, Mass.

25 Metų Sukakties Minėjimas

25 metų sukaktuves švenčia 
seniausia lietuviška radio pro
grama Naujoj Anglijoj, reng
dama savo metinį Talentų Po
pietį ir Gražuoles “Miss Lithu- 
ania of N. E.” balių, sekma
dienį, vasario 8-tą dieną, 4:30 
valandą po pietų, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
368 W. Broadway, kampas E 
Street So. Bostone.

Programa žada būti įvairi 
ir įdomi, nes užsiregistravo 
daug įdomių ii’ gabių talentų.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:
Tolušas Benediktas, Simo sūnūs, 

gyvenęs Čikagoje.
Tomkevičius Česlovas, Juozo sū

nūs.
Urbutis Jonas, Antano s<nus, iš 

Sarapiniškių k., Gaurės v., Taura
gės apskr.

Utmanas Vytautas, Antano sū
nūs, kil. iš Skęsbalių k., Gudelių 
vals,, Marijampolės apskr.

Valickas Pranas.
Amolevičius Česnius.
Blauzdžiunas Kazys, sūnūs

iš Pajevonio, Vilkaviškio apskr.
Bušma Antanas.
Butkevičius Pranas, sūnūs Petro.
Černiauskas Pranas, sūnūs Jono 

ir Johanos Remeikaitės, iš Kazba- 
rinų km., Batakių vals., Tauragės 
apskr.

Činga Antanas ir sesuo Neivienč 
Agota, vaikai Agotos čingienčs- 
Dovidavičiutės.

Dargužis Algirdas.
Davidonis-Lutis Ona, vaikai Albi

nas, Glorija ir Vanda Martinai.

Jono,

kp., VVaterbury, Conn., gimęs 
Papilėj, Lietuvoje. Prie SLA 
2, 1926 m. Mirė sausio 16, 
žmonai, Liudvinai Liūnas, po-

$600.00
kp., Brockton, M,ass., gimęs 

Prie SLA prisirašė

SLA Pagalbūs Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 31, 1931 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS LIŪNAS, 11 

kovo 19, 1892 m., 
prisirašė lapkričio 
1959 m. Velionio 
mirtinės išmokėta

JURGIS STUKAS, 17
liepos 6, 1882 m., Lietuvoje, 
lapkričio 3, 1912 m. Mirė lapkričio 16, 1958 m. 
Velionio sunui, Algirdui Stukui, pomirtinės išmo
kėta ___________ i______________________________

JONAS ANCKAITIS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 
balandžio 15, 1874 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 6, 1916 m. Mirė sausio 14, 1959 
m. Velionio sunui, Adolph Anskaičiui, pomirti
nės išmokėta___________ ______________ _______ ;

ZUZANA CESNIiKIENĖ, 192 kp., New Kensington, 
Pa., gimusi gruodžio 20, 1894 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 1, 1928 m. Mirė lapkri
čio 30, 1958 m. Velionės vyrui, Alfonsui Cesni- 
kui, pomirtinės išmokėta -----------------------------

VINCAS CERAUSKAS, 297 kp., Greenfield, Mass., gi
męs lapkričio 8, 1884 m., Raseinių apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė sausio 19, 1919 m. Mi
rė gruodžio 29, 1958 m. Velionio žmonai, Marccl- 
lai Ccrauskas, pomirtinės išmokėta------------------

MAGDĖ NAURIENĖ, 300 kp., Aurora, III., gimusi 
spalių 15, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 14, 1920 m. Mirė lapkričio 29, 1958 m. 
Velionės sesers sunui, Antanui Balčiūnui, pomir
tinės išmokėta ‘----------------------------------------------- v

KAZYS VASILIUASKAS, 301 kp., Cicero, III., gimęs 
kovo 4, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 7, 1924 m. Mirė sausio 4, 1959 m. Ve
lionio broliui, Antanui Vasiliauskui, pomirtinės 
išmokėta___________ w_________ ___________ ____ 1,000.00

150.00

300.00

300.00

150.00

424.00

T

—$2,924.00
..$11,332.00

Viso___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-----------------

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. ANCKA1TIS, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 3 savaites .....................$18.00

RAGINĄS, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 11 sav. 3 d. .......................... 66.50
PETRIKIS, 86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa., sirgo 6 sav. 4 d............ 41.50
MlTCIHELL, 106kp., San Francisco, Cal., sirgo 6 savaites............... 36.00
VVALUSH, 200 kp., Detroit, Mich., (sirgo 3 sav. 4 d. . ................. — 48.00
ALANSKLENfi, 211. kp., Mahanoy City, Pa.', sirgo 6 savaites — 18.00 

, sirgo 5 sav. 1, d. ___  41.25
36.00 

108.00 
62.00

A.
S.
U.
C.
o.
M. SL1UZIENS, 211 lq>., Mahanoy City, Pa.
J. DARGIS, 353 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 8 savaites ................
1. SAJETIENffi, 354 kp., Akron, Ohio, sirgo 12 savaičių ............_
A. STRECKIS, Jr., 371 kp., Cambridge, Mass., sirgo 5 sav, 1 d.

Nuo
Viso ---------------------------------------------------

pradžios šių metų bendrai viso
___________ ............... ................. $475.25

.......................................... —$1,652.06
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorių*.

Deringas Jonas ir Vilius, sūnus 
Liudviko.

Dzikas Albinas, Jurgis ir Vik
toras. „

Jakštonienė Liza, gyvenusi Ang
lijoje, Silsden.

Jankeliūnas Pijus, iš Korpiejų 
km., Vilkaviškio apskr.

Kemėšis Viktoras, iš Panevėžio.
Kručas Jonas, sūnūs Justino, iš 

Rokiškio apskr.
Kuprevičius Valerijus, sūnūs Vla

do.
Lenktys Justinas.

Lukošius Kazimieras, iš Putokš- 
lių k., Sartininkų par.

Lutis-Davidonis Ona,, vaikai Albi-
o

nas, Glorija ir Vanda Martinai.

Martinat Vanda, vyras Valteris, 
ir motina Davidonis-Lutis Ona.

Neivienč ’ Agota, ir brolis činga 
Antanas, vaikai Agotos Čingienes- 
Dovidavičiutčs.

Paserpskis Juozas (Joe Pasorp- 
sky)* gyvenęs Čikagoje, South 
Camphell Avenue.

Iledkomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Cl

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HGME
AL. BALTRUNAS-BALTON

Reikalų vedėjas
f

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

1

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL H0ME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkvvay Station) 
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

VADOVAS Į SVEIKATA
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 68rd St., Chicago 29, BĮ.
' Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TfiVAS IK SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,
v...

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnliall 8-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

bių 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. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
T722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

------------------------------L__^--------------------------------------------------------------------------------------

t
IŠĖJO NAUJA KITYGA k

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 imperija; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties lilonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 Kast Broadway

Kaina tik 76 centai.
šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

t

i

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

 

Amerikos lietuvių kolonijoje i|r įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse 
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žįnias iš lietuvių ir kitų tautų^ gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Krit kos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo' nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinois

w
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REIKALAUKIME NEPRIKLAUSOMOS IR LAISVOS LIETUVOS

1918 1959
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas

Lietuvos Taryba savo posėdyje va
sario 16 dieną, 1918 metais vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimu :

Lietuvos Taryba vra vienintelė lie- 
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripa
žintąja tautų apsisprendimo teise ir lie
tuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18—23 dienomis, 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sut v a r k y t ą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų valsty; 
bių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis privalo

galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
. sušauktas steigiamasis seimas demokra
tiniu bildu visų gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie 
tai (valstybės pavadinimas) vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklausomų Lietu
vos valstybę.

Bo paskelbimo aktu pasirašo:
Dr. J. Basanavičius
K. Bizauskas
M. Biržiška
S. Banajtis
P. Dovydaitis
S. Kairys
P. Klimas
D. Malinauskas
E. Mironas
S. N arutavievus

Vilniuje, vasario 16
---- 1--------------------- *—

d.

A. Petrulis
K. Šaulys 
Dr. J. Šaulys 
A. Stulginskis^ 
J. Šernas
A. Smetona
J. Smilgevičius
J. Staugaitis
J. Vailokaitis
J. Vileišis

1918 m.

ŠEŠIOLIKTAI DIENAI VASARIO
Nebus šitaip, kaip dabar. 
Maskolių nebus, bus
Liet u va! Liet ieva žydes!... 

Vincas Kudirka.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

Cleveland, Ohio. — Minėji
mą ruošia ALTo skyrius va
sario 15 dieną, šv. Juozapo 
mokyklos salėje, East .185 ir 
Lakeshore Blvd. kampas, 4 
valandą po pietų. Kalbės se
natorius M. Young. Bus ir 
meninė programa.

Konosha, VVisconsin. — Mi
nėjimas ruošiamas vasario 22 
dieną, 3 valandą po pietų, šv. 
Petro parapijos salėje. Kalbės 
teis. Algirdas Kaulėnas. Bus 
ir meninė programa.

Detroit, Michigan. — Minė
jimas įvyks vasario 15 dieną, 
Western High School salėje, 
1500 Scotten Avenue, 3 va
landą po pietų. Kalbės sena
torius Philip Hari ir prof. Ka
zys Pakštas. Bus ir meninė 
programa.

Rockford, Illinois. — Minė
jimas įvyks vasario 22 dieną, 
Lietuvių Klubo salėje, 2:30 
valandą po pietų. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus svečias dr. J. 
Adomavičius iš Chicagos. Bus 
dainų ir tautinių šokių.

South Boston, Mass. — Mi
nėjimą ruošia ALTo skyrius 
vasario 15 dieną, 2 valandą 
po pietų, So. Bostono Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kalbės J. 
Smetona. Bus meninė progra
ma ir tautiniai šokiai.

I

Broliai ir Sesės Tėvynėje, Sibiro 
Tremtyje ir Viso Pasaulio Išeivijoje

‘ Besitęsianti Lietuvos oku
pacija ir rusiškai bolševikiška 

I priespauda visiems mums už
deda sunkų jungą. Vargstame 
ir skurstame tėvynėje, Krem
liaus apiplėšti, prievartauja
mi ir išnaudojami, kad savo 
prakaitu ir darbo vaisiais tu
kintume musų krašto okupan
tą Sovietų Sąjungą; nekaltai 
kenčiame Sibiro termtyje ar 

i vergų stovyklose tolimoje 
šiaurėje, šalčio ir alkio žudo
mi, nesulaukdami išlaisyinimo 
valandos; o ir išblaškytieji po 
svetimas šalis, radę prieglau
dą laisvajame pasaulyje, taip 
jau nėra apdrausti nuo vargo 
ir rūpesčių, o svarbiausia nuo 
ilgesio, kuris šaukia į gimtąjį 
kragtą, kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka, kur musų tė
vynė .graži Lietuva.

z
Visi kaip vienas žinome, 

kad kol Lietuva svetimųjų 
okupuota, kol mes patys ne
same savo šalies šeimininkai, 
visiems musų vargams ir ne
laimėms nebus galo. Tik lais
va lietuvių tauta savo nepri
klausomoje valstybėje Lietu
voje gali užtikrinti visiems 
savo sunums ir dukterims 
tikrą laisvę, teisingumą, socia
linę lygybę, kulturinį augimą

Beveik prieš šimtų metų šiuos žo
džius pasakė Vincas Kudirka, bet tie jo 
pranašiški žodžiai tinka ir šiai dienai. 
Maskoliai visuomet buvo iinusų priešai, 
lindo ir tyriojo musų kraštą, tokiais yra 
ir dabar, nežiūrint į tai, ar jie yra “bal
ti” ar “raudoni”.

Praėjo nemažas laikotarpis, kai jie 
įsiveržė į Lietuvą ir daug per tą laiką 
vandens .nutekąjo, daug permainų pa
sauly įvyko, o mes, supančioti, kaip vo
ratinkliais, sovietais, neturime kultūri
nės bei politinės laisvės, ne tik t ripsini 
ant. vietos, bet einam algai, pergyvenda
mi kančias ir vergiją, prievartą įvestą 
musų tėvynėje. Mes negalim pareikšti 
nei savo valios, nei savo norų, nes jie 
smaugia jėga mažiausia laisvi*. Visi in 
vadai — žmonės, nustojo sąžinės, ir liet 
jie patys vadina save “smirdančiais šu
nimis”, o jų dvasia — naikinimas. Jie 
naikina ne tik kultūrą, bet ir šeimas. 
Ten kur jie įkišo koją, viešpatauja uba
gystė, teroras ir sunaikinimas kiekvieno, 
kas .neperisisunkęs komunizmo idėjomis.

Suklaidinta ir apgauta 
'Traukia jungą musų tauta, 
Mus kultūrą jie naikina 
Ir tikėjimą užgina, 
Kontroliuoja širdį, sielą
Kenčia daug tėvynė miela.

Bet, anot, žodžių Vinco Kudirkos, 
taip nebus. Nors aukos yra didelės, bet 
ne viskas dar prarasta. Jau dabar yra 
ženklai, kad komunistinė imperija braš
ka ir perėjo laikas jos kilimo į viršų. 
Žmones už geležinės uždangos, prisisoti
nę “rojaus gyvenimu”, patys juos nu
šluos ir išgelbės nuo visuotino pavojaus.

»J ie
ge.

Bet...

Miami, Florida.
mas įvyks vasario 15 dieną, 
4 valandą po pietų, Lietuvių 
Klubė. Kalbės adv. A. Pakša, 
Don Kuraitis ir “Sandaros” 
redaktorius M. Vaidyla. Bus 
ir meninė programa.

Minėji-

Minėji-

>

negalim priartinu pasu mosavimo valan
dos ir, metai iš metų laukiam išgelbėji
mo, tad, kiek galėdami, pasirįže net au
koms, turim kovot dėl savo tėvynės lais
vės, kaip tie, kurie pasiliko Lietuvoj, 
taip ir tie, kuriuos likimas išblaškė po 
visą pasaulį ir kurie, paliekant tėvynę, 
nustojo viso ko ir tapo benamiais žlnonė- 
mis, nelaukdami nieko, apart pažemini
mo ir skurdo.

Laikas neužgesino tėvynės meilės 
musų širdyse ir .net tie, kuriemš, pripuo
lamai, pasiseko svetur surast, riebų kąs
nį, nepamiršta savo kenčiančios motinos 
Lietuvos ir jos paliuosavimo nors šėtono 
valdžia ir nenorės lengvai išleisti auką 
iš savo nagų, nes, jau keletą šimtmečių 
maskoliai, svajojo pastverti valdžią vi
sam pasauly ir tapti pasauline imperija.

Jokia valdžia nėra amžina ir laiko
tarpis žalingo komunizmo ir purvino te
roro taip pat praeis, o Lietuva dvasiniai 
stipri, gyvens amžinai ir džiaugsmas lai
svės ir laimės spindės lietuvių veiduose.

Lietuva žydėsi...
Ateis diena, molinis gigantas parvirs. 
Ateis diena, klaidingos idėjos numirs, 
Vėl piktai jėgai .neprigiilėsim, 
►Savo tėvynę karštai mylėsim.

Norwood, Mas..
mas įvyks vasario 22 dieną, 
3:30 valandą po pietų,*lietuvių 
parapijos salėje. Pagrindiniu

Sofija Ambrazevičienė.

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo
41 Metų Sukakties Minėjimai

Čia trumpai paduodame Lie
tuvos nepriklausomybes su
kakties minėjimus tose kolo
nijose, apie kurių parengimus 
buvo pranešta Tėvynėje.

Pittsburgh, Pa.
mą ruošia ALTo skyrius va
sario 15 dieną, Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje, 1723 Jane

Minėji-

t

Street, 3 valandą po pietų. 
Vyriausiu kalbėtoju bup Susi
vienijimo centrinis daktaras 
kvotėjas dr. 8. Biežis.

314 15-th Avenue So. Kalbės 
ALTo iždininkas ir “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidyla 
ir teisėjas J. T. Zuris. iActųs 
bus teikiami 12 valandą die
ną.

kalbėtoju bus teis.' Bruno Kal
vaitis iš Bostono. Bus ir me
ninė programa, kurią išpildys 
vietinis jaunimas

— Minėji-
ALTo sky-

įvyks vasario 15' dieną

Chicago, Illinois.
mas, kurį ruošia 
rius,
Marijos Aukšt. mokyklos au
ditorijoje. Kalbės Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis ir ki
ti žymus svečiai kalbėtojai.

ir gerbūvį. Lietuvių tauta ne
nori vergauti maskviniam ko
munizmui ir nenori būti sve
timųjų priklausoma. Ji nori 
laisvos, nepriklausomos ir lie
tuviškos »Lietuvos. Ji nuo se
niausių amžių buvo laisva ir 
1918 metų vasario 16 dieną 
dar kartą patvirtino savo va
lią būti nepriklausoma ir nie
kad to savo apsisprendimo ne
pakeitė. Maskvos įvykdytoji 
1940 metais Lietuvos okupaci
ja ir priverstinis jos prijungi
mas prie Sovietų Sąjungos, 
buvo nuoga Maskvos agresija, 
padaryta susitarus Stalinui su 
Hitleriu.

Tarptautinė teisė, tarptau
tinės deklaracijos, sutartys ir 
susitarimai ir laisvųjų Vakarų 
nepriklausomos Lietuvos val
stybės suverenumo pripažini
mas yra musų pusėje. Mas
kvos agresija ir Lietuvos oku
pacija yra prieš mus, prieš vi
są lietuvių tautą. Siekdami 
Lietuvos išlaisvinimo didžiai 
vertiname visas pastangas: di
plomatines, politines, religi
nes, ideologines, visuomenines, 
kultūrines, ekonomines ir ki
tas. Visų tų pastangų apjun
gimas ir nukreipimas į vieną 
tikslą yra pirmoji sąlyga mu
sų kovos už Lietuvos išlaisvi
nimą sėkmingumo.

Gyvenamoji valanda stato 
mums daug reikalavimų kaip 
tautai, kovojančiai dėl sa
vo valstybės nepriklausomy
bės atstatymo ir joje visų jos 
etnografinių žemių apjungimo. 
Mums no vistiek, kaip bus iš
spręstas taikos ir Europos 
saugumo klausimas ir kaip 
bus pakreiptas Lietuvos liki
mas. Kas bus musų kaimynai, 
ypač Lietuvos kaimynas va-

JungtiniųI
karuose. Kam bus priskirta 
lietuviškoji Prūsų dalis. Ar 
susitarimas tarp Vakarų ir 
Rytų dėl pasaulio ir Europos 
saugumo sistemos atneš Lie
tuvai laisvę ar bent daugiau 
galimumų laisvėjimo kryptim, 
ar Lietuva pataps tarptauti
nių mainų objektas, pažei
džiant visus teisėtumo ir mo
ralės principus ir nusileidžiant 
brutaliai jėgai ir interesų spe
kuliacijai.

Lietuvos laisvinimo klausi
mas įgauna vis didėjančią glo
balinę reikšmę. Jis yra dalis 
visuotinos kovos tarp laisvės 

.ir tironijos. Tiesioginiai ar ne
tiesioginiai jis yra paliečia
mas visur, kur Vakarai su Ry
tais susitinka
Tautų Organizacijoj, pasaulio • 
didžiųjų konferencijose, Wa- 
shingtone, Londone, Paryžiu
je, Bonnoje, Vatikane, Viduri
niuose ar Tolimuosiuose Ry
tuose, visur, kur siaučia šal
tojo karo vėjai, sprogsta kar
štojo karo bombos, ar vyksta 
dirbtinė koegzistencija. *

Visos musų tautos, kiekvie
no jos nario pareiga ir atsa
komybe budėtk visur ir nuo
lat. Budėti ir vieningai sude
rintai veikti, kad Lietuvos gy
vybiniai interesai visur ir vi
suomet butų apginti, kad abie
jose geležinės uždangos pusė
se kiekvieno lietuvio tautinis 
sąmoningumas bytų išlaikytas 
ir nuteiktas išsaugoti viltį, di
dinti ir būti pasiruošusiam au
kotis Lietuvai laisvę atgauti 
ir atstatyti nepriklausomą val
stybę.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo keturia s d e š i m t 
pirmųjų metinių proga vi
siems tautiečiams siunčiame 
sveikinimus.

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, 

Prezidiumas.
.1959 m. vasario 16 d.
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KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ tAMŽIAUS NARIUI

v

1 Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui ^$1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui .$2.53, savaitei 56c.
Taupomoji 20 metų apdrauda,—duoklių mčneseiui $4.36, sav. 94c.
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. .$2.6X 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metu 
amžiaus—duoklių menesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Sveikatos arbą Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 .savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną .$12.00 savaiti
nes pasalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—-mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, Nevv York 1, N. Y.

. Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA VAJAUS KUPONAS-----
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Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius
m., num. ir gatvė

miestas ------------

Adresas

(1)

(2)
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m., num. ir gatvė

miestas -----------
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zona valstija__* ,

t.
, num. ir gatvė

miestas_____

m., num. ir gatve

miestas ---------

St. Petersburg, Florida. — 
Minėjimą ruošia SLA 373 kuo
pa bendrai su Amerikos Lie
tuvių Klubu vasario 14 dieną, 
Letter Carriers svetainėje,

, zona___ , valstija

UTIIUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė

(3)

HM I

Worcester, Mass. Minėji
mą ruošia Lietuvai Remti 
Draugijos skyrius vasario 15 
dieną, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 12 Vernon Street, 2 
valandą .po pietų. Kalbės Juo
zas Audėnas iš New Yorko ir 
kiti žymus kalbėtojai. <?■



2 T fl V Y N Vasario 13, 1959

TgyiĮite
The Lithuanian Weekly 

PUBLISHED EVERY FRIDAY 
By the LitHuanian Alllaoce 

of Arnerica

M. LEO VASIL 
Editor

DR. M. J. VINIKAS 
Manager 

YEARLY SUBSCRIPTION RATES
In the United Statės —____ 13.00
To Foreign Ountrles $4 00

307 West 30th Street. 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-6629

Bnalvienijimo kuopų skubus pra- 
MKknal turi būti prisiųsti ne v&- 
Bau savaite laiko prieS laikraščio 
'•eldinių. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numerj.

MUSŲ REIKALAI

Jei dar nepaminėjote, 
paminėkite

Susivienijimo centras laiš
kais ir mes šioje vietoje rašė
me ir raginome kuopas vasa
rio mėnesį įvykusiuose susi
rinkimuose, atlikus susirinki
mų dienotvarkėje esamus rei
kalus, su atitinkama progra
mėle paminėti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 41 
'metų sukaktį. Kai kurios kuo
pos tą musų prašymą išpil
dė, susirinkimuose atitinka
mai paminėjo savo senosios 
Tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikšmingą 
sukaktį. Kitos kuopos, ku
rioms aplinkybės neleidžia su
sirinkimuose tai padaryti, pri
sideda prie bendrų parengimų, 
kurie ruošiami didesnėse kolo
nijose.

Bet yra ir”tokių didesnių 
kolonijų, kuriose gyvuoja Su
sivienijimo kuopos, neruošia 
minėjimų ir kuopos prie ben
drų minėjimų negali prisidėti. 
Taigi tos kuopos, kurios vasa
rio mėnesį laikys susirinkimus 
vėliau, neprivalo praleisti ty
lomis lietuvių tautai svarbią 
sukaktį. Ir sena lietuvių pa
tarlė sako, geriau vėliau, ne
gu niekad.

------------ įo:------------- 
Praėjęs SLA seimas ir 
kuopų delegatai

Praeitais metais įvykusio 
Susivienijimo 50 seimo kuopų 
delegatai, parvykę į savo vie
toves kuopų susirinkimuose 
pateikė gražius raportus iš 
seimo atliktų gerų darbų. Ta
čiau ne visi seime buvę dele
gatai, ypač tie, kurie ne daž
nai dalyvauja seimuose, neat
skiria gerus darbus nuo blo
gų. Kai kurių kuopų delegatai 
(jų yra labai mažai), prane
šimus darydami pareiškė, kad 
daug “gerų įnešimų” buvo at
mesta. Gal tokių delegatų su
pratimu atmestieji įnešimai 
buvo geri, bet jie nebuvo nau
dingi broliškai organizacijai, 
dėl tos priežasties seimas juos 
atmetė. Jei siūlomi įnešimai 
butų buvę naudingi organiza
cijai, tai seimas juos butų 
mielai priėmęs.

Pagaliau nei seimas negali 
priimt tokių įnešimų, kurie ne
atitinka valstijų įstatymams, 
prie kurių turi prisitaikyti Su
sivienijimas ir visos kitos fra- 
temalės organizacijos, pana
šios musų Susivienijimui. Tai
gi seime buvę kuopų delega
tai, privalėtų gerai susipažin
ti su valstijų įstatymais, o tik 
tada susirinkimuose darant 
pranešimus apie seimo atlik
tus darbus, daryti seimui prie
kaištus už atmetimą “gerų į- 
nešhnų”. s

Kitas gana keistokas prie
kaištas, kad buk seimas į Pas
toviąsias Komisijas neišrinko 
vienam ar kitam delegatui pa
žįstamą asmenį. Seimas ren
ka į komisijas tokius asmenis, >

SLA Reikalai ir Veikla
SLA 4-tos Apskrities Viešas Pakvietimas j 

Jubiliejinį Banketą, Paminėti 45 Metų 
Gyvavimo Sukaktį

Ansonijoj 
apskrities 

kuriame

Sausio 31 dieną 
įvyko SLA 4-tos 
valdybos posėdis, 
tarp kitko buvo pranešta, kad
esanti, komisija Hartforde, jau 
darbuojasi, kad SLA 4-tos 
apskrities 45 metų jubiliejus 
butų puikiai paminėtas, ir šia 
proga įvyks banketas sekma
dienį, kovo 1 dieną, Lietuvių 
Klubo salėj, 227 Lawrence 
Street, Hartford, Conn. Pra
džia 1 valandą po pietų. Bi
lietas tik $2.50.

Dar buvo pranešta, kad 
Hartfordo sumanios gaspadi- 
nės pagamins gerus pietus 
svečių priėmimui, po tam bus 
pagerbti senesni darbuotojai 
4-toj apskrity. Bus pakviesti 
kai kurie SLA Pildomosios

Tarybos nariai ir kiti žymus 
svečiai.

SLA 4-tos apskrities valdy
ba nutarė teikti visokeriopą 
pagalbą rengėjams, kaip tai 
bilietų platinime ir tt. Nutar
ta prašyti kuopų, viešai per 
“Tėvysę”, pasidarbuoti, kad 
kuodaugiausia svečių iš jų ko
lonijų atvyktų į šią svarbią 
4-tos apskrities pramogą.

Broliai ir sesės, atvykdami 
į minimą banketą, prisidėsite 
prie atžymėjimo šios svarbios 
sukakties ir pagerbsi! užsitar
navusius veikėjus, kurie per 
ilgus metus dirbo pasišventu
siai ir kad jų darbai yra įver
tinami. Prie to, visi maloniai 
praleisime 
tį. Tai iki

sekmadienio popie- 
pasimatymo.
Korespondentas.

Šimtaprocentinė SLA 185 Kuopos Šeima, 
East Chicago, Indiana .

ANDRIUS KIELA SU ŠEIMA

Šiame paveiksle mes mato
me 10 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narių, susidedančių 
iš vienos šeimos. Dar ne visi 
dalyvavo „kada buvo imtas 
paveikslas, trūksta dar 3 šei
mos narių, būtent ^ų žento su 
dukra Balchunų ir sunaus. 
Vienos šeimos viso 13 narių.

Taigi aš noriu paklausti, ar 
daug musų tarpe yra tokių 
šeimų, kaip paveiksle mato
me?

Iš dešinės į kairę matome 
jaunuolį Vernon R. Mikalaus- 
kį; sėdi ant žemės Dean E. 
Mikalauskio tėvas; Dominic 
Mikalauski, Anna Mikalauski. 
Mr. D. Mikalauskis ir žmo
na yra gimę ir augę Ameriko
je, bet gerai kalba lietuviškai. 
D. Mikalauskis tarnauja East 
Chicago, Ind. miesto palicijoj 
ir už gerus darbus gavęs sar- 
žanto laipsnį. Vidury sėdi 
Mrs. Julia ir Andrius Kielai, 
ant žemės sėdi Jerom P. Kel- 
ly, baltais marškiniais sėdi 
Eugene Kelly, kuri ant kelių 
laiko Patncia M. Kelly. Už
pakaly sėdKVeronika M. Keli 
ly. Eugene Kelly dirba gana 
atsakomingą darbą L e v e r 
Bros Co. Tai labai graži lietu
viška šeima. Musų SLA 185 
kuopoj yra daugiau šimtapro
centinių šeimų, kaip Alekso 
Degučio šeima, Zigmo Kius- 
tavičiaus šeima, Miko Kautri- 
mo šeima, Balčiūno šeima, 
Pijaus Mičiulio šeima. P. S. 
Rindoko šeima susideda iš 8 
SLA narių

Bet didžiausia šeima yra 
Andriaus Kielos. Jog yra ga
na daug SLA narių, kur vie
nas priklauso ir nepasistengia 
savo žmonas prirašyti prie S. 
L. A.

Butų labai gerai, kad Susi
vienijimo 185 kuopos nariai 
pasektų ponų Kielių ir kitas 
kuopoje esančias šimtaprocen
tines šeimas ir pasistengtų vi
sus savo šeimos narius įrašyti

apie apdraudą 
kada nelaimė 
bet tada jau

gydytojui 
išlaidoms 

šių dienų 
reikmenų

»
mynus fr phžįstamus. Šiuo me
tu turime visi dirbti savo or
ganizacijai ir ugdyti ją na
riais. Jeigu mes nedirbsime, 
tai niekas kitas už mus ne
dirbs. Tad visi į darbą — nau
jų narių gavimui į Susivieni
jimą.
t . P. S. Rindokas,

SLA 185 kuopos fili. sekr.

Brooklyn, N. Y.
šis-tas iš Susivienijimo 242 

Kuopos Veiklos

valdybos rinkimai, 
turi 34 gerame stovije 
bet susirinkime teda- 
vos trečdalis narių,

Sausio mėn. 7 dieną kuopa 
turėjo savo pirmą šių 1959 
metų susirinkimą po Nr. 337 
Union Avė., Brooklyne. Laiš
kais buvo pranešta, kad bus 
kuopos 
Kuopa 
narius, 
lyvavo
priežastis nesilankymo į susi
rinkimus yra ta, kad nariAi 
labai išsisklaidę gyvena ir toli 
į susirinkimus nenori važinėti, 
todėl kuopa savo veikla nega
li pasigirti. Kultūriniai kuopa 
neatsilieka ir stengiasi savo 
patrijotinę pareigą atlikti/ au
kodama BALFui ir kitiems 
tautiniams reikalams.

Šiame susirinkime buvo pa
skirta 10 dolerių auka Vasa
rio 16 Gimnazijai Vokietijoje, 
pavieniai nariai po dolerį au
kojo: Vince Stanienė, Petras 
Pėstininkas ir Vincas Vyša- 
lis, viso $13.00.

Išrinkta kuopos valdyba 
1959 metams iš šių asmenų: 
Pirm. Vincas Vyšnius, vice 
pirm^ Helen Venis, finansų se
kretorius Feliksas Morkus, 
iždin. Kazys Krivickas, užrašų 
sekr. Pranas Narvydas. Iš
rinktoji 242 kuopos valdyba, 
sveikina Susivienijimo Centro 
valdybą ir visus šios broliš
kos organizacijos narius ir 
linki visiems sėkmingų Naujų 
Metų. Pr. N-das.

Pradedant Naujuosius 1959 
metus, kiekvieno Susivieniji
mo nario būtina pareiga para
ginti savo šeimos narius pri
sirašyti prie tos organizacijos, 
kurioj jie priklauso.

kurie gerai pažįsta organizaci
jos reikalus ir atitinka vienos 
ar kitos komisijos pareigoms, 
o ne vienam ar kitam delega
tui pažįstamus asmenis.

1
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijmto Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos men. 21 dienos Iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 Medicinos gydytojų! MO
TIEJAUS NASVYCIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1958 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

Vaiko sveikatos reikšmė
Vaikas yra tėvų, visuomenės ir 

tautos ateitis ir ramstis; jis yrasu
tos sveikatingumo, jos dvasinių ir fizi
niai .jėgų pamatas.

Musų praeities, istorijos, kultūros, 
papročiu ir musų gražios lietuviškos kal
bos išsilaikvmas rišosi sn musu vaiku 
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ir .jaunuoliu dvasinių ir tautiniu jėgų iš
sivystymu.

4 4'

Alės privalome išauklėti .juose žmo
gaus ir tautos idealus, išvystvti .jėgas ko
vai už jos egzistenciją ir laisvę. Žengti 
pirmyn visos žmonijos kultūriniam gyve
nime yra irgi musu jaunimo uždavinys.

Kad pasiektumem geriausiu aukėlė- 
jimo rezultatu, tobuliausiu fiziniu ir 
dvasiniu vaiko ypatybių, reikia jį mokė
ti stebėti, studijuoti, pažinti ir suteikti 
salvgas jo fiziniam ir dvasiniam vvstv- 
miiisi kiekvienam jo augimo laikotarpy
je

Auklėti vaiką, tenka nuo jo pirmų 
gyveninio dienu, ir tas yra tėvu aukštas 
ir nelengvas uždavinys, kuriam jie turi 
būti pasiruošę iš anksto ir todėl turi sa
ve perauklėti, savo būdą, polinkius; jie 
privalo bręsti, tobulintis. Auginant vai
ką tenka ne tik mokėti tą, sugebėti, bet 
turėti didelį norą ir pasiryžimą pastaty
ti vaiko auklėjimu aukščiau visu kitu 
priedermių, tikslą ir gyveninio malonu
mą.

4

Pažvelgus i vaiko amžių, pastebime 
sekančius laikotarpius: naujagimio, kū
dikystės, priešmokyklinio, mokyklinio ir 
brendimo laikotarpius.

Psychologijos ir medicinos mokslai 
nurodo, kad svarbiausia auklėjimui am
žius v ra iki mokyklinio, t. v. iki 6-7 me- 
tu.

4

Šitam vaiko gyvenimo laikotarpyje 
vystosi, tobulėja jo juslės, pagalba kurią

SLA Veikla Nesibaigia su Susirinkimu
Šalta kaip

I

.jisai susipažįsta sir aplinka. Jo gauti 
įspūdžiai, palinkimai veikia jo dvasią gi
liai, stipriai, nors daug jų lieka posąmo- 
nėje, bet veikia panašiai jo prigimtoms 
ypatybėms ir pal bikiniams. Šitam am
žiuje išsivysto jo Įpratimai, polinkiai, jo 
dvasios užuomazga, psichinės ir protinės 
jėgos. Tas viskas sudaro pamatą jo to
limesniam vystymuisi ir brendimui.

Dvasios sužalojimai, pakrikimai 
gyti šiuo laiku lieka visam gyvenimui 
pasireiškia jo vėlesniuose veiksmuose 
palinkimuose. Netinkamas auklėjimas 
gyvenimo pradžioje yra vaiku nerviniu 
ir psichinių ligų dažniausia priežastis.

v •
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Naujagimis ateina Į šį pasaulį, i vi
sai naują aplinką, su prigimtomis ypaty
bėmis ir su išsivyščiusiomis Funkcijomis, 
reikalingomis palaikyti jo gyvybę.

Moti.noiS yščiuje augdamas jis gau
davo viską iš motinos; jos kraujas atneš
davo jam reikalingas medžiagas jo gy
vybei ir augimui. Iš kraujo jis gavo ir 
deguonie, nereikėjo plaučių, kad alsuotų. 
Jo širdelė, plakdama, priimdavo motinos 
kraują, atneštą virkštelės kraujo indų ir 
varė į visą jo kūną, o sunaudojus mais
tą ir orą, varė atgal motinai. Vaisius 
apgaubtas gimtos sienelėmi^ir skysčiu 
turėjo pastovią' šilumą ir buvo apsaugo
tai nuo sužalojimu, 'kokiose sąlygose jis 
augo ir vystėsi labai greit; jo augimas 
buvo daug greitesnis už gimusio kūdikio 
augimą. Pa v., paskutinį nėštumo mėne
sį vaisius priauga 200 gramų į savaitę; 
ypač greit auga jo smegenys ir galvutė 
nuo nėštumo pradžios ir antram mėnesį 
sniegenų svoriu sudaro 25% viso kimo 
svorio. Naujagimio sniegenų svoris yra 
15% viso jo kūno svorio, 'kodėl prieš lai
ką gimęs pasižymi palyginamai su didele 
galvuti*.

(Bus daugiau)

į Susivienijimą ir taptų šim
taprocentinėmis šeimomis. At
rodo gana keistokai, kad vie
nas asmuo priklauso didžiau
sioje lietuvių apdraudos ir pa
šalpos organizacijoje, o kiti 
šeimos nariai nepriklauso. Jog 
vienokia ar kitokia nelaimė 
gali patikti bile valandą ar 
dieną ne tik vieną šeimos na
rį, kuris yra apsidraudęs, bet 
ir kitus šeimos narius, kurie 
svaiki būdami 
nepagalvoja, o 
patinka gailisi, 
būna pervėlu.

Neužtenka priklausyti Susi
vienijime šeimos galvai tėvui 
ar motinai, bet jų pareiga pa
sirūpinti apdrausti visus savo 
šeimos narius, kad bile vieną 
šeimos narį patikus nelaimei, 
jiems nereikėtų galvas sukti 
iš kur gauti lėšų 
apmokėti ir kitoms 
padengti. Jog prie 
pragyvenimo ir kitų
brangumo, darbo žmonės ne
gali sutaupyti užtektinai neti
kėtoms išlaidoms apmokėti." 
Taip esant, aš raginu SLA 
185 kuopos narius, kurių šei
mos nariai dar nepriklauso, 
įrašyti visus šeimos narius ir 
tapti šimtaprocentinėmis mu
sų didžiulės organizacijos šei
momis.

Tą pat proga aš noriu pri
minti ir kitų kuopų nariams, 
kad jie pasistengtų savo šei
mas įrašyti į musų brolišką 
apdraudos ir pašalpos organi
zaciją. Kas gi kitas gali rūpin
tis Susivienijimo narių šeimų 
įrašymu, jei ne patys šeimų 
auklėtojai tėvai ir motinos? 
Pagalvokite apie tai rimtai 
ir tapkite šimtaprocentinėmis 
Susivienijimo šeimomis, nes 
tai yra Jūsų, kaipo tėvų pa
reiga tuo pasirūpinti, kad bi
le vieną šeimos narį patikus 
nelaimei, nereikėtų rugoti, kad 
jis ar ji nebuvo apsidraudę ir 
dėl tos priežasties jums pasi
darė didelė naštą ant sprando 
ir didelis galvosūkis.

Taipgi narių pareiga, ypač 
dabar, kada eina Pažangos 
Vajus narių gavimui, pakal
binkite prisirašyti prie Susi
vienijimo savo draugus, kai

Detroit, Mieli.
retai kada. Šalygatviai storai 
apledėję. Slidu. Gatvių tik vi
durys kiek nuvalytas. Kitos 
padengtos mašinų ratų nušli- 
puotu ledu. Ne gi tokią dieną 
važiuosi kur nors. Juk sek
madienis, į darbą eiti nerei
kia. Jei pėsčias žingsniuosi, 
tai atrodysi lyg tik ką grįžti 
bare čekį iškeitęs. Bet šian
dien SLA susirinkimas. Jau 
laikas ir duokles mokėti. Na, 
tyčia pabandysiu. Taip, sako, 
galvojo ir vienas SLA 352 
kuofjos narys vasario 1 vidu
dienį.

Nuėj’ęs į susirinkimą randu 
visus mokesčių rinkėjus savo 
yietose. O jiems visiems gero
kai kelio gabalas, kad ir su 
mašinomis važiuojant. Bravo, 
pareigingi. Gi žiuriu ir mokė
tojų geroka eilutė prisirenku- 
si. Pasikeitęs trumpais įspū
džiais su jau autrus metus 
stropiai pareigas einančiu 
tvarkdariu P. Valantinu dai
rausi kur čia eilės galas. O gi 
štai seniai bematytas K. Nau
sėdas. “Kur gi buvai prapuo
lęs”, pradedu lyg ir užsipul- 
damas, nors gerai žinau, kad 
jis paskutiniu laiku kiek sir
guliavo. Bet jis gerai žinoda
mas šį mano “triksą” tik nu
sijuokia, ir džiaugiasi, kad 
sveikata pagerėjo. Pabaru, 
kad aptingo rašyti “Tėvynei”. 
“Nenusimink, sako, “pradė
siu lankyti susirinkimus, gal 
ir pabandysiu”. Lauksime.

Žiuriu toliau besėdįs * dar
Šiemet nematytas K. Tauras.

Ne gi praeisi nepasisveikinęs 
su šiuo tyliu, bet maloniu 
prietelium. Prisimeilfc su juo 
kartą SLA piknike turėtą ne 
taip jau ilgą pasikalbėjimą 
apie Lietuvą. Kalbėjomės ta
da abu rasotomis akimis... čia 
pat sėdi ir musų smarkuolė I. 
Mickevičienė, visų žinoma Ie
vutė. Kadangi ir aš užimu 
čia pat vietą eilėje, tai prade
dam jau daugiau įspūdžių pa
sakotis'. Sako, einu aną rytą 
ir išsitiesiau ant šalygatvio. 
Praeidamas vyras apgailesta
vęs, kad negalįs nieko padėti. 
Sakau, reikėjo nors į kompa- 
tiją paprašyti... Tuo laiku gre
ta manęs atsirado tylus, bet 
nuoširdus J. Amgrasas. Taip 
besišnekučiuojant ir nepama
tėm, kad jau reikia pinigai iš 
kišenės traukti. Pasakykite, 
kaip gi neiti į tuos susirinki
mus, kad čia vien malonu
mas. Kur gi kitur sustiksi tiek 
daug prietelių. .

Ne gi praeisi pro šalį nepa
sikeitęs vienu kitu žodžiu su 
M. ir O. Balčiūnais, kurie 
džiaugiasi jau po gerą krūvą 
žaliukų prisikrovę. Mat jie 
šiemet abu eina iždo globėjų 
pareigas. Tai draugiški ir 
darbštus kuopos nariai. Su 
jais man teko net keliose ko
misijose sėkmingai dirbti. Čia 
pat knygutėse įrašus daro il
gametis valdybos narys P. 
Vencelevičius. Nespėjus dar 
visų Kaunelių bei keleto jų 
prietelių susidėti knygutes j 
kišenių, girdžiu kuopos pirm. 
F. Motuzą šaukiant užrašyti

v •

protokolą. Girdi, musų sekre
toriaus motoras sustreikavo.

Išklausę valdybos paskirų 
narių pranešimų bei paaiškini
mų turime tikrai kuo pasi
džiaugti. Pasirodo ne tik kuo
pa, bet ir įjos veikla į ledą ne- 
užšala. Kaip nauja valdyba, 
taip ir komisijos jau įsitrau
kia į darbą, Kiek ilgesnį mėne
sinį pranešimą, kaip ir papra
stai, padarė jau kelintus me
tus iš eilės einanti fin. sekr. 
pareigas Z. Januškevičiesė. 
Negalima praeiti tylomis pro 
naująjį kuopos iždin. A. Gri
nių, kuris rodo atydumo ir su
gebėjimo savo atsakingose 
pareigose. Praėjusiais metais 
jis sėkmingai atliko iždo glo
bėjo pareigas.

Kuopos pirm. F. Motuzas 
kvietė visus narius gausiai da
lyvauti Vasario 16' minėjime. 
Plačiau apie tai neminėsiu, 
nes kol šie žodžiai bus išspau
sdinti, jau bus praėjęs nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimas. Ta proga ALTui pa
skirta $25.00 auka. Taip pat 
prisiminta ir kuopos geguži
nės reikalai.

Aktyvesnieji nariai dar ir 
baigus susirinkimą nenorėjo 
skirstytis. Man teko plačiau 
išsikalbėti su energinguoju 
kuopos pirm. F. Motuzu bė
gamaisiais reikalais. Netrukus 
prisidėjo ir A. Strazdas su į- 
domiu sumanymu paįvairinti 
birželio pradžioje įvykstančios 
kuopos gegužės programą. 
Kadangi jis savo žmonelę iš- 

} Kaliforniją, tai, sako, 
dabar esą laiko •milijonai,

galime pasikalbėti. Ilgametis 
veikėjas A. Miškinis judino

savo pastogės klausimą. Org. 
B. Keblaitienė ir vice pirm. 
A. Norus irgi tarpusavy ko
kius tai klausimus sprendė, 
žodžiu, darbo visiems užteko. 
Atrodo, kad sekantį susirin
kimą, kuris įvyks kovo mėn. 
1 dieną iškils nemažai įvairių 
reikalų.

Linkių visiems nariams 
greičiau sulaukti malonauš 
pietų vėjelio!

Iš savo pusės norėčiau pa
klausti kuopos narių ar kas 
nežino kokio nors darbo mu
sų vienam nariui 53 metų am
žiaus, esančiam geroj sveika
toj. Jis jau seniai nedirba.

Jūsų Ignas Kaimelis.

Lietuvos Atstovas Daly
vavo Pagerbimuose

J. Rajeckas, Lietuvos At
stovas, su Ponia Kajeckiene • 
dalyvavo P. Vice Prezidento ir 
Ponios Nixon diplamatinių 
misijų šefų ir jų žmonų gar
bei suruoštame priėmime va
sario mėn. 4 dieną.

Abriham Lincoln 
gimimo sukakties 
William G. Stratton, 
gubernatorius ir 
Komiteto 
kvietimu,
vavo sukaktuviniame bankete, 
kuris įvyko Springfield, III., 
vasario mėn. 12 dieną.

I
150 metų 
proga, P. 

Illinois 
specialaus

iškilmėms ruošti 
J. Kąjeckas daly-

Diplomatinis korpusas iš 
Washingtono paskutinį kartą 
dalyvavo panašiame Lincolno 
pagerbime Springfield, Illinois 
prieš 50 metų, t. y. Uncolno 
šimto metų gimimo sukakties 
proga.
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Lietuva Tėvynė Musų
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Užbaiga)

Po visų “taisymų”, atseit, vogimų, bu
vęs stiprus tiltas dejuoja:

“Taigi dabar aš toks jau tiltas...

“Važiuoja tuščioms, aš siubuoju, tary
tum, kliubai; eina pėščias ar šunelis zovada 
prabėga, aš irgi siubuoju; 
mato, kad aš niekai...”

siubuoju, visi

turėjo ypatin- 
vaizdžiai pasi- 

gyvenimą,

Satyrą rašyti Kudirka 
tingus gabumus, kuriais jis 
reiškia aprašinėdafnas lietuvių 
jų vargus ir neužtarnautas skriaudas.

Žymią Kudirkos raštų darbų ima dra
mų vertimai, kaip tai, “Keistutis”, “Min
daugas”... Jos primena ir piešia Lietuvos 
senovę, žadindamos tėvynės meilę. Tuo pa
čiu jis siekė, nors vertimais parūpinti lie
tuvių tautai scenos veikalų vaidinimams, 
kurių iki tam laikui" kaip ir nebūta. Jis iš
vertė į lietuvių kalbą “Orleano Mergelė”, 
“Vilius Tell’as” ir daug kitų skirtingų po
būdžių.

Kudirkos paskutinis darbas buvo sulie
tuvinimas Mickevičiaus “Vėlines”, tai gul
bės giesmė nupiešianti to laiko gyvenimą. 
Šį vertimą jis atliko lovoje gulėdamas, nes 
jo jėgos jau tiek buvo sumažėjusios, kad 
nebepajėgė atsikelti. Šį darbą dirbdamas 
jis pats rimtai rūpinosi ar besuspėsiąs, nes, 
ant jo išsireiškimo, mažai laiko beliko. Jis 
patsai aiškiai žinojo,/kad daugiau iš lovos 
jau nekels, kad jo ne be valandos, bet ir 
minutės suskaitytos. O visgi sukaupdamas 
visas savo jėgas jis vis rašė ir rašė iki lap-

kričių 16 dienai 1899 .metais užmigo amži
nu miegu.

KUDIRKA DIRBO SUNKIOSE
SĄLYGOSE

Kudirkos didžiuosius darbus spaudė ir 
sunkino iš visų pusių. 'Pirmoje vietoje jo 
daliikatni sveikata iš prigimties negalėjo rei
kiamai padėti jo platiems užsimojimams. O 
vėliau, dar studentavimo laikais prasidėjusi 
plaučių džiova ir nuvariusi kapinynan nesu
laukus pilnai 40 metų, tiesiog buvo nuola
tinis stabdys, kuris kartas nuo karto visai 
sulaikydavo bet kokį darbą, kad bent šiek 
tiek sveikatą atgriebus, ją sustiprinus. Ta
čiau neatsižvelgiant į tai ir lovoje gulėda
mas su pakylusia temperatūra jis vis rašy
davo, vis dirbdavo, nors tai reiškė jo liguis
tos sveikatos papildomą naikinimą.

Kaip gydytojas Kudirka aiškiai žinojo 
tą reiškia, bet kągi jis galėjo daryti, 
anot jo atsakymo, - 
o maža kas jį dirba,
mažai buvo suprasta, gi patsai gydymas 
migilotas, ilgas ir galutinos pasekmės daž
niausia liūdnos. O čia dar neapsakoma lė
šų stoka. Nors jo artimesni draugai jam 
medžiaginiai kiek galėjo padėjo, bet tai bu
tą daugiausia tik simbolinė pagalba, nes ir 
jie buvo verčiami skaitytis su kiekviena ka
peika savęs išlaikymui. Ir taip fiziniai 
Kudirka palengva džiūvo, bet dvasiniai pa
siliko milžinu iki paskutinosios gyvenimo 
minutės. Jis krito nepalankaus gyvenimo 
auka tuo metu, kai normaliai galėjo būti 
pajėgiausias ir produktyviausias, neišgyve
nęs pilnai 40 metų.

nes 
tiek daug darbo yra, 

Jo laikais džiovos liga

ŽIEMA
Sidabrines sniego dulkes
Neša vėjas šaltas,
Lyg kad patalu užklotas 
Visas laukas baltas.

Nepažinsi kur upelis
Vasarą tekėjo,
Lygiai viskas užpustyta, 
Išdaigos čia vėjo.

s?
Vėjas staugia, švilpia, suka, 
Stulpu stato sniegą, 
Pasivėlinęs keleivis, 
Išsigandęs, bėga.

Pilkos miglos dengia dangų,
Snieko audra ūžia,
Tai tokia tėvynėj žiema,
Tai musų žiemužė.

Sofija Ambrazevičiene.

Kudirka aiškiai matė lietuvių tautą 
skęstančią ištautėjimo bangose, kurios vis 
didėjančiu tempu apsupa ir skandina dviem 
kriptim. Viena, įžūli ir griežta rusifikacija, 
atėmusi savąją spaudą ir žiauriai persekio
janti. bet kokį lietuviškumo pasireiškimą. 
Antra, lenkizmas iš vidaus graužė pačius 
pamatus—lietuviškąją inteligentiją,• kurios, 
rodos, privalėjo būti pirmoji pareiga ginti 
lietuvybę skiepijant patriotizmo sąmanę ir 
kelti kultūrą. Bet kaipgi inteligentija ga
lėjo būti lietuviška, kai pačios Lietuvos že
mėje mokyklos, pradedant nuo pradinių ir 
baigiant aukščiausiomis, iš pat jaunystės 
lietuviška siela sistematiškai ir n*eatlaidžiai 
slopinama ir žlugdoma. Juk patsai Kudir
ka buvo nuėjęs lenkizmo keliais, nors visai 
ne iš savo noro. Tik, galima pasakyti, at
sitiktinai, kaip jau anksčiau matėme, jo 

Ir tik šitaip mes tu. siela buvo pažeista.

rime Kudirką. O kiek Kudirkų žuvo Lie
tuvai be mažiausio pėdsako niekas jų nebe
suras ir nebesuskaitys. Gi miestų miesčio- 
nyjoje tik retais atsitikimais teišgirsi lietu
višką žodį. Jei pas 'kurį kiek likdavo lietu
viškumo, ’ tai čia visa žūdavo. Gal dvarai 
veik be išimties tarnavo polonizmui kaip iš
tikimi agentai ir misijonieriai. Daugumoje 
klebonijų, kuriose šeimininkavo lietuvių 
ūkininkų sūnus, lenkizmas buvo taip pat 
stipriai įsigalėjęs. Tiesa, nekuriose jų atsi
rado ir stipresnių patriotų, kurie tikrai gra
žiai pasitarnavo lietuvybės išlaikymui.

Kudrka su didžiausiu susirupinimu ir 
sielvarta žiurėjo į nutautėjančią lietuvišką
ją inteligentiją, kurios tik kur ne kur maži 
būreliai pasiliko ištikimi savo tautai ir jai 
dirbo. Užtad jis pakartotinai, kartais net 
piktai ją barė, jai išmetinėjo ir visomis iš-' 
galėmis kvietė grįžti prie savo motinos-tė- 
vynės ir dirbti jos garovei. Ir dabar musų 
išeivijoje ne ką geresnį vaizdą matome. Pa
lyginamai kiek gi musų inteligentijos įsi
jungia į lietuvišką veiklą išlaikymui lietu
vybės ir Lietuvos laisvinimo pastangas? 
Nuošimtis visai mažas. O juk jos turime 
daug, labai daug ir tiesiog aukštos juridici- 
jos ir stipraus pajėgumo. Sąlygos dirbti 
palankios ir plačios. O gal tasai palanku
mas, ypač ekonominis gerbūvis, kaip tik 
užmigdo lietuviškąją dvasią ir gluždo ‘pa
reigingumą savajai tautai ? Dabar musų 
išeivijoje reikia Kudirkų, žadinančių musų 
inteligentiją grįžti į lietuvių tautą ir akty
viai įsijungti į didžiulius tautos darbus. Bet 
ar ji išgirstų tą šauksmą ir jo priklausytų? 
Nelengva įtikėti. Juk reikia stiprios valios 
ir kieto ryžto išlaikyti idealui ir nepasiduo
ti paguodai dėl trupinio aukso ir gardaus 
valgio šaukšto. Prabanga, teikianti gyve
nimo patogumus, yra tas opiumas, kuris 
užmigdo sielą ir sužlugdo aukštuosius ide
alus, kuriais musų inteligentija buvo per
siėmusį ir žadėjusi ištikimumą, bėgdama iš 
savo gimtojo krašto. Kurgi dabar tai visa 

beliko, kur tos manytosios pastangos ko
voti ir aukotis visomis jėgomis išlaisvinti 
savo tėvynę. Tad pabuskite dvasioje ir 
aukokite nors mažą savo aukso trupinio ir 
gardaus valgio šaukšto dalį kovai už savo 
brolių ir sesių iš vergovės išlaisvinimą bei 
lietuvybėj išlaikymą 'išeivijoje. Šiais lai
kais niekas nereikalauja kudirkiško pasiau
kojimo, o tik mažos dalies savo įnašo į mu
sų šventuosius darbus, kurie laukia musų 
visų įsijungimo. Ar ir taip mažos aukos 
bus pašykštėta ?

Gyvendami laisvame krašte ir ekono
miniame gerbūvyje turime palankiausias 
sąlygas reikštis. Tačiau to pageidaujamo 
reiškimosi kaip tik maža tematome. Gal 
ta laisvė ir gerbūvis kaip tik sudaro palan
kias sąlygas susnudimui, kuris migdo jaus
mą kovai. Vienok turime nepamiršti, kad 
tai musų visų, ypatingai inteligentijos, pa
reiga budėti, dirbti ir kovoti, jei tikrai no
rime ką laimėti. Prieš mus stovi milžiniš
kas Lietuvos laisvinimo darbas, už kurį tik 
mes esame atsakingi. Jei mes jo atsidėju
siai ir neatleidžiai nedirbsime, tai kas rū
pinsis Lietuvos likimu? Tik mes patys su 
pagalba didžiųjų demokratijų galėsime ją 
išlaisvinti arba ją pasmerkti amžinon pra
žūtim

Tad jauskime savo asmenine atsako
mybe ir pareiga dirbti bei aukotis Lietuvos 
ir lietuvybės labui Dr. Vinco Kudirkos pa
sišventimu, įsitikinimu ir ryštu, semiant į- 
kvėpimą iš jo testamento:

t

Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto 
Kol da idealais, brol besigėrėsi, 
Siek prie'idealo, tik doro ir aukšto, 
O skubink! paskui tu... jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. 
Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelėtum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

Susivienijimo 4-tos Apskrities Metinio 
Suvažiavimo Protokolas 46

Suvažiavimas įvyko 1958 metais spalio 26 dieną, šv. Antano 
parapijos salėje, 191 North Main Street, Ansonia, Conn.

1. Suvažiavimą atidarė SLA 
66 kuopos pirmininkas Stasys 
Bujanauskas 10:30 valandą 
ryte, pasveikino susirinkusius 
delegatus ir suvažiavimo toli
mesnį vadovauvimą perdavė 
apskrities pirmininkui Jokū
bui Trečiokui.

2. Pirmininkas J. Trečiokas 
paskyrė sekančias komisijas:

Mandatų, įnešimų ir rezoliu
cijų komisija — V. Krunkai- 
tis,«J. Merkevičius, A. Sapie
ga.

Prisegimui ženklelių komi
sija — O. Čeplinskienė, R. 
Marčiulynas,.

Spaudos komisijon paskir
tas J. Marchulionis.

3. Kol mandatų komisija 
baigs darbą, pirm. J. Trečio
kas pakviečia tarti žodį B. 
Vedeikį. Jis kalba SLA reika
lais dėl ateities darbų.

Antras pakviestas pakalbė
ti S. Bujanauskas. Jis kalba 
apie SLA nuveiktus darbus 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

4. Mandatų komisija prane
ša, kad suvažiavime delegatai 
atstovauja sekančias kuopas:

11 kuopą, Waterbury, Con- 
neetieut: A. Kušlis, O. Kušlie- 
ne, Jonas Kvaraciejus, Vikto- 
ria Bertulienė, A. Devenienė.

51 kuopą, Bridgeport, Con- 
neetieut: A. Sapiega, E. Sa- 
piegienė.

66 kuopą, Ansonia, Conn.:
O. Čeplinskienė, A. Baranaus
kas, R. Marčiulynas, C. Stru
mila, E. Figoras, P. Lodą, J. 7 
Draugelis.

124 kuopą, Hartford, Con- 
neetieut: B. Vedeikis, P. Bal- 
trukonis, M. Baltrukonis, J. 
Pakalnis.

142 kuopą, Nevv Haven, 
Conn.: J. Pikelis, O. Pikelienė,
L. Merkevičius, V. Kripaitis, 
V. Krunkaitis.

Apskrities valdybos nariai: 
J. Trečiokas, A. Kasparavi
čius, A. Orantas, J. Pakalnis,
S. Vujauskas, J. Vaitkus, J. 
Marchulionis, J. Radzevičius.

5. Praeito suvažiavimo pro
tokolas 45 skaitytas per sek
retorių A. Orantą ir priimtas 
vienbalsiai kaip užrašytas ir

skaitytas.
SLA 4-tos apskrities valdy

bos posėdžio laikyto 1958 me
tais gegužės 4 dieną skaitytas 
protokolas ir vienbalsiai pri
imtas.

6. Valdybos pranešimai:.
Pirmininkas J. Trečiokas 

pranešė, kad turėjo vieną val
dybos posėdį ir yra surengta 
vieną gegužinė apskrities nau
dai.

Vice pirmininkas A. Kaspa
ravičius papildė pirm, praneši
mą ir kartu dirbo su kitais 
valdybos nariais.

Sekretorius A. Orantas pra
nešė, kad sušaukė valdybos 
posėdį ir apskrities suvažiavi
mą, taipgi dirbo prie surengi
mo gegužinės.

■Iždininkas P. Labanas dėl 
ligos negalė jo dalyvauti suva
žiavime, tai jį atstovavo J. 
Pakalnis. J. Pakalnio rapor
tas išklausytas ir priimtas.

Iždo globėjų raportai išklau
syti ir priimti.

Organizatoriaus J. Radzevi
čiaus raportas priimtas.

Korespondento J. Marchu- 
lionio raportas išklausytas ir 
priimtas.

7. Komisijų raportai:
Gegužinė surengta Water- 

bury 1958 metais. Komisijas 
vardu raportavo J. Trečiokas. 
Pelno apskrities iždui liko 
$162.11. Raportas priimtas.

Parko nupirkimo komisija 
nieko naujo nepranešė. Rapor
tas priimtas ir . komisija lik
viduota.

Švietimo komisijos raportas 
priimtas ir komisija palikta 
veikti ant toliau.

SLA 50-to seimo delegatas 
J. Trečiokas raportavo apie 
seimo atliktus darbus. Rapor
tas išklausytas ir priimtas.

Lietuvių Kongreso įvykusio 
Boston, Mass. delegatas S. 
Bujanauskas raportavo, kad 
kongresas buvo pasekmingas. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
daug sudėta aukų. Raportas 
priimtas.

8. Suvažiavimo pirm. J. 
Trečiokas pranešė, kad pirma 
sesija uždaryta 1:30 valandą 
po pietų ir daroma vienai va

landai pertrauka. Taipgi jis 
praneša, kad SLA 66 kuopa 
yra parengusi delegatams pie
tus ir visus kviečia prie pietų.

ANTROJI SESIJA

9. Papietavus antroji sesija 
pradėta 2:30 valandą po pie
tų.

10. Nauji sumanymai:
Įnešta, paremta ir nubalsuo

ta išrinkti komisiją iš trijų 
asmenų, kuri veiktų SLA 
4-tos apskrities ribose, para
gintų narius skaitiingiau daly
vauti susirinkimuose ir dau
giau rūpintųsi SLA reikalais. 
Į komisiją išrinkta: B. Vedei
kis, A. Orantas ir S. Buja
nauskas.

Nutarta rengti vakarienę 
Hartford, Conn. Nutarta pra
šyti SLA 124 kuopą, kad ji 
imtų pirmenybę surengime 
vakarienės.

Nutarta 1959 metais rengti 
gegužinę. Apskrities valdybai 
pavesta rūpintis surengimu 
gegužinės.

Nutarta sekantį apskrities 
suvažiavimą laikyti Hartford, 
Conn.

Nutarta 100.00 išimti iš 
banko dėl apmokėjimo išlai
dų.

Valdybos rinkimas 1959 me
tams.

Į valdybą išrinkti šie na
riai:

Pirmininkas Antanas Kas
paravičius,

Vice pirmininkas Stasys Bu
janauskas,

Sekretorius Antanas Oran
tas, ,

Iždininkas Jonas Pakalnis, 
Iždo globėjai Jurgis Vait

kus ir Česlovas Strumila,
Organizatorius Juozas Rad

zevičius,
Korespondentas Juozas Mar

chulionis,
Švietimo komisija: J. Tre

čiokas, A. Kasparavičius.
11. Atsistojimu pagerbti žu

vusieji už Lietuvos laisvę ir 
mirusieji SLA nariai.

Sugiedota Lietuvos himnas 
vadovaujant St. Bujanauskui.

12. Suvažiavimo pirminin
kas J. Trečiokas uždarė suva
žiavimą 5 valandą po pietų.

13. Finansinis raportas: 
1958 hiętų gegužinės
• pelnas ___________ $162.11
1958 metais iš banko

išimta____________ 100.00

Viso kartu . ...............$262.11

1958 metais viso
išmokėta ________ $211.62

Pas iždininką liko $50.49
Waterbury Savings

Banke yra____  $1,862.39
U. S. Bonas vertės  200.00

SLA 4-tos apskrities
visas turtas____ $2,112.88

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

Los Angeles, Calif.

Mirė Donatas Dumša, 
Seniausias ir Daug Nusipel
nęs SLA 75 Kuopos Narys

SLA 75 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko sausio 25 
dieną šv. Kazimiero parapijos 
patalpose.

Po perskaitymo protokolo ir 
valdybos pranešimų iš 1958 
metų kuopos veiklos, sekė pri
ėmimas persikeliančių iš kitų 
kuopų narių. Malonu buvo ka
da skaitė persikėlimo lakštus 
P. Matildos ir Baltraus Bar- 
niškių, 63 kuopos iš Rosland,
III. Pp. Barniškiai buvo labai 
veiklus 63 kuopoj ir buvo S.
L. A. 50 seimo delegatai. Ma
nau, kad pp. Barniškiai ir Los 
Angeles parodys savo darbš
tumą. Taipgi įstojo į 75 kuo

 

pos draugovės narius Marija 
ir Jonas iglinai. Jie yra 
darbštus vietosi* organizacijose.

Netekom Gero Nario
Nelauktoji mirtis išplėšė iš 

gyvųjų tarpo vieną seniausių 
ir daug dirbusį 75 kuopai na
rį Donatą Dumšą, kuris prie 
SLA priklausė virš 50 metų, 
buvo dirbštus ir nuoširdus 
kuopos palaikytojas. Daug at
vejų jisai užmokėdavo narių 
mokesčius, kad tik galaikyti 
daugiau narių. Būdamas siu
vėjas, turėjo savo siuvyklą ir 
kuopai davė veltui susirinki
mams laikyti. Velionis Dona
tas po sunkios ligos mirė š. 
m. sausio 9 dieną. Tebūna jam 
amžina 
melėje.

ramybė šios šalies že-

P-as 
kuopos 
girną, kuris įvyko š. m. sausio 
1" diesą. Parengimas pavyko 
gerai, davė keletą desėtkų do
lerių pelno^Vakaro programo
je buvo suvaidinta Gasparo 
Veličkos vieno akto vaizdelis 

Kuopos Veikla
Žilinskas pranešė apie 
įvykusį metinį paren-

t

“Lėk mano sakalėlį”. Vaidini
mą paruošė Los Angeles Dra
mos safnburis. Vaidinime da
lyvavo pats veikalo autorius 
G. Velička, A. Dudienė, Žibu
tė Stroputė, Undinė Railaitė,
P. Abelkis, K. Šakys, V. Gilys. 
Režisieriavo pats autorius. 
Veikalas suvaidintas gerai, 
nors labai liūdnas, bet publi
ka buvo labai dėkinga.

Knygų revizijos komisija 
peržiurėjo kuopos finansų sek
retoriaus ir iždininko knygas, 
ir pranešė, kad rado viską 
tvarkoje. 1958 metų finansų 
sekretorius V. Dovydaitis pra
nešė, kad Bella Simokutė jau 
išmokėjo $500.00 polisą ir ma
no paimti antrą polisą ir pa
silikti SLA nare.

Toliau jis pranešė, kad na
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DOVANŲ SIUNTINIUS Į SSSR
pasitikrinkite, Jus turite reikalus su autorizuota firma ir mokate tiktai tiksliai 

reikalaujamas sumas.
t

Turėkite reikalus tik su firmomis, kurios yra ,

VIENINTELĖS FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

įkainavimas ir Patarnavimas Tie Patys

Prašome kreiptis į bet kurią iš šių firmų smulkesnei 
sąrašą ir kitų informacijų.

informacijai, gausite skyrių
M

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. GENERAL
220 S. Statė St., Chicago 4, UI.

Tel. WAbash 2-9354

PARCEL & TRAVEL CO., 
INC.

135 W. 14th St., Nevv York 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
1991 RToadway, New York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

Tel. INgersolI 7-7272

UNION TOURS, INC.
1 E. 36th St, New York 16, N. Y.

Tel. MUrray Hiil 8-1155

rė P. Kreivienė negalėdama 
dirbti kreipėsi į SLA prašyda
ma pagalbos. Prašymas pa
tenkintas ir P. Kreivėnienė 
gaus po 5 dolerius į mėnesį 
per 6 mėnesius iš Našlių ir 
Našlaičių fondo.

Kadangi SLA 75 kuopos 
valdyba gyvena Los Angeles 
apylinkėse, o Los Angeles gy
venantiems netaip patogu pa
siekti, kuomet narių šeimoje 
įvyksta nelaimė ar mirtis, pri
eita prie išvados — įgalioti
M. Aftukienę tvarkyti nelai
mingus atsitikimus. Taigi na
rių prašom, esant reikalui, 
kreiptis šiuo adresu: 228 Mt. 
Washington Drive, telefonas 
CA 1-1040.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus kovo mėnesio pra

KADA SIUNČIATE

siuntiniams siųsti.

džioje.
Nutarta rengti pikniką.

Kuopa visuomet aukoja 
Balfui $10.00 ir ALT $10.00.

Šiame susirinkime dalyvavo 
svečias iš Bostono Motiejus 
Alikonis, SLA 43 kuopos na
rys.

M. J. Aftukienė, koresp.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Vasario 16 Minėjimas 

New Yorke

New Yorko Lietuviu Ta
ryba ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
41 mėty sukakties minėji
mą, kuris įvyks 1959 m. 
vasario 15 dieną, 3 valan- 
tą po piety Webster Hall, 
119 E. II-th Street, New 
York, N. Y Minėjime daly
vaus ir kalbas pasakys J. 
A. V. senatorius J. Ke- 
ating ir p. V. čižiunas. Me
ninę dalį atliks solistė Ro- 
m a Vilčinskaitė-Mastienė, 
Operetės choras ir New 
Yorko Moksleivių Tautinių 
šokių grupė.

Visi lietuviai yra kvie
čiami kuoskaitlingiausia 
minėjime dalyvauti.

Brooklyn, Nevv York
Lietuvos nepriklausomybės 

41 metų sukaktį minint, š. m. 
vasario 15 dieną, 12:30 valan
dą ,po pietų, Lituanica aikštė
je Union Avenue ir Stagg St. 
prie trumpų ceremonijų bus 
iškelta Amerikos ir Lietuvos 
vėliava ant Dariaus ir Girėno 
paminklo.

Paminklo Komitetas.

ir prof. dr. Kazys Pakštas. Po 
oficialiosios dalies bus meninė 
programa.

Seserys ir broliai — Det
roito lietuviai! Leiskite pri
minti, kad Vatikano įvykiai 
ir aukštųjų sovietų pareigūnų 
vizitai į Jungtines Amerikos 
Valstybes, mums šaukte šau
kia: BUDĖKIME! Dar nieka
da taip nereikėjo mums vie
nybės, kaip šiandien. Vienybę 
pademonstruokime dalyvauda
mi Vasario 16-sios minėjime. 
Ši nepaprastai gili ir šalta žie
ma, atrodo, nebus pasibaigusi 
ir vasario 15 dieną. Tačiau 
tenebūna tai daugelio nedaly
vavimo priežastimi, nes Sibi
ro tremtyje musų broliai varg
sta keliariopame šaltyje dau
gelį metų. Tikime, kad mu
sų pastangos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą rengiant 
bus suprastos ir visų sąmonin
gų geros valios tautiečių atsi
lankymu įvertintos.

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro Valdyba.

muzikos, dainų, šokių ir gyvų
jų paveikslų pynę, kurią at
liks jos vadovaujamas sambū
ris (apie 50 asmenų).

Taryba kviečia visus lietu
vius minėjime dalyvauti ir tuo 
parodyti savo pasirįžimą ir 
toliau tęsti kovą už savo tėvų 
žemės išlaisvinimą ir prašo 
būti dosniems Lietuvos lais
vinimo reikalams.

b
Po minėjimo 6 valandą va

kare Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėj rengiamas pobūvis. Jame 
grieš geras orkestras, bus 
gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Įėjimas tik $1.00. Kviečiami 
seni ir jauni gausiai dalyvauti.

J. V.

k

Lietuvos Laisvės Minė
jimas Newarke

New Jersey Lietuvių Tary
bos parengimas įvyksta š. m. 
vasario 15 dieną, sekmadienį, 
tokia tvarka:

1. 10:30 vai. ryte pamaldos 
ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimas šv. Trejybės para
pijos (bažnyčioje.

2. 3 vai. po pietų bendras 
minėjimas šv. Jurgio Draugi
jos salėje, 180 Newark Avė., 
Newarke, dalyvaujant Lietu
vos kansului V. Stašinskui, 
senatoriui Harrison A. Wil- 
liams, Newarko majorui L. P. 
Carlin, adv. C. F. Paulis ir 
meniniam ansambliui.

N. J. Liet Taryba.
PASTA VA: Salėje minėji

mo programa prasidės punk
tualiai ir truks neilgiau kaip 
2 valandas.

Detroit, Michigan

Paminėkime Vasario 
Šešioliktąją!

Šio vasario mėnesio 16-ją 
dieną sueina 41-ri metai, kai 
Vilniuje Lietuvių Taryba, at
stovaujanti visus Lietuvos 
gyventojų sluoksnius, pasira
šė Nepriklausomybės Aktą. 
Vėliau, keletą metų trukusioje 
žūtbūtinėje kovoje su trimis 
priešais, menkai ginkluoti, 
menkai aprengti ir alkani sa- 
vanoriai-kurėjai paskelbtą lai
svę ir nepriklausomybę apgy
nė. Per dvidešimt dvejus lais
vo gyvenimo metus tauta pa
rodė pasauliui, kad tik laisvė
je gyvenant kuriamos verty
bės ir daroma pažanga visose 
gyvenimo srityse. Antrojo gi 
pasaulinio karo išdavose, kar
tu su visa Rytų ir Vidurio Eu
ropa laisvės netekusi, tauta 
tobekraujuoja iki šiandien.

Kaip kiekvienais metais taip 
ir šiemet, iškilmingą Nepri
klausomybės šventės paminė
jimą rengia Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centras. Minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
15 dieną, visiems žinomoje 
Wcstern High School salė
je, Scottcn gatvėje, priešais 
Clark parką. Pradžia 3 valan
dą po pietų. Iškilmingojo akto 
metu kalbės Jungtinių Val
stybių senatorius Philip Hart

X

Rockford, Illinois
Amerika laisva šalis, tai 

pasaulio tautų avilys ir kiek
viena tauta Amerikoje turi 
savo papročius ir užsilikusią 
kultūrą ir švenčia savo šven
tes. Musų mieste meksikiečių 
tautybės žmonių priskaitoma 
mažiausia, bet jie kas metai 
Lietuvių Klubo salėje švenčia 
savo nepriklausomybės Fiestą 
vyrą. Merginos ir vaikai tau
tiniais rūbais su gitaromis, 
mandalinomis ir šokiais išpil
do programą-

Rockfordo lietuviai tik prieš 
41 metus SLA 77 kuopos ini
ciatyva nuo pat Lietuvos pa- 
siskelbimo nepriklausoma val
stybe, rengė minėjimus su 
kalbomis ir meniniu progra
mų.

Kada rusų raudonųjų gau
jos okupavo Lietuvą, Ameri
kos lietuviai suorganizavo 
Tarybą rūpintis Lietuvos lais
vinimo reikalais, įsisteigė sky
rius Rockford, ir nuo tada 
Lietuvos šventės Vasario 16 
minėjimus rengia. Taigi šiais 
metais minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 22 dieną, Lie
tuvių Klubo salėje, 2:30 va
landą po piet. Pagrindiniu kal
bėtoju bus svečias dr. J. Ado
mavičius iš Chicagos. Dainuos 
vietinis Lietuvių Vyrų Choras 
vadov. L. Jarošeko, tautinius 
šokius šoks jaunuolių grupė 
vadovaujama J. Bubelio ir lie
tuvių vaikučių mokyklos mo
kiniai. Pamaldos už žuvusius 
įvyks šv. Petro ir Povilo lie
tuvių bažnyčioje 8:30 valandą 
ryte, vasario 22 dieną.

Kviečiami SLA 77 kuopos 
nariai ir visi lietuviai dalyvau
ti minėjime.

Kviečia Amerikos Lietuvy 
Tarybos skyrius.

Kenosha, Wisconsin
Vasario 16-tos Minėjimas 
Jvyks Vasario 22 Dieną 

»
Kenoshaus lietuviai rengiasi 

paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės 41 metų sukaktį. Mi
nėjimas įvyks vasario 22 die
ną, 3 valandą po pietų, šv. 
Petro parapijos salėje. Kal
bės teisininkas Algirdas Kau- 
lėnas. Bus graži meninė pro
grama.

Man yra malonu pažymėti, 
kad musų SLA 212 kuopa kas 
metais prisideda prie Lietu- 
vos Nepriklausomybės minėji
mo pagal savo išgales. Taigi 
ir šiuo kartu kviečiu visus S. 
L. A. 212 kuopos narius atsi
lankyti į minėjimą.

J. Kasputis.

BĮ J!I JI J
I » —^——1 I I . ..................................—......................-

1

ir gėrimais. Ta proga taipgi 
atžymėta p. Petkienės girpta- 
dienis ir sudainuota Ilgiausių 
Mietų. į

Kitas susirinkimas k^eįia- 
mas pas p. Oną Valioįlienjp į 
Pasadena, Calif. f J

O. Račkienė. / 
\\ I •____________ — _ kV 1

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo

New Yorke paieškomi asmenys:

Pečkauskaitė- Petrone ir Pran
ciška, seserys Onos Saukicnčs- 
Pečkauskaitės.

Petkunienė-Stonytė Elzbieta, ir 
jos seserys Jadvyga ir Juzefą, gy
venusios Braddoek, Pa.

Pinkuvienė-Šukytė Marija (buvu
si Kurutiene).

Pronckus Vincas, sun. Mykolo ir 
Rozalijos.

Raulinaitis Juozas, iš Tarputiš- 
kių k., Marijampolės apskr., gimęs 
1912 metais.

Šatas Kazimieras, sūnūs Antano. 
Šimkus Liudvikas, iš Viduklės. 
Stonytė-Petkunienė Elzbieta, ir 

jos seserys Jadvyga ir Juzefą, gy
venusios Broddock, Pa.

Šukytč-Pinkuvienč Marija (buvu
si Kurutienė).

šulskaitė-Surošienč A n t a n i n a, 
duktė Simono.

S u r o š i e n č-Sulskaitė Antanina, 
duktė Simono.

Vasario 13,1959

“Aš maniau, kad mano sūnūs tik pailsęs
...kol nepamatavau jo temperatūros"

“Mes numanėme, kad musų berniu
kai turi būti pailsę, kai jie grįžo 
į namus iš visos nakties skautų 
iškylos. Bet Mervinas, 14 metų mu
sų sūnūs, taip blogai jautėsi, kad 
aš nusprendžiau pamatuoti jo tem
peratūra. Pasirodo, kad buvo 
104 Vi.o. Žinoma, aš greitai nuėjau 
prie telefono. Daktaras buvo įsiti
kinęs, kad jis turi influenzą ir pa
tarė man skambinti vaistininkui, 
kad jis tuojau paskambintų jam. 
Ne vėliau, kaip po 25 minučių, kai 
aš panaudojau telefonų, vaistai jau 
buvo atgabenti į namus. Ir jau 
kitą dieną Mervinas jautėsi puikiai 
ir jo temperatūra buvo normali.”

Pagalba pavojuje, dideliame ar ma
žame, tai tik vienas kasdieninio te
lefono patarnavimo būdas. O dabar 
telefonas yra vienas iš pigiausių 
patarnavimų šeimos biudžete. Jo

k

Miami, Florida

Minėsime Vasario 16 Sukaktį

Šiais metais mes Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
41 metų sukaktį minėsime 
vasario 15 dieną, 4 valandą po 
pietų, Lietuvių Klube.

Programa bus turininga ir 
įvairi. Kalbės adv. A. Pakšta, 
Don Kuraitis, M. Vaidyla, A. 
L. T. iždininkas ir Sandaros 
redaktorius.

Dainuos The Baltic Trio— 
Anita Naviokaite-Karns, Ami- 
lija Petersonienė ir kt.

Po to bus vakarienė ir šo
kiai gerai muzikai grojant.

Kviečia Rengėjai.

Kreipimasis Dėl “ŽYGIO”

1938 m. gruodžio pradžioje 
Klaipėdoje buvo išleistas laik
raštis “ŽYGIS” — pirmasis 
ir vienintelis numeris.

Jei kas jį turėtų, labai pra
šau man perleisti, paskolinti 
ar painformuoti reikalingiems 
išrašams gauti.

Su pagarba
J. Audėnas,

252 Cleveland Street, 
Brooklyn 8, Ncw York.

South Boston, Mass.
Mes šitaip Minėsime Lie
tuvos Nepriklausomybės 

Paskelbimo Sukaktį

Los Angeles Calif.

TMD 8-tos Kuopos Veikla

MRS. BEATRIČE ROTH
Bronx, Ncu> York

kaina yra daug mažiau pakilusi, 
negu kitų daiktų, kuriuos jus per
kate.
NEW YORK TELEPHONE 

COMPANY

Kiekvienas yra jsitikinęs puikiu telefono patarnavimu . . . šiandie ir ryt

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 41-ją su
kaktį minės vasario 15 dieną 
2 valandą po pietų So. Bos
tono Aukšt. Mokyklos salėje 
(Thomas Park).

Minėjimo programa tokia: 
Vėliavas įneš Stepono Dariaus 
Postas ir skautai, invokaciją 
paskaitys prel. Pr. Virmaus- 
kis. Pagrindinę kalbą pasakys 
iš Clevelando pakviestas adv. 
Julius Smetona, dalyvaus gu
bernatorius Fostęr Furcolo ir 
kitų tautų atstovai.

Meninę, dalį atliks visų mė
giamas solistas Stasys Liepas, 
kanklininkai Vaičaičiai (du 
broliai ir sesuo), o nenuilsta
ma musų tautinių šokių puo
selėtoja Ona Ivaškienė paruo
šė tam minėjimui įspūdingą

Sausio 18 dieną įvyko Tė
vynės Mylėtojų Draugijos me
tinis susirinkimas pp. Petkų 
namuose, 4920 Marathan Avė. 
Dalyvavo 22 nariai ir vienas 
naujas narys p. Barnys iš Bo
ston, Mass. prisirašė prie kuo
pos. Apart kuopos reikalų bu
vo perrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro sekanti asme
nys: E. Petkienė pirrą., prof. 
M. Biržiška' vicc pirm., O. 
Račkienč sekr., M. Vyšniaus
kas fin. sekr., P. Petkus iždi
ninkas, iždo globėjai A. Bim- 
biris ir A. Biekša.

Nutarta suruošti pramogą 
prie pirmos progos ir visą pel
ną paskirti TMD naujos kny
gos “Lietuvos Žemių Aprašy
mas’’ leidimui. Taipgi nutar
ta suruošti piknikas sekantį 
pavasarį ir pelną paskirti dėl 
lietuvių namo steigimo Los 
Angeles mieste. Po susirinki
mui pp. Petkai gražiai pavai
šino narius skania vakariene

Žemaitis Kazys, sun. Petro, iš 
Kaimelio parap., vokiečių išvežtas 
iš Praveniškių.

Arlauskas Juozas, Vinco sūnūs.
Blinstrubas Juozas, Antano sū

nūs, gimęs Siesikų vals.
Bongardas Feliksas, Fredriko s., 

kil. iš Šiaulių apskr., Meškuičių 
vals., Daugėlaičių kaimo.

Čerkasas Antanas ir Dominin
kas, kilę iš Paudakščių km., Ak
menės vals., Mažeikių apskr.

Juraitis Jonas, kunigas, buvęs 
Romoje, Italijoje.

Krasauskas Jurgis, buvęs Vokie
tijoje.

Kunigonytė-Bartniekicnė Marija, 
Motiejaus d., gim. Sasnavos vals. 
Mitkevich Walter, gimęs Šiluvoje, 
gyveno Herrin, III.

Norkus Vaclovas, Prano sūnūs, 
gimęs Laivių km., Salantų vals., 
Kretingos apskr.

Mykolas ir Norman Stanislovas, 
Vaclovo ir Stellos sūnus, gimę Či
kagoje.

Petkevičius Pranas ir Vincas, 
Miko sūnus, iš Žuvintu km., ir jų 
vaikai.

ŠinikeviČiute Elzbieta, Juozo duk
tė, gimusi Biliuniškių km.

Siraekas Jonas ir Sirackaitos 
Ona, Petrė ir Zose, Jono vaikai, iš 
Alionių k., Pabaisko vals., Ukmer
gės apskr.

Skinder Stanislovas, Jono sūnūs, 
gimęs Vilkavišky.

Skrebys Jonas, Jono s., gimęs 
Pusbedžio k., Užpalių vals., Ute
nos apskr.

Stankūnas Stasys, iš Veliuonos 
m., Kauno apskr., buvęs Hambur
ge, Vokietijoje.

Strumskienė-Kikinavičiutč Jadvy
ga, Juozo d., gim. Rokiškyje.

Trakimas Mčtiejus ir Nikode
mas, Juozo sūnus ir jų seserys 
Paulina Trakimaitč ir Stanonienė- 
Trakimaitė.

Urbonas Petras, Juozo s., gimęs 
Ažušilių k., Obelių vals., Rokiškio 
apskr., ir jo sūnūs Algis Urbonas.

Valiuškis Liudas, Kazio sūnūs.
Vinciunas Povilas.
Vitas Juozas, Jono sūnūs, iš 

Deltuvos vals., Ukmergės apskr.

Arlauskas, broliai Savickienės- 
Arlauskaitės, ir jų sūnus.

Bidvienė-Vaznaitė Ona.
Gečas Povilas ir Rapolas, Tado 

sūnus.
Islinskaite Vanda. ,

V

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

41 WES’f 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

Tel. STagg 2-5643

Matthev P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME *
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

(>«■»()

►

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvąy Station) 
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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE RIESTO DALYSI)

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

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 LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA; metams visur 6 dol., visose Amerikoje— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina įtekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Vasario 7, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ROZALIJA PAKELTIENE, 4 kp., Sioux City, Iowa, 

gimusi birželio 5, 1895 m., Ukmergės apskr., Lie
tuvoje. -Prie SLA prisirašė sausio 4, 1920 m. Mi
rė sausio 24, 1959 m. Velionės sunui, Michael 
Pakeltis, pomirtinės išmokėta--------------------------

PRANAS SIMONAS, 166 kp., Simpson, Pa., gimęs 
rugpiučio mėnesK 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 3, 1918 m. Mirė gruodžio 11, 1958 
m. Velionio vaikams, Anastasia, Helen, John ir 
Alexander Symonams, pomirtinės išmokėta___

JONAS ADOMAVIČIUS, 224 kp., Bulpitt, III., gimęs 
sausio 29, 1883 m., Kučiūnų kaime, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 3, 1926 m. Mirė gruo
džio 20, 1958 m. 'Velionio žmonai, Marei Adoma
vičienei, pomirtinės išmokėta__________________

JOI1N NAKAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs gegu
žės 13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1939 m. Mirė gruodžio 29, 1958 m. Ve
lionio žmonai, Julia A. Nakas, pomirtinės išmokėta

$600.00

375.00

150.00

«

500.00

Viso_________________ ____________ __________ $1,625.00
Nuo pradžios šių metų (bendrai viso ------------------ $12,957.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
W. JARUŠEVIČIUS, \7 kp., Brockton, Mass., sirgo 12 savaičių .$54.00
M. SMIGELSKIENE, y>0 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 1 savaites.. 33.00
A. MISEVICH, 77 kp., (Rockford, III., sirgo 4. sav. 1 d----- --------------- 13.38
T. BLEIZIS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 2 sav. 6 d. ........................ 29.25
Z. CESN1KIENE, 192 kp., Ncw Kensington, Pa., sirgo 8 savaites.. 24.00
K. ACAS, 272 kp., Amstcrdam, N. Y., sirgo 8 sav. 6 d......................  67.50
M. PICCA, 274 kp., Spring Valley, 111., sirgo 5 sav. 2 d.......................... 32.00
E. STOTZ, 342 kp., Easton, Pa., sirgo 10 savaičių 1 d-------- - ----------- 97.00

Viso __________________ __________ -_ _—-____________________ $350.13
Nuo pradžios šių mokų bendrai viso _...........   $2,002.19

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių®.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MldLELSONO 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; Yellovvstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis it 
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. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Order) to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS

«



s

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

No. 8
Acceptance for Mailing at Specdal Rate of Postago provided for 
ln Section 1108, Act of October 8, 1917, AuthorlMed June 27, 1918 New York 1, N. Y., Vasario-February 20, 1959

J

Entered as Second Class Matter Novom be r 28, 1910, at the Post 
Offlce at New York, N. Y, under the Act of March 8, 1879 50 METAI
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Gulies ir Adenaueris Sutarė Šaukti 
Keturių Dudžiyjy Konferenciją

Vakarų Berlyno Burmistras Amerikoje

Lietuvoje Mirė Pranas I 
J. Purvis

Amerikos Valstybės Sekretorius Jolm F. Dalies ir 
Vakaru Vokietijos kancleris Adenaueris Bonnoje turė
jo ilgą pasitarimą. Tame pasitarime, tarp kitų dalykų, 
prieita prie susitarimo šaukti keturių didžiųjų konfe
renciją apie balandžio mėnesį. Tai tik principinis su
sitarimas, dėl kurio abiejų nuomonės buvo vienodos, ta
čiau dėl metodų nuomonės skirėsi. Jiedu kalbėjosi ir 
apie Berlyno ginimą. Šiuo klausimu Dulles pareiškė, 
kad gali tekti imtis stiprios akcijos, bet jis nepasakė ko
kia ta stiproji akcija butų.
Berlynas ir dabar laisvas miestas

Sovietų Sąjungos diktatorius Nikita (’bruščevas 
pareikalavo išvesti iš Vakarų Berlyno kariuomenę ir tą 
miestą padaryti neutralizuotu laisvu miestu, 'račiau at
vykęs į Jungtines Amerikos Valstybes Vakarų Berlyno 
burmistras Willy Brandi, spaudos atstovams ir savo 
viešose kalbose pareiškia, kad Berlynas ir dabar laisvas 

Nors berlyniečiai neturi ginklų, tačiau jie yra 
pareiškiu bur- 

Ne\v Yorką, 
garsiojo Amerikos 

gimtadienio 
Taipgi p. Brandi

Kiekvienas Susivienijimo Narys 
Kviečiamas Atlikti Nesunkų, Bet 

Didelės Reikšmės Darbą
Stiprėjant Susivienijimui, didėja ir lietuviškasis frontas, 
ganizacijos plėtimui yra reikalinga pačių narių talka, 
jaus darbui panaudokime siūlomą priemonę. — Musų pagalbos 
laukia ir pavergtoji tėvynė.

Or-
Va-

miestas. 1
laisvi, turi gerus norus ir myli taiką — 
minsi ras Brandi. Jis aplankė Kanada, 
špringfield, Illinois, kur dalyvavo 
prezidento Abrahomo Linkolno 150 metui 
minėjimo iškilmėse vasario 12 dieną.
pareiškė, kad jis norėtų pasimatyti ir pasikalbėti su pre
zidentu Bisenhoweriu Vakarui Berlyno klausimu.
Neteisingi ChrušČevo kaltinimai

Chruščevas kaltina sąjun
gininkus, kad jie leido Vakarų 
Vokietijai apsiginkluoti. To- 
tis ChrušČevo kaltinimas ne
tesingas, nes 1948 metais So
vietų okupacinė kariuomenė 
Vokietijoje pirmoji pradėjo 
organizuoti 60,000 vyrų “liau
dies policiją”, kuri buvo ap
mokoma pagal vokiečių armi
jos nustatytas taisyklos, ku
rios vėliau buvo pakeistos so
vietų armijomis. Vakarai ma
tydami, kad Sovietai organi
zuoja kariuomenę, arba kaip 
jie iš pradžių buvo pavadinę 
“liaudies policija”, tik po tri
jų metų Vakarų Vokietijoje 
suorganizavo pasienio policiją. 
Sovietai jau seniai buvo pa
reiškę, kad jie savo ginkluotas 
jėgas sumažins iki 90,000, ta
čiau ir dabar Jų Kariuomenės 
skaičius siekia iki 110,000. 
Taip elgdamiesi komunistiniai 
valdovai patys parodo savo 
veidmainiškumą, jie vietaip 
kalba, o kitaip daro.

Vakarų Vokietija tik prieš 
du metus išleido įstatymą 
pašaukti į karinę tarnybą 
150,000 vyrų, kurių šiuo metu 
turi daugiau negu Sovietai. 
Dabar Vakarų Vokietija turi 
apie 18,000 armiją, tai yra tik 
dalis numatytos turėti armi
jos, kiti jauni vyrai paimti tik 
vienų metų laikui apmokymui. 
Viso yra numatyta turėti apie 
350,000 kariuomenę, kartu su

laivynu ir aviacija.

Alžiriečiai nepatenkinti 
de Gaulle politika

Iš Paryžiaus pra nešama, 
kad ministeriui pirmininkui 
Michcl Debrc dedant gėles 
prie Alžirijos kare žuvusių au
kų ir suminint dabartinio 
Prancūzijos prezidento Char- 
les de Gaulle vardą, apie 200 
susiorganizavusių jaun uolių 
švilpė ir kėlė triukšmą. Sako
ma, kad tie jaunieji demons
trantai yra dešinieji, pasiva
dinę “Nauja tauta”. Jų suor
ganizuota demonstracija, kaip 
teigiama, buvo nukreipta prieš 
ministerio pirmininko lanky
mąsi Aižiojoje, tačiau ta de
monstracija buvo protestas 
prieš prezidento de Gaulle 
slaptas derybas su tautiniu iš
laisvinimo frontu, norint su
stabdyti Alžirijoje nuolatinius 
karo veiksmus. Demonstran
tai nesigailėjo ir asmeniškų 
prezidento dc Gaulle puolimų 
ir įvairių nešvarių išsireiški
mų jo adresu.

Keistokai atrodo ir sunku 
suprasti, kad dešinieji jaunuo
liai kelia riaušias prieš de 
Gaulle, kuris yra dešiniojo 
sparno žmogus, ir net savo 
sudaryto kabineto narius ver
čia atsiriboti nuo liberalinės 
linijos, ypač Alžirijos klausi
me.*

Iš Lietuvos gautas praneši
mas, kad praeitais 1958 me
tais rugsėjo 17 dieną mirė 
Pranas J. Purvis. Jis ameri
kiečiams gerai žinomas, nes 
ilgus metus čia gyveno, mokė
si ir dalyvavo visuoneniuose 
darbuose ir yra pasakęs ne
mažai kalbų pirmajam pasau
liniam karui pasibaigus ir Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, kada Ame. i'kon atvyko 
Lietuvos Finansine Misija ir 
čia platino Lietuvos Laisves 
paskolą.

Jis baigęs Scrąntono, Penn- 
sylvania, Seminariją, trumpą 
laiką redagavo “Vienybę”, o 
iš “Vienybės“ perėjo prie “Tė
vynės”, kurią redagavo apie 
pusę motų. 1920 metais pulk. 
Povilui Žadeikiui pradėjus or
ganizuoti Lietuvai karišką pri- 
gadą, jis pasitraukė iš redak
toriaus vietos ir įsijungė į bri
gados darbą, gavo leitenanto 
laipsnį ir 1920 metais, drauge 
su Juododžiu ir kitais išvyko 
Lietuvon ginti savo gimtinį 
kraštą nuo vokiečių, rusų ir 
kitų priešų, kurių tuo metu 
buvo nemaža.

Apvalius Lietuvą nuo vidu
rinių ir išlaukinių priešų, pa
sitraukė iš karinės tarnybos 
ir, kiek mums žinoma, moky
tojavo iki antrojo pasaulinio 
karo pradžios. Karui pasibai
gus ir rusams pagrobus Lietu
vą, prieš porą metų mums bu
vo pranešta, kad jis gydosi 
džiovininkų senatorijoj, iš to 
galima spręsti, kad džiova jį 
ne laiku išskyrė iš gyvųjų tar
po.

Su atitinkamomis iškilmė
mis palaidotas Trakų kapinė
se.

ALI Sekretoriaus Pranešimas
JAV Karinės Vyriausybės Paaiškinimas 

Dėl Pabaltijo Vėliavų
1957 m. rugpiučio mėn. Ka

ro Departamento išleistame 
tiekimo kataloge buvo nuro
dyta, kad iki to laiko išduoda
mos iš kariuomenės sandėlių 
tautinės pabalticčių kuopoms 
Vokietijoje vėliavos bus pa
keistos sovietinėmis tų kraštų 
vėliavomis. Vėlesnėje minėto
jo katalogo laidoje jau buvo į- 
vardytos sovietinės Pabaltijo 
valstybių vėliavos išduodamų 
kuopoms medžiagų sąraše. 
Asmuo, kuris apie tai painfor
mavo Alto centrą, teige, kad 
kai kurios pabaltiečių kuopos

Vokietijoje gavo savo vadovy
bių nurodymus iškilmių metu
vartoti sovietines Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavas.

Surinkęs tuo reikalu doku
mentinę medžiagą Alto Vyk
domasis komitetas kreipėsi į 
kariuomenės intendantūros į- I 
staigą VVashingtonc. Tenai 
Vykdomajam komitetui buvo 
pareikšta žodžiu, kad minėtie
ji potvarkiai tiekimo vadovė
ly atsirado dėl “administraty- 
vines klaidos”. Vėliau savo 
paaiškinimą rastu atsiuntė ge
nerolas Victor J, MacLaugh-

lin, intendantūros viršininko 
pavaduotojas. Čia pateikiame 
jo atsakymo vertimą: 
“Gerbiamas Dr. Grigaiti:

“Po jūsų apsilankymo vė
liavų klausimu mano įstaigoje 
1959 m. sausio 14 d. aš susi
pažinau su tuo reikalu deta- 
liškai. Mano tyrinėjimai pat
virtino mano tos datos pareiš
kimą, būtent, kad buvo pada
ryta administratyvinė klaida, 
įvardijant kalbasąsias vėlia
vas leidinyje. Klaida buvo pa
stebėta praeitą vasarą ir 1958 
m. gruodžio mėn. imtasi žing
snių jai atitaisyti, išbraukiant 
klaidingai įrašytus dalykus. 
Naujas leidinys bus pataisy
tas.

“Tyrinėjimai rodo, ,kad ne 
vienos klaidingai įrašytų vė
liavų armija niekad jokiu at
veju nėra užpirkusi, laikiusi 
sandėliuose ar išdavusi.

“Europos Karine vadovybe 
mane užtikrino, kad nėra už
registruotas ne vienas toks, 
vėliavą liečiąs, atsitikimas ar 
aplinkybė, apie kokius Jums 
buvo pranešta, o taip pat nė-

DAUGIAU ŠIRDIES LIETUVIŠKAM DARBUI

Nevienas lietuvis dažnai sielojasi savo tautos reikalais ir 
rūpinasi paremti vieną kitą patriotinį darbą. Turime daug ir 
patrauklių pavyzdžių, rodančių musų veikėjų pasiryžimą dirbti 
savo tautai ir tuo palaikyti lietuvybę visuomenės tarpe. Štai, 
kad ir SLA nariai, remdami savo organizaciją, kartu pasitar
nauja ir lietuvybės reikalams.

Taigi, galime suprasti, kad Susivienijimo rėmimas ir jo 
plėtimas yra vienas svarbiųjų darbų lietuviškos veiklos bare, 
nes stiprėjant šiai organizacijai, kartu didėja ir lietuviškų jė
gų frontas.

Susivienijimo vadovybė, tą gerai žinodama, stengiasi stip
rinti organizaciją ir ją nuolatos papildyti naujomis jėgomis. 
Tokia Susivienijimo kryptis yra visai teisinga. Tuo tikslu, 
kaip matome, pastoviai yra vykdomi naujų narių prirašymo va
jai, kurių dabartinis yra PAŽANGOS vajus.

Organizacijos jėgų didinimas yra didelės svarbos darbas. 
Todėl Pildomoji Taryba ir Vajaus Komisija nekartą priminė ir 
nuolatos kviečia narius dalyvauti Susivienijimo plėtimo talko
je. Malonu pasakoti, kad šį vadovybės prašymą yra gerai su- 
——--------------- ---------------- --------------—---------------r-----------------
ra užregistruota, kad tokias 
vėliavas butų sandėliavusi ar 
išdavinėjusi Intendantūra Eu
ropoje.

“Jeigu tuo klausimu atsiras 
naujų informacijų, apie tai 
jums bus pranešta. Malonėki
te priimti mano padėką už jū
sų susirūpinimą šiuo reikalu ir 
už jo pateikimą mano dėme
siui.

Su pagarba,

Victor J. MacLauglilin, 
Major General, USA 
Asistant Quartermaster 
General for Opcration”.

Valstybes sekretorius 
Dulles ligoninėje

Valstybės sekretorius John 
F. Dulles, sugrįžęs iš Europos, 
išvyko į VValtcr Reed armijos 
ligoninę operacijai. Toj pat li
goninėj jis buvo operuojamas 
prieš du metus. Jo pirmoji 
operacija, kaip pranešama, 
buvo vėžio pasireiškimas vidu
riuose. Jam sergant, jo parei
gas laikinai eina Christian A. 
Herter, buvęs Dullcso padėjė
jas. Dulles yra nejaunas žmo
gus, šio vasario mėnesio 25 
dieną jam sukaks 71 metai 
amžiaus. *

pratę daugelio kuopų pareigūnai ir jų dėka sulaukiame į SLA 
naujų žmonių. Tačiau musų organizatorių darbas, be žymes
nės narių pagalbos, yra gana sunkus ir negalį būti labai našus. 
Taigi, pačių narių pagalba yra labai reikalinga. Jei vajaus 
darbe gausiau dalyvausime ir daugiau parodysime širdies lie
tuviškam reikalui, tai ir musų darbo vaisiai bus žymiai gares- 
ni.

Iš kiekvieno musų yra prašoma labai nedaug — ateiti pa- 
galbon prirašyti

DAR VIEN£ LIETUVI į SUSIVIENIJIMU.
n

Darbas, kurio laukiama iš kiekvieno nario, yra nedidelis, 
bet labai svarbus pačiai organizacija. Nesunku įsivaizduoti 
kaip daug padėtumėm Susivienijimui, jei daugiau narių pasis
tengtų įvykdyti šį organizacijos vadovybės pageidavimą.

Neretai padejuojant, kai matom lietuviškas organizacijas 
silpnėjant, o vieną kitą išnykstant. Galbūt tokio sielvarto va
landoje nevienas lietuvis paaimanuoja ir pasiryžta padėti, tik, 
deja, pažadai, dažniausia, nebūna ištesėti. Tuo tarpu laikas, 
lyg girnos, trupina lietuviškas organizacijas. Visiems yra kuo 
susirūpinti.

Todėl ir Susivienijimas, kaip koks šauklys nepaprastoje 
akimirkoje, visada kelia reikalą dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Šiandien Susivienijimas primena savo organizaciją, nes prieš 
musų akis stovi vykstančio vajaus reikalai. SLA vadovybė, 
kviesdama narius į talką, sudarė tam ir palankias sąlygas. 
Mums tik lieka siūlomą priemonę panaudoti ir pamatysim, 
kad tos pareigos atlikimas nesudarys jokių sunkumų nei vie
nam. Taip sakydamas turiu mintyje kuponus, dabar spausdi
namus Tėvynėje. Vajaus darbui palengvinti

PANAUDOKIME KUPONĄ ARBA ATKARPA-
A.

Į kuponą, kuris yra pirmame Tėvynės puslapyje, tereikia 
įrašyti vieną kitą savo pažįstamo pavardę ir adresą. Po to ku
poną pasiųsti Susivienijimo raštinei. Čia bus pasirūpinta toli
mesne atsiųsto kupono eiga. Jei rekomenduotas asmuo taps 
SLA nariu, kupono siuntėjui bus suteikta ir piniginė dovana.

Šį nesunkų pageidavimą turėtų išgirsti ir išpildyti kuo di
desnis narių skaičius. Todėl butų labai pravartu, jei kuopų 
susirinkimuose šis reikalas butų primenamas ir visi nariai pas
katinti jį atlikti.

Siųsdami savo pažįstamų ir artimųjų pavardes Susivieni
jimui mes pasitarnausime savo organizacijai. Taip pat iš mu
sų rekomenduoti asmens, įstodami į SLA, apsirūpins gera ir 
naudinga apdrauda. J

Į vajaus talką mus turi palenkti ne tik geri norai, bet ir 
patriotiniai sumetimai. Duodami Susivienijimui daugiau naujų 
narių stipriname lietuvišką frontą išeivijoje, kurio pagalbos 
laukia ir musų pavergta tėvynė.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
'"■y... . 1

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

C;IA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METUI AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)—
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdraudar—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių menesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

<•

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 menesiui. Mokesčiai tik po $l.oo 
menesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pasalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną. $1,000.00 a.pdr.
Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus Šeimos narius 

Vaikų apdraudų skyrių duokles dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia* pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 Wcst 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

M)I
j
Q

I
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I
Į
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i
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SLA VAJAUS
Pasitaręs įstojimo į SlxA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susiviehijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

(1) ----- --------- ------------------------------------------ ------------ - m., num. ir gatvė.

miestas......... ...

(2)

(3)

7T )

Adresas

• I zona valstija ...

»

nu, num.

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė ... • f

zona valstija ___

ii' gatvė ~ J

, zona _., valstija

i
M

I
į
I
i 
l
I
iRekomenduoja:

Vai’das.ir pavardė num. ir gatvė 
miestas_____ zona----- , valstija ..

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEVV YORK 1, N. Y.
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MUSŲ REIKALAI

ap-

Sveikintinas ketvirtos 
apskrities nutarimas

Susivienijimo ketvirtoji
skiltis, gyvuojanti Connecti- 
eut valstijoje, kurioj randasi 
daug įžymių ilgamečių ir nuo
širdžių veikėjų, kiekvienam 
suvažiavime rimtai svarsto sa
vo broliškos organizacijos rei
kalus ir padaro gerų nutarimų 
ne tik apskričiai, bet ir visai 
organizacijai.

Praeitais metais įvykusiame 
metiniame suvažiavime buvo 
svarstoma, kaip pagyvinti ap
skrities ribose gyvuojančių 
kuopų veiklą ir padažninti su
sirinkimus. Išsamiai apsvars
čius tą reikalą, padarytas se
kamas nutarimas:

“Įnešta, paremta ir nubal
suota išrinkti komisiją iš tri
jų asmenų, kuri veiktų SLA 
ketvirtosios apskrities1 ribose, 
paragintų narius skaitlingai 
dalyvauti susirinkimuose ir 
daugiau rūpintųsi SLA reika
lais. į komisiją išrinkti: B. 
Vedeikis, A. Orantas ir S. Bu- 
janauskas”.

Tai sveikintinas nutarimas.
»

Apskritis rūpinasi, kad kuopų 
nariai gausiau lankytų susi
rinkimus, domėtųsi savo orga
nizacijos reikalais ir nuošir
džiai jai dirbtų. Butų labai ge- 

, rai ir sveikintina, kad ir kitos 
apskritis pasektų ketvirtą ap
skritį ir daugiau dėmesio 
kreiptų į organizacijos reika
lus ir rūpintųsi jos ugdymu.

Kitas apskrities 
geras nutarimas

Ketvirtoji apskritis gyvuoja 
jau 45 metai. Per tuos 45 me
tus ji yra nuveikusi daug ge
rų darbų, suruošusi nemažai 
vasarinių išvykų į tyrą orą, į 
kurias suvažiuoja ne tik šim
tai, bet tūkstančiai lietuvių ir 
lietuvaičių iš Connecticut ir 
kitų valstijų. Tai reikšmingai 
45 metų sukakčiai atžymėti 
apskritis nutarė suruošti ban
ketą. Tą darbą atlikti apsiėmė 
SLA 124 kuopa, gyvuojanti 
Hartford, Conn. Banketas į- 
vyks kovo mėn. pirmą dieną, 
Lietuvių Klubo salėje, 227 
Lawrence Street, Hartforde.

Labai gerai, kad apskrities 
nenuilstanti ilgamečiai veikė
jai atkreipė rimtą dėmesį į 
reikšmingą apskrities sukaktį 
ir ją t atitinkamai atžymės. 
Taipgi tame sukaktuviniame 
bankete, kaip patys ruošėjai 

• praneša, bus pagerbti apskri
ties ilgamečiai veikėjai, kurie 
per ilgus metus pasišventusiai 
dirbo ir dabar dirba ugdyda
mi organizaciją narių skai
čium.

Butų labai gerai Ir girtina, 
kad kitos apskritis pasektų 
ketvirtąją ir nepraleistų ty
lomis reikšmingų sukakčių, 
jas atžymėtų ir įvertintų ilga
mečių veikėjų ir organizacijos 
ugdytojų atliktus darbus, nes 
tik jų pastangomis ir ryžtingu 
darbu musų broliška orga.nl-.

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo 208 Moterų Kuopos Veikla 

Sveikinimas Naujienoms

Vasarlo 16-tos Minėjimas

Chicago, Iliinois. — Kai at
silankiau į SLA 208 pirmosios 
moterų kuopos vasario 4 susi
rinkimą, buvau kuopos vice 
pirmininkės Bernire Ambrose 
sutikta prie durų, ir ji prisegė 
gražią raudoną širdį. Tai bu
vę priminimas, kad vasario 
mėnesis yra širdžių mėnesis 
su Valentino diena. Buvo pri
minimas taipgi, kad čia yra 
šeima, kuri nuoširdžiai ir vie
ningai dirba savo brangios or
ganizacijos garbei ir remia vi
są lietuviams naudingą veiklą.

Kadangi šiame susirinkime 
buvo nutarta paminėti Vasa
rio 16 sukaktį, tai oficialus 
susirinkimas buvo trumpas. 
Be kuopos einančių reikalų 
aptarimo, buvo vienbalsiai nu
tarta pasveikinti Naujienas 
švenčiant 45 metų sukaktį su 
$25.00 paseikinimu. Kuopa la
bai įvertina Naujienų reikšmę 
lietuvių gyvenime ir yra ypač 
dėkinga už visą patarnavimą, 
kurį per kuopos 44 metų gy
vavimą nuolatos jai teikia. 
Narės dar išreiškė pageidavi
mą sudaryti grupę ir turėti 
savo stalą Naujienų bankete.

Kuopa visada nuoširdžiai 
remia visus Lietuvos 'reikalus 
ir šiame susirinkime paskyrė 
$10.00 auką Vasario 16 minė
jimo proga. Panašią auką sky
rė ir praeitą rudenį.

SLA iždininkė N. Gugienė 
pranešė, kad žinodama kaip 
kuopa rūpinasi ir remia jau
nuolių veiklą, tai kuopos var
du ji aukoja taurę jaunuolių 
sportininkų turnamentui, ku 
ris šiomis dienomis vyksta 
Chicagoj. Antrą taurę N. Gu
gienė aukojo nuo savęs.

Buvo pranešta, kad salė jau 
paimta kuopos rudeniniam pa
rengimui, kuris įvyks spalio 
15 dieną Dariaus-Girėno 
tainėje.

Dienotvarkei išsibaigus 
mininkė P. Drangelienė
kvietė N. Gugienę vesti Vasa
rio 16 minėjimo programą. 
Šiltais ir nuoširdžiais žodžiais 
Gugienė apibudino gerbiamo
sios viešnios ir kuopos narės 
p. Juzės Daužvardienės nuo
pelnus ir jos svarbią reikšmę 
lietuvių gyvenime. Ji pasi
džiaugė, kad ši moterų kuopa 
turi garbes ir malonumo turė
ti p. Daužvardienę savo narių 
tarpe ir, prisegus jai skaisčią 
orchidėją, pakvietė kalbėti. 
Žinoma, mes neturime kitos 
tokios žymios kalbėtojos, kaip 
ponia Daužvardienė, ir narės 
susikaupusios išklausė jos įdo
mios kalbos.

Pradėdama su žodžiais, 
kad “sukaktys, gimtadieniai, 
šventes yra pateisinimas atsi
minimams, džiaugsmui... Va
sario 16 nėra tik raudona, ža
lia ir geltona dekoracija, bet 
proga pagalvoti, kas aš — A- 
merikos lietuvis — esu. Iš kur 
atėjau — musų pavienių isto
rija — yra lietuvių istorija”.

Kalbėtoja trumpais, bet įdo
miais bruožais perbėgo Lietu
vos istoriją, pradėdama nuo 9 
šimtmečio ir tęsdama 13-15 
šimtmečiu, kada Lietuva buvo 
didelė jėga Europoje ir kovo
jo su totorių puolimu iš rytų 
ir teutonų iš vakarų.

Ji kalbėjo apie Lietuvos di
dvyrius Mindaugą, Gediminą, 
Kęstutį ir Vytautą ir kaip po 
Vytauto (1430) dėl kaimynų 
įsiveržimo ir neturint tinka
mos vadovybes prasidėjo silp
nėjimas.

1795 metai buvo tamsieji 
metai, kad Rusija okupavo 
Lietuvą. Buvo sunki priespau
da, spaudos uždraudimas. Bet 
lietuviai nuolat budėjo, kovo-

sve-

pir-
pa-

zacija augo, auga ir augs to
liau tik ipavišventusių darbi
ninkų dėka.
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jo ir atgavo spaudą. 
Kalbėtoja pažymėjo, 

moterys visais laikais

seimus, 
svarstė svarbiausius 
gyvenimo klausimus, 
darbais daug prisidė- 
Lietuvos progreso,

4

kad 
lošė 

svarbią rolę Lietuvos gyveni
me, ir kad prieš 50 metų jos 
šaukė du skaitlingus 
kuriuose 
Lietuvos 
Jos savo 
jo prie
žmonių gerovės.

Atėjo ir praėjo 
Pasaulinis karas, per kurį Lie
tuva žiauriai nukentėjo. Bet 
jų tvirtos dvasios ir troškimo 

būrys 
metais

Pirmasis

laisvės dėka susidarė 
lietuvių, kurie 1918 
Vasario 16 pasauliui paskel
bė, kad Lietuva yra pasiryžu
si tvarkytis kaipo nepriklau
soma valstybė.

Per 22 metus nepriklauso
mybės Lietuva nustebino pa
saulį savo pažanga visose gy- 
menimo srityse.

Bet štai atėjo 
i kada Lietuva vėl 

žiauraus kaimyno, 
diskai sulaužė sutartis bei už- 

• tikrino mus. Dabartinė oku- 
' pacija tęsiasi beveik taip il- 
. gai kaip buvo nepriklausomy

bes periodas.
Ponia Daužvardienė padarė 

palyginimą tarp laisvos inicia
tyvos, kuri privedė prie ger
būvio, ir bolševikiškos vergi
jos. Dviguba geležinė uždanga 
dabar slepia baimę, suėmimus, 
deportacijas, tautos naikini
mą.

Nupiešus trumpą istorijos 
paveikslą, ponia Daužvardienė 
klausė “kaip sutinki šį pa
veikslą’’? Atsakydama, “kad 
tikrieji lietuvių organizacijų 
nariai neturi būti raginami at
minti savo kilmę, savo pavel
dėjimą. Jie turi būtinai skelb
ti garbę tokio paveldėjimo 
tarp šeimos, draugų ir kaimy
nų”. \

Čia pateikiau tik labai trum
pus bruožus iš p. Daužvardie
nės įdomios ir puikios kalbos. 
Kuopos ir visų susirinkusių 
narių vardu N. Gugienė šiltai 
dėkojo p. Daužvardienei už 
taip pavyzdingą paminėjimą 
Vasario 16 dienos šventės S. 
L. A. 208 moterų kuopos su
sirinkime. Narės gražiai pri
ėmė gerbiamąją kalbėtoją ir 
po kalbos kiekviena dėkojo jai 
asmeniškai.

Antroji programos dalis su
sidėjo iš malonaus pasikalbė
jimo, vaišių ir dovanų. Ponia 
Drangelienė įteikė garbės vie
šniai savo asmeninę dovanėlę. 
Kitos dovanos buvo laimėtos. 
Ir taip labai gražioj nuotaikoj 
praėjo šios pirmosios moterų 
kuopos susirinkimas. Vakaro 
šeimininkės buvo ponios Dran
gelienė, Ambrose ir Jagiella.

Narė.

I
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1940 metai, 
tapo auka 

kuris bege-

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Chicago, Iliinois. — Vasario 
mėnesio susirinkime dalyvau
jant daugeliui narių pravesta 
gražių sumanymų ir pasižy
mėta gausiomis aukomis.

Aukos
Vasario 16 dienos proga pa

aukota ALT Lietuvos laisvini
mo reikalams 25 doleriai. Ren
giant Dariaus-Girėno žuvimo 
paminėjimus prie Dariaus-Gi
rėno posto prisidėti su 25 do
leriais. “Naujienų” 25 metų 
sukaktį pasveikinti su 25 do
leriais.

Paskaitos

Surengtos paskaitos, kurias 
skaito gerb. Dr. Jonas Ado
ni a v i č ius temoje “Žmogaus 
emocinės problemos” vyksta 
kas antras penktadienis, bū
tent: vasario 27, kovo 13 ir 
27, balandžio 10 ir 24 dieno
mis. Visos paskaitos vyksta

jaunimo Centre, 5620 South 
Clarmont Avenue, arti Wes- (p
tern Avenue, 7-tą valandą va
kare. Visi kviečiami dalyvau
ti, nes paskaitos nepaprastai 
įdomios ir kiekvienam naudin
gos, kurių negirdėjusiems tik
rai yra ko gailėtis.

Žaidimų Vakarėlis

Žaidimo vakarėlio rengimo 
komisija pranešė, kad vakarė
lis įvyksta sekmadienį, kovo 
1-mą dieną, 3-čią valandą po 
pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43-čia gatvė, kur 
svečių laukia daug gražių do
vanų ir skanių vaišių. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pasi
svečiuoti svetingųjų kuopiečių 
globoje.

Baigiant susirinkimą gra
žiai atžymėta Vasario 16 die
nos sukaktis.

Gimtadienio proga gražiai 
pasveikinta musų mylimoji 
dainininkė viešnia Josephina 
Milerytė ir narės p. Elzbieta 
Mockienė, Ona Aleliuniene, 
Magdalena Vischiulienė ir ki
tos.

Susirinkimas ir pobūvis su 
kavute praėjo malonioj nuo
taikoje. Narė.

Pittsburgh, Pa.
ŠIA 40-ta Kuopa Rengia 

Gražų Banketą

ŠIA. 40-ta kuopa rengia 
banketą naujų nąrių pagerbi
mui, kuris įvyks šių metų ko
vo mėn. 1 dieną, 6 valandą va
kare, IJetuvių Mokslo Draugi
jos name, 142 Orr gatvė.

Susirinkimas bus 2 valandą 
po pietų, o vakare tą pačią 
dieną bus banketas susipa
žinti su naujais 40-tos kuo
pos nariais. Jėjimas-auka ban
ketui tik $1.75 asmeniui. Tai 
prieinama kaina visiems.

SLA 40-tos kuopos valdyba 
ir parengimų komisija kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti ir 
atsivesti savo draugus prira
šyti prie SLA 40-tos kuopos, 
kurie kartu bus pagerbti.

Jau visiems gerai žinoma, 
kad sekantis SLA seimas bus 
Pittsburghe, tai mes turime 
padidint savo spėkas ne tik 40 
kuopoj, bet visų Pittsburgho ir 
apylinkės kuopų. Laikas ant 
vietos nestovi, tuojau reikės 
rūpintis seimu, tai dabar pasi
rūpinkim naujais nariais ir 
padinkime vietines kuopas.

J. Virbickas.

Rockford, Iliinois
SLA 77 Kuopos Darbai

Iš praeities žinoma, kad 
musų veiklioji kuopa pasižy
mėjo kultūriniais ir labdaros 
darbais, nuoširdžiai prisideda 
su aukomis Lietuvos reika
lams, taip ir dabar paskyrė iš 
savo iždo 25 dolerių auką Va
sario 16 dienos minėjimo pro
ga. Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 22 dieną.

Taipgi nuo pat BALFo įsi
kūrimo kuopa yra nariu ir kas 
metai užsimoka 5 dolerius 
duoklių. Patys kuopos nariai 
yra darbštus, sutiko dirbti net 
keturi nariai'Vasario 16 minė
jime, ir savo parengimuose 
neatsisako padirbėti, už tad 
savo bėgantiems reikalams 
kuopa turi susitaupiusi savo 
ižde nemažą sumą pinigų.

Praeitame susirinkime nu
tarė surengti tprelekcijas iš 
higienos srities. D-rė Danguo
lė Surantiene pasižadėjo pri
rengti paskaitą sekančiam su
sirinkimui, kuris įvyks sekma
dienį, kovo 1 dieną, tuoj po 
susirinkimo Lietuvių Klubo 
mažoje salėje. Kviečiami visi 
lietuviai pasiklausyti pamokų 
sveikatos reikaluose. Po pa
skaitų rengimo komisija pa
vaišins užkandžiais ir kitomis 
vaišėmis. <Tai bus jaukus šu- 
rum-burum suėjimas kuopos 
nariams ir kitiems svečiams

Sveikatos skyrius
fij skyrių, skirtą Susivienijime Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1968 metais nuo liepos mėn. 21 dienos iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytojų: MO
TIEJAUS N ASVYČIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1968 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

na
neperrišo vi rkŠtelės,

Vaiko sveikatos reikšme
(Tęsinys)

Gimęs naujagimis dar trumpai gau- 
deguonį iš motinis kraujo kol dar 

tuomet jis įkvėpia
orą per bumą ir verkia balsiai, tas įvyk
sta reflektoriniai veikiant naujai aplin
kai. Jo plaučiai jau paruošti, prisipildo 
oru ir išsiplečia. Jo oda yra padengta 
varškėta mase, kuri apsaugoja nuo su- 
žalioj imu ir infekciją. Apvalyta oda 
pasirodo raudona, o tas raudonumas iš
nyksta ir po poros dienu odazgeltonuoja, 
tas yra fiziologinis geltonumas, ne gelt
lige, ji išnyksta po 2 savaičių. To gelto
numo priežastis yra motinos kraujo rau
donų rutulėlių griuvimas ir nuo to pig
mento gaminimas.

Laiku gimęs kūdikis sveria viduti
niai 2800-3000*gramų ir gali sverti dau
giau iki 4000 g r.; mergaitės truputi ma
žiau už berniukus ir jo ilgis yra 50-51 
cm. Jo svoris krenta 4 dienas iki 10% 
gimimo svarų, bet toliau priauga ir pa
siekia pradinio svorio laike 8-14 dienų.

Naujagimis sugeba čiulpti ir ryti; 
jo virškinimo organai vra tiek išsivystė, 
kad gali virškinti skysta maista, dėka 
sulčių veikimui skrandyje ii* plonose žar
nose, o storose žarnose greit atsiranda 
reikalingos maisto virškinimui bakteri
jos. Išskirstymo maisto likučiu ir vau- 
dens organai yra irgi paruošti: dalis iš
eina iš žarnų išmatomis, kurios yra tam-

‘v

pasižmonėjimas ir linksmai 
laiko praleidimas.

Kviečia veikiančioji komisi
ja.

Koresp. J. Bacevičius.

Lawrence, Mass.

Metinis Susirinkimas ir Me
tinė Vakariene

SLA 41 kuopos metinis su
sirinkimas |vyko sausio mėn. 
24 dieną Lietuvių svetainėje, 
Narių dalyvavo nemažai, be 
bėgančių reikalų bei praneši
mų apie ligonius, buvo aptar
ta ir daugiau svarbesnių bė- 
kančių reikalų.

Po plataus pasikalbėjimo 
apie vakarienes reikalą, kuri 
praeitais metais nebuvo su
rengta, nutarta šiemet sureng
ti metinę vakarienę, kuri į- 
vyks šeštadienį, kovo 21 die
ną, 6 valandą vakare, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje. 
Valgiai bus restaurano.

Visi SLA 41 kuopos nariai 
būtinai turi dalyvauti. Taipgi 
yra kviečiami ir ne nariai mu
sų gražioj vakarienė y dalylau- 
ti, nes gerai žinote, kad 41 
kuopa surengia gražias vaka
rienes. Bilietas vakarienei tik 
tik du doleriai. Juos galima į- 
sigyti iki trečiadienio, kovo 17 
dienai.

Susirinkimai

Iki šiam laikui susirinkimai 
neįvykdo reguliariai, dienos 
buvo keičiamos, bet nuo vasa
rio 15 dienos ir toliau susirin
kimai bus laikomi reguliariai 
kas mėnuo trečią sekmadienį 
1:30 valandą po piet, Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 41 
Berkeley Street.

Gerbiamieji nariai ir narės, 
gerai įsitėmykite laiką ir die
ną. Kitas susirinkimas jau į- 
vyks kovo 15 dieną, 1:30 va
landą .po pietų.

Kviečiame visus kuopos na
rius gausiai dalyvauti susirin
kimuose, nes musų gerb. sek-

i

sios spalvos pinną ar antrą dieną; tai
pogi inkstai ir šlapimo pūsle išskiria 
vandenį ir druską. 1-2 gyvenimo dieną

Naujagimio jusles pradeda veikti 
greit po gimimo. Pirmos pasirodo'lieti
mo ir temperatūros juslės. Pirmieji pri
silietimo organai yra lupytės, burnos 
gleivinė ir oda. Jis judina lupytes, pri
siliečia artimų daiktų, regis jieškąs ko 
tai. Lupų ir burnos gleivinė pažįsta irgi 
tempera turą, šaltą orą ar karštą, o oda 
jaučia šlapių vystyklų prisilietimą, jis 
verkia. Greitu laiku naujagimis atski
ria ir skomį: saldų ar rūgštų, ką galima 
pastebėti duodant vaistų, ar keičiant 
maisto skoni.

Nors naujagimis miega visą laiką 
.uždaręs akutes, bet stipri šviesa jį priža
dina, jis atidaro jas ir vožiukai susitrau
kia, bet tuoj uždaro. Stiprus garsai jį 
irgi prikelia, išgazdina, jis .sudreba, bet 
normalius garsus jis pastebi tik mėnesio 
gale.

Naujagimio sveikatos apsauga pra
sideda anksčiau jo gimimo. Busimieji 
tėvai privalo ištirti savo svekatą dar 
prieš vedybas ir toliau rūpintis ją išlai
kyti.

Likus nėščia moteris tuo labiau tu
ri saugoti savo sveikatą, ją tinkamai pa
laikyti ir apsaugoti augančio žmogaus 
užuomazgą. Ji privalo hygieniškai, svei
kai gyventi ir sveikai maitintis. Jos iriai- 
ste turi būti visos medžiagos reikalingos 
jos sveikatai ir vaisiaus augimui ir vys- 
tvmuisi.k/

(Bus daugiau)
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retorius Stundza jau nerimau
ja dėl mažų susirinkimų. Juk 
narių turime nemažą skaičių. 
Prašome lankyti susirinkimus.

M. Stonie.

Akron, Ohio

SLA 354 KUOPOS 
narių šaukiamas susirinkimas 
šių metų kovo mėn. 1 dieną, 
priprastu laiku ir priprastoje 
vietoje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, užsimokėti mėnesi
nes mokestis ir aptarti kuo
pos reikalus. Iki pasimatymo 
susirinkime.

J. Ramoška,
SLA 354 kuopos sekr.

Cleveland, Ohio

ko- 
va-

SLA 136 KUOJOS 
narių susirinkimas įvyks 
vovo mėn. 8 dieną, 11:30 
landą ryte, Lietuvių salėje
(viršutinėje). Visi nariai pra- 
ŠOTni dalyvauti šį kartą būti
nai, nes yra labai svarbių rei
kalų kuopai aptarti.

Valdyba.

Philadelphia, Pa.
STA 135 Kuopos Veikla

§ių metų vasario mėnesio 
pirmą dieną įvyko musų kuo
pos susirinkimas. Salė prisi
rinko beveik pilna žmonių. Su
sirinkimą atidarė musų nauja
sis pirmininkas Vincas Boty- 
rius, kuris energingai ir su- 
rrfaniai susirinkimą vedė.

Narių dauguma apsimokėjo 
nario mokestį ir po to ėjo di
skusijos kuopos reikalais..

Finansų sekretorius Zigmas 
Jankauskas pranešė, kad yra 
įfitojję trys nauji nariai, bū
tent: Kazys ir jo žmona Marė 
Dalinkevičial, ir ponia Frances 
Winstead, visi iš Philadelphi
jos. Naujieji nariai buvo pri-

■■■

statyti susirinkimui ir gausiu 
rankų plojimu priimti. Tai iš 
eilės trečias susirinkimas, ku
riame priėmėm po kelis nau
jus narius. Tai didelis nuopel
nas musų gero ir išmintingo 
organizatoriaus Zigmo Jan
kausko, kuriam galim tik pa
dėkoti ir palinkėti gero pasi
sekimo jo užsibrėštame darbe. 
Taip pat su didele padėka ir 
džiaugsmu yra sutinkami tie 
visi naujieji nariai. Tai yra 
lietuviai, kurie pasirenka sau 
gražų tikslą įstodami į musų 
brolišką organizaciją. Gal jų 
įstojimas į SLA praskins ke
lią ir visiems kitiems, kurie 
dar hera apsisprendę ką dary
ti. Musų kuopos valdyba kvie
čia visus Philadelphijos ir 
apylinkės lietuvius, kurie dar 
nepriklauso musų organizaci
jai, daugiau susidomėti šiuo 
reikalu ir nieko nelaukiant 
stoti į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje eiles. Iš to vėliau 
naudą dėl savęs turėsite, o 
mes laukiame Jūsų ateinant. 
Taipgi kviečiame visą lietuviš
ką jaunimą stoti į SLA ir ei
ti su mumis išvien, mums Jū
sų jaunos jėgos reikalingas. 
Mes laukiame, kad kas nors 
jaunesnis mus pavaduotų.

Taipgi kviečiame visus nau- * 
jakulius, kurie dar nesate S. 
L; A. nariais, eikite pas musų 
kuopos organizatorius ir įsto
kite. Ypatingai šiuo laiku yra 
labai geros sąlygos įstojimo. 
Prisirašyti galima pas šiuos 
asmenis: Zigmas Jankauskas, 
2029 Brandywine Street, Phi
ladelphia 30; Vytautas Kara
lius, 3120 Richmond Street, 
Philadelphia 34; Vincas Boty- 
rius, 2014 Orthodox Street, 
Philadelphia 24; Gustas Palai- 
tis, 1135 Foulkrod Street, Phi
ladelphia 24.

Prašome Kreiptis pas šiuos 
organizatorius, o jie jums vi
są reikalą sutvarkys pagal Ju- 
bu pageidavimą. .

G. Palaltfa, 
StLA 135 kuopos sekr.J
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
C

r PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais liepdTmėn. 18 dieną Sherman vieš
butyje, (Polo room), Chicago, III.

PIRMOJI SESIJA
1. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomosios 

Tarybos priešseiminį suvažiavimą ir pirmąją, sesiją 
atidarė SLA prezidentas P. P. Dargis, 1958 metais 
liepos mėn. .18 dieną 2 valandą po pietų viešbutyje 
Sherman Polo room, Chicago, III.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito var- 
došaukį. šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo se
sijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

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

ro kvorumą.
Vsi Pildomosios Tarybos nariai patvirtino, kad 

gavo raštiškus pakvietimus dalyvauti šiame suvažia
vime.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
dienotvarkę. N. Gugienė įnešė, ądv. S. Bredes parėmė 
ir vienbalsiai nutarė, dienotvarkę priimti, kaip per
skaityta su tuo supratimu, kad ją bus galima laike 
suvažiavimo papildyti.

4. SLA sekretorius skaito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo, įvykusio 1958 metais vasario mėn. 22-24 
dienomis proto-kolą. D.r. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei 
parėmus, vienbalsiai nutarta protokolą priimti taip, 
kaip surašytas.

5. SLA prezidentas P. Dargis pareiškė, kad jo ra
portas, liečiantis jo atliktus darbus nuo praeito Pil
domosios Tarybos suvažiavimo iki dabar, bus labai 
trumpas. Jam teko dalyvauti ir SLA vardu sveikinti 
Amerikos Lietuvių Kongresas, kuris įvyko birželio 27. 
ir 28 dienomis Bostone, dalyvauti antrosios SLA ap
skrities parengime ir du kartus atvykti į SLA Cent
rą dalyvauti Vajaus Komisijos pasitarimuose. Drau
ge su SLA sekretoriumi dr. M. J. Viniku teko peržiū
rėti jo paruoštus konstitucijos papildymus ir pasitarti 
su SLA Įstatų Komisija, kuri buvo suvažiavusi apsvar
styti kuopų įnešimus seimui.

Šis Pildomosios Tarybos suvažiavimas yra su
šauktas ne vien atliktų darbų raportams apsvarstyti, 
bet daugiausia pasitarti dėl budimo seimo dienotvar
kės, sklandesnio seimo pravedimo ir apsvarstyti kitus 
klausimus, susijusius su seimu. Mums reikia pasitar
ti dėl seimo eigos, kaip pagerbsime musų mirusius 
veikėjus, kaip ir kuriuos užsitarnavusius veikėjus pa
gerbsime ir daug kitų klausimų. Todėl prašau visus 
Pildomosios Tarybos narius daugiau kreipti dėmesį į

-

busimo seimo reikalus ir daryti įvairius pasiūlymus,
kad musų 50-tas Auksinis Seimas butų vertas savo 

i pavadinimo ir kad savo nutarimais kuo našiausiai ir 
geriausiai patarnautų musų garbingajai broliškai or
ganizacijai.

N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus ŠIA. 
prezidento P. Dargio raportas buvo priimtas vienbal
siai ir visi jo atlikti darbai ratifikuoti.

6. Svarstomas ŠIA sekretoriaus raportas, kuris 
kaip priešmetinio Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
yra atspausdintas Seimo Darbų Knygoje. Be to, SLA 
sekretorius savo raportą papildė žodžiu, pranešdamas 
apie atliktus jo darbus nuo praeito Pildomosios Tary
bos suvažiavimo iki dabar, suminėdamas kai kuriuos 
skubius ir svarbius reikalus, liečiančius organizaciją 
ir perskaitė jo paruoštas rezoliucijas SLA konstituci
jos papildymo ir escheat klausimais, kurias yra paruo
šęs patiekti seimui priimti.

Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus ŠIA 
sekretoriaus raportas vienbalsiai priimtas ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti. į

7. SLA iždininkės N. Gugienės žodžiu patiektas 
raportas, dr. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei parėmus, 
buvo priimtas vienbalsiai ir visi jos atlikti darbai ra
tifikuoti.

8. SLA daktaro kvotėjo dr. S. Biežio žodžiu pa
tiektas raportas kuris apėmė jo veiklą nuo praeito 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki dabar, įnešus, 
parėmus buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo atlikti 
darbai ratifikuoti.

9. SLA iždo globėjų raportą žodžiu patiekia E. Mi
kužiutė ir adv. S. Bredes, Jr. Po keleto paklausimų 
ir paaiškinimų liečiančių iždo globėjų raportą Seimo 
Darbų Knygoje, N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui pa
rėmus iždo globėjų raportas buvo priimtas ir jų atlik
ti darbai ratifikuoti.

10. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
Pildomajai Tarybai apie atliktus SLA Konstitucijos 
papildymus, New Yorko valstijos Departmento reika
lavimus ir informuoja apie Ligos Pašalpos stovį bei 
fondą. Adv. S. Briežiui įnešus, N. Gugienei parėmus 
buvo nutarta pareikšti SLA sekretoriui dr. M. J. Vini- 
kui padėką už rūpestingai atliktą konstitucijos papil
dymą. Apie Ingos Pašalpos reikalus nutarta pasitarti 
privačiai, kad plačiau išsikalbėti ir dar kartą tą reika
lą svarstyti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmąją Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 6:30 vai. vakare, 
paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės ryt 9 vai. 
ryto jo kambaryje 2189.

ANTROJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiaVimo antrąją se
siją prezidentas P. Dargis atidarė 1958 m. liepos mėn. 
19 d. 9 vai. ryto Sherman viešbutyje kambarys 2189, 
Chicago, TH. šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios 
Tarybos nariai:

--------------------------------------------

P. Dargis, prezidentas, 
J. Maceina, vice prezidentas

N

Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja,

<A,dv. S.; Bredes, iždo globėjas,
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

ro kvorumą.
šioje sesijoje dalyvauja dr. A. Montvidas, Seimo 

Rengimo Komisijos pirmininkas, S. Gegužis, Kontrolės 
Komisijos pirmininkas ir dr. P. Grigaitis, Švietimo Ko
misijos pirmininkas.

11. Svarstomas Dariaus Girėno Komiteto pakvie
timas, kuriuo kviečia visą SLA Pildomąją Tarybą da
lyvauti Dariaus Girėno 25 metų didvyriško žygio pa
minėjime ir bankete, kuris įvyks liepos mėn. 19 ir 20 
dienomis Chicagoje, III.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, 
vienbalsiai nutarta dalyvauti šiame paminėjime visai 
Pildomajai Tarybai “in corpore”.

12. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
plačiai nušviesdamas ir atpasakodamas apie gana di
delį susirašinėjimą su ŠIA kuopomis ir pavieniais na
riais dėl ŠIA poilsio namo. Pasikeitus nuomonėmis, 
buvo įnešta, paremta ir vienbalsiai nutarta, siūlyti S. 
L. A. Seimui svarstyti tik pigių butų namų klausimą, 
su tuo supratimu, kad investmentas neneštų nuosto
lio.

13. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškina, 
kad yra gautas Pennsylvaniųos valstijos laiškas, kuriuo 
Pa. valstija reikalauja visas neišmokėtas pomirtines 
gražinti valstijai. Sekretorius perskaito atsakymo 
laišką ir siūlo Pildomajai Tarybai priimti ir patiekti 
seimui patvirtinti šią jo provizoriniai paruoštą rezoliu
ciją: Jeigu pomirtinė ar ligos pašalpa pasilieka SLA 
neišmokėta pašalpgaviui laike 6 metų, tai praėjus tam 
laikui, pomirtinės ar ligos pašalpa yra išmokama, pa
gal ŠIA konstituciją, mirusio nario giminėms, ar mi
rusio nario “estate”. Bet jeigu tokių giminių nesu
randama, tai tuomet pagal Pildomosios Tarybos nu
tarimą tokia užsilikusi pomirtinė ar ligos pašalpa yra 
perkeliama į Tautiškų Centų Fondą ir tie pinigai bus 
sunaudojami SLA fraternaliams darbams.

Dr. S. Biežiui įnešus, J. Maceinai parėmus, vien
balsiai buvo nutarta tokią rezoliuciją priimti ir patiek- 
balsiai nutarta rezoliuciją priimti ir patiekti seimui 
patvirtinti.

14. Svarstomas SLA Seimo Rengimo Komisijos 
pakvietimas dalyvauti Pildomajai Tarybai SLA 50-to 
Auksinio Seimo rengiamame bankete. Adv. S. Bredes 
įnešus, E. Mikužiutei parėmus, vienbalsiai nutarta daly
vauti seimo bankete Pildomajai Tarybai “in corpore”.

15. Svarstomas The Municipal Court of Chicago, 
First District raštas liečiąs E. W. Pikiel neaiškią by
lą. Nutarta pavesti iždininkei N. Gugis, ištirti visą 
reikalą, susisiekti su Pikiel, išaiškinti bylą ir referuo
ti Pildomajai Tarybai ar SLA sekretoriui.

16. ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gauta Čiurlionio galerijos sveikinimas seimui, 
kvietimas lankyti galeriją ir prašymas paramos. Įneš
ta, paremta ir vienbalsiai nutarta Čiurlionio galerijos 
bylą perduoti ŠIA Seimui, kaip adresuota.

17. Pildomosios Tarybos nariai, susipažinę su Tė
vynės Mylėtojų Draugijos suruošta paroda, nutarė, 
prašyti Tėvynės Mylėtojų D-ją parodą pratęsti, kad 
galėtų su ja susipažinti STA Seimo delegatai.

• 18. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
plačiau paaiškindamas apie SLA įsiregistravimo rei
kalą Kanadoje, kiek ten yra SLA narių, kiek turi ap- 
draudų ir kiek kainuotų įregistravimas. Įnešta, pa
remta ir pienbalsiai nutarta, pasitarus su Kanados de
legatais, šį reikalą referuoti seimui ir gauti seimo nu
tarimą.

19. SLA prezidentas P. Dargis, palietęs įvairius 
klausimus, kurie bus svarstomi SLA Seime, ragina 
visus Pildomosios Tarybos narius aktyviai dalyvauti 
seimo darbuose, sekti seimo nutarimus ir remti visus 
naudingus organizacijai įnešimus. Prezidento P. Dar
gio paraginimas užgirtas ir priimtas vienbalsiai.

20. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekia 
žodžiu P. Dargis, E. Mikužiutė ir dr. M. J. Vinikas, 
pranešdami, kad atstovavo SLA Amerikos Lietuvių 
Kongrese Bostone, kur prezidentas P. Dargis įteikė 
ŠIA auką $500 ir pasakė sveikinimo kalbą, o sekreto
rius dr. M. J. Vinikas patiekė Amerikos Lietuvių Ta
rybos iždo globėjų raportą Kongresui.

N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus, Tautos 
Reikalų Komisijos raportas vienbalsiai buvo priimtas 
ir atlikti darbai ratifikuoti.

21. Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė. Įnešus, parėmus, 
Emigrantų Komisijos raportas buvo priimtas vienbal
siai.

22. Investmentų Komisijos raportą patiekė žodžiu
dr. M. J. Vinikas ir N. Gugienė. Dr. S. Biežiui įnešus, 
J. Maceinai parėmus, raportas buvo priimtas vienbal-' 
šiai ir Investmentų Komisijos atlikti darbai ratifikuo-, 
ti. . I

23. Svarstomas kvietimas Ohio Fraternal Con- 
gress įstoti SLA nariu į minėtą kongresą. Vienbalsiai 
nutarta, kad SLA bent tuom tarpu neranda galimybės 
tapti minėto kongreso nariu.

SLA prezidentas P. Dargis praneša Pildomosios 
Tarybos nariams, kad šį vakarą "teks dalyvauti Da
riaus Girėno 25 metų jų didvyriško žygio paminėjimo 
bankete, ryt paminėjime prie paminklo, o vakare Lie
tuvių Auditorijoje, kur Seimo Rengimo Komisija ren
gia delegatų susipažinimo vakarą, todėl Pildomosios 
Tarybos antrą sesiją ir priešseiminį t suvažiavimą už
darė 2:30 valandą po pietų.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo J. A. Valstybėse 
Kalba, Pasakyta Per Amerikos Balsą j Lietuvą 
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Mano Mielieji Tautiečiai: J. A. Valstijų Senato bei
Šiandieną minime keturias

dešimt pirmą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kaktį. Mes ta didinga proga 
džiaugiamės ir, deja, kartu 
liūdime.

Mes džiaugiamės, nes tuo 
istorišku aktu įgyvendinta lie
tuvių tautos ilgų metų ilge
sys. Tas aktas vėliau patvir
tintas teisėtų ir laisvai rinktų 
atstovų Steigiamajam Seime. 
Jis apšlakstytas ir Lietuvos 
savanorių krauju.

Nei vienas didžiųjų musų 
kaimynų mus prie to akto ne
skatino ir jį įgyvendinti nepa
gelbėjo, priešingai, tame akte 
išreikšta valia teko ginti nuo 
jų visų. Musų aspirasijas iš 
svetur tegaivino tik preziden
to Vilsono mestas tautų apsis
prendimo teisės obalsis. Lais
vę laimėjome per rvžtą, aukas 
ir pasišventimą. Mes šiandien 
džiaugiamės dėl to laimėjimo. 
Mes šiandien dėl jo visi vie
ningos minties. To akto sig
natarų išreikšta valia buvo ir 
tebėra v;sos lietuviu tautos 
valia. Tokiais laimėiimais di- 
džiuoėasi ir džiaugiasi visos 
laisvos tautos.

Mes čia Amerikoje džiau
giamės dar, kad nežiūrint 
laisvės sutemu pavergtoje Tė
vynėje, Lietuvos vėliava šian
dien didingai tebenlevėsuoia 
prie Lietuvos Pasiuntinybes 
rūmų Vašingtone. .11 plevėsuo
ja taip pat skaitlinguose šio 
krašto įmestuose, 1ų salėse ir 
bažnyčiose. Lietuvos himno 
garsai, irgi, plačiai po šią ša
lį aidi.

Atstovų Rūmų posėdžiai šian
dien pradėti lietuvių kunigų 
maldom. Joj prisiminta ir mu
sų priespauda. Abiejuose Par
lamento Rūmuose daugelis at
stovų pasakė kalbas, kuriose 
užjautė kankinei lietuvių tau- 

• tai ir reiškė viltį jos busimu 
prisikėlimu, šiandien Lietu
vos Pasiuntinybėje J. A. Val
stijų aukšti pareigūnai, Kon
greso atstovai, aukštoji dva- 
siškija, kitų kraštų atstovai 
ir šaunus būrys lietuvių svei
kina Lietuvos atstovą, o per 
jį Lietuvą ir lietuvių tautą.

Prieš ketvertą dienų iškil
mingai visoj Amerikoj pami
nėta Linkolno 150 metų gimi
mo sukaktis. Toji sukaktis 
mums priminė pavergtąją Lie
tuvą, nes kilnusis Linkolnas 
buvo pavergto žmogaus užta
rėjas visur pasaulyje.

Mes šiandien kartu su Ju
mis ir liūdime, nes žinome jū
sų likimą. Mes žinome, kad 
šių dienų Lietuva, tai ne jos 
garbingų kunigaikščių ir ne 
Valančiaus, Basiau^ Kudir
kos, Maironio bei Vaižganto 
svajota Lietuva. Ne dėl tokios 
Lietuvos ir jos savanoriai au- 
kavosi. Dabartinė Lietuvos 
būklė patriotingų lietuvių ne
patenkins.

Mes liūdime, kad Lietuvos 
trispalvei nebėra vietos ios 
Tėvynėje ir kad ji nepuošia, 
kaip kadaise, musų miestų, 
miestelių. Mes liūdime, kad šią 
Lietuvos diena Jums įsakymu 
iš aukščiau tik dirbti, bet ne 
švęsti, kaip kadaise, lemta. 
To nežiūrint, jūsų, kaip ir mu
sų, sieloj šiandien šventė.

Šiandien laisvojo lietuvio 
ir pasiryžimo diena. Šiandien 
jis savo tautai plačiai atidaro 
ir širdį ir kišenių. Šiandien, 
kas svarbiausia, mik ryžtamės

Vašingtono Atsisveikinimo Žodis
Šių metų vasario 22 dieną 

kaip ir kiekvienais metais se
nas paprotys bus išlaikytas 
Amerikos Senato rumuose. 
Lygiai dvyliktą valandą pir
mininkaujantis tylos prašan
čiu plaktuku praneš apie skai
tymą Jurgio Vašingtono Atsi
sveikinimo Žodį. *

Atstovų Rumuose taip pat 
tuo pačiu metu Vašingtono 
atsisveikinimo žodis bus per
skaitytas visoje jo originalio
je formoje. Šį atsisveikinimo 
žodį Vašingtonas tarė pabai
goje antrojo prezidentavimo 
laikotarpiu. Tokiu budu seniai 
mirusio pirmojo Amerikos 
Prezidento žodžiai kiekvienais 
metais vėl atgyja.

Šie žodžiai buvo pasakyti 
prieš 163 metus pirmajam 
Amerikos Kongresui pagal 
konstituciją. Pirmasis Kon
gresas, kaip ir jame atstovau
jantieji nariai, gerai žinojo 
savo skolą Jurgiui Vašingto- 
nui — energingam Amerikos 
reviliucijos vadtri.

Jo pirmasis titulas Konti- 
nen falinės Armijos Vyriau
sias Vadas ir jo pirmasis di
džiausias pasitarnavimas A- 
morikai yra kiekvienais me
tais taip pagerbiami. Kaipo 
generolas Vašingtonas vado
vavo pirmajai piliečių armijai, 
kuri susidarė iš nuplyšusių, 
blogai aprūpintų vvrų, Blokuo
jančių batu, drabužių ir amu
nicijos. Vašingtonas juos vedė 
prieš daug stipresnius priešus 
taus laikais. Per šešis metus 

nenurimti dėl pavergto lietu
vio skriaudos ir jūsų neužmir
šti iki išauš musų tautai tik
rosios laisvės ir tikrosios ne
priklausomybės rytas.

jis pralaimėjo kovą po kovos. 
Mažesnio maštabo vyras butų 
jau iškėlęs baltą pasidavimo 
vėliavą. Tačiau Vašingtonas 
nepasidavė, bet kovojo to
liau... laimėti paskutinę kovą, 
kuri buvo svarbiausia, prie 
Yorktown.

Mes pagerbiam Jurgį Va
šingtoną kaipo taikos vyrą, 
kuris pirmininkavo konvenci
jai ir parašė Amerikos Kon
stituciją. Pagal šią Konstitu
ciją žmonės jį išrinko pirmuo
ju Prezidentu. Mes jį vadinam 
musų šalies tėvu, nes jis davė 
valdžios formą ir pavidalą, 
kurią Konstitucija aprašo. Iš- 
tikrųjų, jis paėmė Amerikos 
nukraurAtas ir įsiskolinusias 
valstybes ir iš jų padarė tau
tą. Savo Atsisveikinimo Žody
je, prieš pasitraukiant iš pre
zidentavimo, Vašingtonas nu
brėžė pagrindinius Amerikos 
valdžios principus. Tokiu bu
du šis minėjimas yra daugiau 
negu tik ritualas, vykstantis 
kas metai Kongreso ir Senato | 
rumuose, jis yra pakartotinas ( 
Amerikos išrinktų atstovų įsi
pareigojimų užtikrinimas. Štai, 
kai kurie iš jo žodžių, pasaky
tų prieš 163 metus:

“Musų politinės sistemos 
pagrindas yra žmonių teisė 
kurti ir keisti jų valdžios kon
stitucijas... Konstitucija, kuri 
egzistuoja bet kuriuo laiku, 
ligi ji tampa autentišku aktu 
visų žmonių pakeista, yra vi
siems privaloma... Teneibunie 
pakeitimų valdžios nuvertimo 

budu, nes tai yra įprastas 
ginklas, kuriuo laisvasios val
džios yra sunaikinamos”.

Savo Atsisveikinimo Žodyje 
Jurgis Vašingtonas nustatė 
užsienio politikos bruožus, ku
rie Jungtines Amerikos Val
stybes privedė prie pilnos for
mos. Tų užsienio politikos 
bruožų yra prisilaikoma dar 
ir šiandien: “Palaikykit pasi
tikėjimą ir teisingumą kitų 
tautų atžvilgiu; palaikykit 
taiką ir harmoniją su visais... 
Tokio plano pravedimui nėra 
nieko svarbesnio, kaip kad 
neturėjimas nuolatinių antipa
tijų prieš kurias nors tautas 
ar prie jų per didelis prisiši- 
mas. Vietoj to tik draugiški 
jausmai visu atžvilgiu turėtų 
būti kultivuojami... Politika, 
humaniškumas ir interesas 
rekomenduoja harmoniją ir li
beralinių santykių palaikymą 
su visomis tautomis”.

Daugiau kaip 150 metų ski
ria šiuos žodžius tarp musų 
pirmojo ir 34-to prezidento. 
Vistiek, sekanti deklaracija, 
padaryta taip seniai, turi fa
miliarų skambesį:

“Žmonijos naudai žemdir
bystė ir komercija turėtų iš
lyginti karo padarytas skriau
das ir laimėjimo pasėkas. 
Kad kardai butų paversti į 
plugus, durtuvai į naudingus 
įrankius ir tauta daugiau ne
bepažintų karo! Kaip daug 
daugiau malonesnė yra užduo
tis darant pagerinimus žemo
je, negu visa tuščia garbė, ku
ri gaunama naikinant žemę 
per nugalėjimo karjera!”

Tokia yra dvasia ir tokie 
yra principai vyro, kurio gi
mimo dieną Kongresas ir A- 
merikos gyventojai mini vasa
rio 22 dieną.

Common Council.

Los Angeles, Calif.
Didelės ir šaunios Vestuves

SLA 75 kuopos narių, žino
mų veikėjų Juozo ir Onos Ma
sonų dukrelė Rosemary ir 
Walter F. Krovoza susituokė 
šių metų sausio 31 dieną. su 
bažnytinėmis apeigomis, jiems 
šliubą davė kleb. kun. J. Ku
čingis šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Vyriausia pamer
gė buvo nuotakos sesutė Ru- 

; ta, kitos buvo jos giminaitės 
Jenette Malin, ir draugės stu
dentės. Jos visos buvo pasi
puošusios mėlynomis aksomo 
suknelėmis ir nešėsi po bukie
tą ružavų “carnations”. Nuo
taka dėvėjo baltą satino ilgą 
suknią su šydru. Jos visos at
rodė elegentiškai. Tuojau po 
ceremonijų buvo svečių pri
ėmimas parapijos salėje, k.ur 
prie gražiai papuoštų stalų, 
apkrautų skaniais valgiais ir 
gėrimais linksminosi apie du 
šimtai asmenų kuogražiausio- 
je nuotaikoje. Įteikta jaunave
džiams daug gražių bei ver
tingų dovanų ir palinkėta 
skaisčiausios ateities

Jaunieji išvyko ant “Honey 
Moon”. Grįžę vėl stos prie sa
vo studijų tęsti mokslą San 
Jose universitete, kur tikisi 
gauti mokytojų laipsnius bir
želio mėn. šių metų.

O. Račkienė.

Philadelphia, Pa.
SLA 135 KUOPOS 

mėnesinis narių susirinkimas 
bus Lietuvių Muzikos Svetai
nėje, 2715 E. Allegheny Ave- 
nuo, sekmadienyje, kovo mėn. 
1 dieną, 2 valandą po pietų. 
Visi nariai ir narės kviečiami 
pribūti į susirinkimą ir aptar
ti esamuosius reikalus.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekretorius.

Susivienijimo Kuopų- 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
rengiamas banketas atžymėji- 
mui 45 metų apskrities gyva
vimo įvyks kovo mėn. • pirmą 
dieną, sekmadienį, pirmą va
landą po pietų, Lietuvių Klubo 
salėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn.

Rengėjai kviečia visų prie 
ketvirtosios apskrities pri
klausančių kuopų narius ir vi
sus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites gausiai dalyvauti 
bankete ir atžymėti reikšmin
gą apskrities gyvavimo su
kaktį. •

—o—-
Ansonia, Conn. — * Susivie

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

—o—
Lawrence, Mass. — Susi

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Brooklyn, N. Y.

Siuvėjų Susirinkimas

Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyljs š. m. vasario mėn. 25 
dieną, 5:30 valandą vakare 
Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y.

Bus svarbių pranešimų. Na
riai prašomi skaitlingai susi
rinkti.

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus Sekretorius.

Norwood, Mass.

Iš Susivienijimo ir ALT 
Vienetų Veiklos

Praslinko praeiti kalendori
niai metai. Lietuvių tautinės 
veiklos metai baigiasi ir prasi
deda su Vasario 16-sios, Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo paskelbimo minėjimu. 
Tai istorinė lietuvių tautai 
diena, nuo kurios prasidėjo 
kitoks tautinis gyvenimas ir 
senų vilčių, karštai kovotų, 
realizavimas. Šios dienos mi
nėjimas daugel kam atvers 
akis ir širdis susikaupti, apsi
galvoti ir įsijungti į tikrą tau
tos kelią, įsijungti į jos gyve
nimo statybą.

Norwoodo SLA kuopa yra 
labai ankštai susirišusi su vie
tiniu Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriumi, nes dauguma S. 
L. A. kuopos narių čia minėto 
ALT skyriaus nariai. Todėl 
apie juos kartu tenka ir kal
bėti

Praeitais metais abu viene
tai glaudžiai bendradarbiauda
mi gražiai surengė lietuvių 
tautinę Vasario 16sios minėji
mo šventę. Meninę dalį išpildė 
Bostono vyrų choras, muziko 
Gaidelio vadovaujamas ir Bos
tono skaučių Birutės draugo
vė. Pagrindinis kalbėtojas bu
vo mok. J. Vaičaitis iš Bosto
no. Baigiantis minėjimui AL.T 
skyrius iškilmingai įteikė 
Skautų Birutės draugovei tau
tinę vėliavą, o Lietuvos vada
vimo reikalams surinko 235 
dol. aukų. Jautėmės esą pa
tenkinti gražiai atšventę 40 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimą. 
Bet per širdį nekartą diglys 
nuaidėdavo, kad tiek metų ši 
brangi šventė buvo švenčia
ma, bet vienybės, bendradar
biavimo ją minėti nebuvo pa
siekta. Norwoodo lietuvių ma
žoje kolonijoje buvo daromi 
du minėjimai. Reikėjo daryti 
viskas, kad taip nebebūtų, ir | 
tikrai, mes 
susitarėm 
šią dieną 
vieningai, 
tautinius
bendrus. Tai didelis džiuginan
tis žingsnis pirmyn.

Praeitais metais SLA kuo
pos ir ALT skyriaus narių pa
stangomis įkurtas skautiškam 
jaunimui remti Rėmėjų Būre
lis. Bekuriant jį tuojau buvo 
suaukota 30 dol. Prisirašę į 
rėmėjų būrelį nariai aukavo: 
po 10 dol. — Petras Blažis, 
SLA kuopos pirmininkas ir 
Jonas Strašunskas; po $3 — 
Balys Petronis, Kazys Šimė
nas ir Adomas Tumas; po $2 
— Povilas Tyla; po $1 — 
Juozas Versiackas, Antanina 
Pačiulienė, M. Meilicnė, Anta
nina Zeringienė, Izabelė Vasi
liauskienė, 
Kriaučiūnas,
Pranas Ramanauskas.

SLA kuopos pirmininkas P. 
Blažis šiuo žygiu buvo labai 
patenkintas ir kasmet žadėjo 
aukoti po penkinę. Be šio dar 
buvo surengtas skautiškam 
jaunimui piknikas, kuris davė 
100 dol. pelno. Šis pelnas bu
vo perduotas Bostono skaučių 
Birutės draugovei, kaipo pa
rama skautams vykti į Tauti
nę stovyklą prie Detroito. Li
kusia kasoje suma buvo pa
remtos Nonvoodo jaunesnio

sios skautės vykstant į Kirbi
nes skautų stovyklą. Joms bu
vo padengta pusė išlaidų. Jau
nesniąsias Norwoodo skautes 
į stovyklą palydėjo Ir ten vi
sos stovyklos virtuvę ir mi
tybą tvarkė Izabelė Vasiliaus
kienė. Grįžusi iš stovyklos bu
vo labai patenkinta. Ji ten il
gesnį laiką pabuvusi pamatė 
pilną stovyklos vaizdą. Be kit
ko ji kalbėjo:

— Lietuva dar nežus, auga 
nauja karta, nauji patrijotai, 
tėvynės mylėtojai. Ištisas die
neles tos skautukės trusė 
dirbdamos darbelius dvasiai ir 
kunui grūdinti: ankstų rytą 
pakeldamos ir vakare nuleis- 
damos tautinę včlievą. Tas ro
dydavo, kad dienos darbas 

^pradėtas ir baigtas. Jų dar
nius žygius rikiuotėje lydėda
vo skambios dainelės. Žiūrint 
iš šalies į jų darbelius džiaug
smo ašaros nuriedėdavo. Šie 
patirti įspūdžiai man davė dar 
daugiau jėgų pasišvęsti Lie
tuvos gerovei. Jaunimas musų 
ateitis. Pasirūpinkim daugiau 
jiems padėti.

Paremti priaugančią kartą 
progų labai daug yra: Litu
anistinė mokykla Bostone, ku
rią ir iš Nonvoodo apie 10 
mokinių lanko, Vasario 16 
Gimnazija Vokietijoje, mo
kyklinio ir akademinio jauni
mo spaudos “Eglutės” ir “Li- 
tuanus” rėmimas ir daugelis 
panašių.
• SLA kuopa savo tarpe ir 
turėjo gražių parengimų. Gra
žiai buvo pagerbtas šios kuo
pos iždininkas Albertas Paš
kevičius jo darbuotės iždinin
ko pareigose 20 metų jubilie
jus ir Izabelės Vasiliauskienės, 
SLA ir ALT valdybos narės 
septyniasdešimtas jos 
dienis. Apsižiūrėkime, 
rėsime pagerbti šiais 
Darbininkų čia turime
ir nepamirškime vienas kitų.

Jau esame ant slenksčio Va
sario 16-sios. Rengėjai daro 
pastangas kuo gražiau ir jSpu- 
dingiau suruošus minėjimo 
programą. Sykiu jų susidomė- 
jimąs, kiek atsilankys žmonių 
pasižiūrėti ir pasiklausyti. Al
mės jaučiame pareigą savai 
Tėvynei. Vasario 16-ji labai 
gera proga parodyti jai savo 
meilę, parodyti pasiryžimą ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Pa
likime kasdienišką teliviziją, 
n u s i teikimo šventadieniškai, 
atvykime į minėjimą kuo dau
giau pabendrauti, pasirodyki- 
me esą lietuviai jaučią brolių 
ir sesių likusių tėvynėje deja
vimą.

Šiemet Vasario 16 švęsime, 
vasario 22 dieną 3:30 valandą 
po pietų Nonvoodo lietuvių 
parapijos salėje. Tai bus pir
mas bendras Nonvoodo lietu
vių Vasario 16 dienos^ minėji
mas. Pagrindinis kalbėtojas 
bus teisių daktaras Bruno 
Kalvaitis iš Bostono. Ruošia
ma ir meninė dalis, kurią iš
pildys vietinis jaunimas.

Pradėkime naujus tautinius 
metus su pakiliais jausmais, 
su nauju ryžtu, nauju bendra
darbiavimu. Jungkimc visas 
jėgas vargstančiai tėvynei. Iki 
pasimatymo minėjimo dieną.

Jūsų koresp. K. S.

gimta- 
ką tu- 
metais. 
stropių

i

i

nų vandens pribėgo į kasyk
las. Jau šešios vandens siur- 
pyklos įjungtos traukti van
denį.

Dėl šios priežasties apie 15 
šimtų kasyklų darbininkų ne
teko darbo, iki nebjas nusau
sinti po žeme urvai. Rašau 
šią žinutę praėjus 20 dienų, o 
kasyklose dar negali pasiekti 
likusius darbininkus. Tam 
kliudo suneštos vandens nuo
trupos anglies. Keliai užgriau
ti ir ramsčiai išgriuvę, tai lu
bos tuneliuose sugriuvo^ Ap
skaičiuojama, kad dar reikės 
porą savaičių laiko išimti li
kusius darbininkus.

J. V. Stanislovaitis.

didėjantis musų jaunų žmonių 
skaičius tęsia savo studijas... 
Priede, šiame krašte išsivystė 
plati suaugusių lavinimo pro
grama per viešas ir privačias 
mokyklas... Biznis ir industri
ja taip pat teikia specialius 
lavinimo kursus savo persona
lui visokiausiuose lygiuose. Šie 
besivystą lavinimosi polinkiai 
skatina musų žmones pasi- 
rengti visokiausioms busi
moms galimybėms”. CC.

---------------

Manchester, Conn.
Užpultas ir Sumuštas

gęs, tai galėjau daug smūgių 
atlaikyti. Dar mano laimė, 
kad su kumščioms mušė ne
pavartodami jokio įrankio. 
Nors daug nukentėjau ir 
nemažai kraujo praradau, bet 
turiu viltį pagyti.

* Tariam širdingą ačiū vi
siems draugams, kaimynams 
ir pažįstamiems, kurie laike 
mano nelaimės aplankė, atvi
rukus prisiuntė, per telefoną 
klausdavo, užuojautas pareiš
kė ir klausinėjo apie mano 
sveikatą.

Dar kartą visiems širdingai 
dėkojam.

Antanas ir Julia Birettai.

New Britain, Conn.

Lietuvos Nepriklausomybės
Sukakties Minėjimas

Musų mieste Lietuvos nepri
klausomybės 41 metų sukak
ties minėjimas įvyks kovo m. 
pirmą dieną, antrą valandą po 
pietų, Lietuvių svetainėje ant 
Park gatvės. Visi vietiniai ir 
apylinkėse gyvenanti lietuviai 
ir lietuvaitės kviečiami daly
vauti. Kep*

Amerikos Švietimo 
Lygis Greitai Auga

Praeity Manchester, Conn. 
buvo labai ramus ir saugus 
miestialis. Čia žmonės be bai
mės galėjo vaikščioti ne tik 
dienomis, bet ir naktimis.

Bet per pastaruosius kelis 
metus pasikartoja įsilaužimų 
į namus, į krautuves ir užpul- 
nėjimai žmonių ant gatvių. 
U ž p u o 1 ikai daugiausia yra 
jauni nesuvaldomi padaužos. 
Tame didžiausia kaltė yra tė
vų, kad jie neprižiūri vaikus 
kur jie eina, ką veikia ir su 
kuo draugauja.

Šių metų sausio mėn. 6 die
ną 9 valandą vakare man ei
nant iš darbo, netikėtai už
puolė mane 2 jauni valkotas 
ir be jokios priežasties sumu
šė, suspardė ir paliko vidury 
gatvės. Tą vakarą buvo labai 
šalta, aš buvau gerai apsiren-

Supiltas Naujas
Kapas

Mirė Jonas Baratinskas
SLA 152 Kuopos Narys

Šių metų vasario 7 dieną 
mirė Jonas Baratinskas-Ba- 
ron, SLA 152 kuopos narys. 
Paskiausiai Jonas gyveno 
Bloomfield, Iowa, pas savo se
sers dukterį dr. ir Mrs. Paul 
Meyers-Jesukynaitę.

Jonas buvo jau pagyvenęs 
žmogus, jo sveikata buvo pa
šlijus per daug metų. Jo žmo
na Petronėlė yra mirus prieš 
porą metų ir palaidota New 
Haven, Conn., ten ir Jonas pa
laidotas vasario 11 dieną.

Šioje šalyje jis turėjo tris

anukus: Nataliją Jesukynaitę- 
Jones, piešė ją-dizainerką, Ma
rijoną Žvirblienę ir Mrs. Poul 
Meyers. Apart anūkų, paliko 
daug giminių iš pusės Stasiu
levičių, Levandauskų ir Stilso- 
nų šeimos, o Lietuvoje paliko 
seserį Oną Jesukynienę.

Baronai Brooklync ir Long 
Island turėjo biznius, bet žmo
nai mirus, juos pardavė ir nu
važiavo ramiai pagyventi pas 
anūkę į Bloomfield, Iowa. o 
dabar ir į amžinastį. Tai tokia 
yra pabaiga kiekvienos gyvy
bės šioje žemelėje. Jonas ir 
Petronė buvo šviesaus proto 
žmonės, priklausė prie kelių 
organizacijų ir prie' SLA 152 
kuopos. Taipgi jie skaitė viso
kius laikraščius, buvo širdingi 
ir draugiški žmonės.

Savo šeimos jie neturėjo, 
tai stengėsi padėti savo gimi
naitėm. Conn. valstijoj jiedu 
išgyveno savo jaunystės am
žių ir ten pasirinko Ncw Ha
ven kapinėse sau vietą amži
nam poilsiui.

Lai šios šalies žemelė, ku
rią Jus gerbėt, būna Jums 
lengva, o aš Jus apgailestau
dama tik galiu nusišluosti aša-' 
ras. Giminaitė.

Katkua Juozas, Juozo sūnūs, glm. 
Kartenos vals.

Knispelis Andrius, Jono sūnūs, 
gimęs Stragutės k., Tauragės ap.

Laukaitis Jonas, kilęs iš Veive
rių vals., Marijampolės apskr., bu
vęs Vokietijoje 1966-1957 m.

Lukaltis Vincas, mokęsis Vilniaus 
gimnazijoje.

Olickas Balys, gyvenęs Sao Pau
lo, Brazilija.

Iieškomieji arba apie juos žin&n- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF IJTHUANIA,

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

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
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

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke

Ignatovvicz 
sūnūs, gimęs

persigalvojom ir 
po 40 metų šiemet 
minėti sutartinai ir 
o taip pat ir kitus 
parengimus daryti

Diena, kai visi amerikiečiai 
bus su kolegijos diplomais, 
turbut niekad neateis, tačiau 
ta diena, kai didelė dauguma 
turės bent vidurinės mokyk
los diplomus, greitai artėja. 
Tai parodo statistiniai davi
niai, išleisti Metropolitan Life 
Insurance Company.

1940 metais ši įstaiga pas
kelbė, kad tik maždaug vienas 
iš keturių amerikiečių, pasiekę 
25 ar daugiau metų amžiaus, 
buvo kaip vidurinę mokyklą. 
Šiandien daugiau kaip du iš 
penkių turi mokyklų diplo
mus. 1975 m. maždaug 
iš penkių, yra tikimasi, 
turės.

1940 metais tik vienas
amerikiečių, 25 ar daugiau 
metų amžiaus, buvo baigęs 
kolegiją. Šiandien ją yra bai
gęs kiekvienas iš trylikos. 
1975 metais ši proporcija, ti
kimasi, pasieks vieną iš de
šimties, ir vieną iš septynių 
baltos rasės vyrų.

Pakilus geriau 
žmonių skaičiui, tuo 
mažėja neišlavintų
1940 metais maždaug 
iš septynių amerikiečių, 25 ar 
daugiau metų amžiaus, turėjo 
mažiau kaip penkis metus mo
kyklos lavinimo. Šiandien tik 
vienas iš vienuolikos yra su 
tokiu išsilavinimu. 1975 me
tais, tikimasi, kad šis skaičius 
sumažės ligi vieno iš 23-jų ar 
dar daugiau.

Ši draudimo įstaiga pastebi: 
“Švietimo pagerėjimas parodo 
didėjantį reikalingumą gerai 
išlavintų žmonių, kad padeng
ti musų didėjančios ekonomi
jos aukštus techniškus ir spe
cializuotus reikalavimus. Vis

trys 
juos

iš 25

I

išlavintų 
pačiu su
skaičius, 

vienas

Pittston, Pa.

Jlužo Susųuehanna Upė

Bronius Kovas- 
Jonas Pieža ir

Sausio 22 dieną Susquchan- 
na upė įlūžo į Knox Coal Co. 
anglies kasyklas ir vanduo 
užliejo šešias kasyklas. Tas į- 
vyko dienos metu apie 11 va
landą, kada po žeme dirbo 
apie 47 žmones, išgelbėta tik 
apie 35, o 12 liko neišgelbėti.

Nelaimingųjų tarpe randasi 
SLA vice prezidento J. Macei
nos švogeris Zalonis ir Kava
liauskas.

įlužusios upės skylę užvertė 
gelžkclio ir kasyklos vagonais 
ir akmenimis. Apskaičiuoja
ma, kad apie 40 bilijonų galio-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Vasario 14, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
DOMICĖLĖ MILICKIENE, 198 kp., Akron, Ohio, gi

musi vasario 18, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 13, 1928 m., pridėtinę apdraudą 
paėmė sausio 14, 1940 m. Mirė lapkričio 25, 1958 
m. Velionės vyrui, Juozui Milickuj, pomirtinių iš
mokėta ______________________________________

ONA M. KIRIENE, 208 kp., Chicago, III., gimusi kovo 
26, 1894 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1915 m. Mirė rugsėjo 8, 1958 
m. Velionės vyrui, Mikui Kirbi, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

KLEMENTS TONIS, 202 kp., Roslindale, Mass., gimęs 
lapkričio 23, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 1, 1940 m. Mirė birželio 19, 1958 
m. Velionio žmonai, Amilia Stonis, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

paieškomi asmenys:

Konrad, Aleksandro 
Kaune.

Jašinskas Kazys, 
gimęs Dotamų k., 
Vilkaviškio 
tinoje.

Jurkšas
kin, Pa.

apskr.,

Vai t c r,

$800.00

300.00

100.00

Antano sūnūs, 
Gražiškių vals., 
gyvenąs Argen-

gyveno Shamo-

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRŪNAS-B  ALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PETKUS
TftVAS IR SŪNŪS—-SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

o

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovahiU 6-2345-6
1410 S. 50tli Avė., Cicero. Tek TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

AGNĖS BENDER, 301 kp., Cicero, III., gimusi spalių
30, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių
31, 1931 m. Mirė gruodžio 13, 1958 m. Velionės
vyruf John Bcndcr, pomirtinės išmokėta ---------

Viso--------------------- ------------ -------------------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso--------------------- ■

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. BURBA, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 5 savaites 4 dienas

MAŽEIKA, 35 kp., Wilkcs-Barre, Pa., sirgo 2 sav. 1 d.-----
P. AKSIMAVICIUS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 sav.. 3 d
J. ADOMAVIČIUS, 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 5 sav. 3 d. —-
K. VALIULIS, 226 kp., Chicago, III., sirgo 8 savaites -----------
K. STALIORAITIS', 260 kp., Chicago, 111., sirgo 9 savaites
J. ZORSKIEN®, 362 kp., Collinyvood, Ohio, sirgo 6 savaites-----

p.

Viso ................................................ .
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Avė.
3, N. Y.

832 North 7th St. 
rHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdami daugiau

78 Second 
NEW YORK

ORegon 4-1540

atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 9 vai. ryto |ki 4val. vakaro.

MUSU S KVIRIAI •
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22. TO. 
HUmboldt 6-2818

informacijų re ikalaukite musų
SSSSSfiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHMSSKSSSSSSS®

300.00

_ vi ,500.00 
$14,457.00

$25.50
14.00
83.00
41.25
54.00
28.90
22.50

..................................................$269.15

.....................  $2,271.34 

M. J. VINIKAS.
SLA Sekretorius.

LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firrpos, siunčiančios 
siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
(Locencscd by USSR)

15K4X>;-’.YN. N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. <1., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
* Siųsti galinta tik naujus daiktus. *Por musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia 
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje., musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kita 
ka žemiausiomis kainomis. ♦ Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *K1ientų patogumui patar
naujama jų gimtojo kalboje.
Įstaigos ir skyriai

11601 Jos. Campau A ve. 
DETROIT 12, Mich.

TChvnsend 8-0298
651 Albany Avė. 

HARTFORD. Conn.
CHapel 7-5164

firmos katalogų.
I

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 LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

ADRESAS: “NEĘRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

I
 IŠĖJO 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 Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir 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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite Čekį arba Money Orderj to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinois

■nii m, ........ ... m,» »»«»■■ ■ ■

NAUJIENOS

NAUJIENOS

i 
i
I
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KUBOS REVOLIUCIJOS VADAS 
TAPO MINISTERIŲ PIRMININKU

ti

t* Kt

f

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

New York 1, N. Y., Vasario-Pebruary 27, 1959

Valstybės sekretorius John F. Dulles, prisimin
damas Pabaltijo valstybes pareiškė, kad tų 
trijų valstybių tautos nėra pamirštos

Kubos revoliucijos vadas, Ficlel Castro, tapo niinis- 
teriu pirmininku ir praeitos savaitės pradžioje pradėjo 
eiti pareigas. Jis pasakė kalbą, kurioje pasižadėjo pra
vesti krašte daug reformų, ypač ekonomijos srityje. 
Taipgi jis pažadėjo kelių metų eigoje geresnį gyvenimą 
žmonėms, .negu jie turėjo prie diktatoriaus Batisko ir 
žmonės gyvena kitose valstybėse, paminėdamas net 
Jungtines Amerikos Valstybes ir Sovietų Sąjungą, ku
rios leidžia dideles suma pinigų įvairiems kariškiems 
ginklams. Pirmam jo vyriausybės posėdyje, nutarta 
per pus sumažinti algas, negu buvo mokamos prie dik
tatoriaus Batisto.

Castro yra ryžtingas jaunas žmogus, 32 metų am
žiaus, pasiryžęs daug gero padaryti savo kraštui ir pa
gerinti žmonių gyvenimą, bet ar jam pavyks duotus pa
žadus ištesėti, tik ateitis parodys.
Prisiminė Pabaltijo valstybes

Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 41 
metų sukakčiai, Valstybės se
kretorius John F. Dulles, 
prieš išvykimą į ligoninę, pri
siminė Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį ir kitas dvi 
valstybes Latviją ir Estiją, 
kurios irgi mini savo nepri
klausomybių sukaktis. Ta 
proga sekretorius Dulles pri
mena, kad 1940 metais birže
lio mėnesį Sovietų Sąjunga 
pareikalavo, kad trijų Pabal
tijo valstybių' vyriausybės bu
tų perorganizuotos ir kad tos 
valstybės buvo bejėgės to
kiam reikalavimui pasiprie

šinti. Po to buvo vykdoma 
okupacija ir klastingi rinki
mai, po kurių tos trys valsty
bės buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą. Tokį sovietų elgesį 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės skubiai pasmerkė if ne
pripažino Pabaltijo valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Ir dabar, praėjus aštuonioli
kai metų, Amerika užtikrina, 
kad tų trijų valstybių tautos 
nėra pamirštos.

Tai tik keli pareiškimai 
Valstybės sekretoriaus John 
F. Dulles Vasario šešioliktos 
proga. Dėl vietos stokos ne
galime viso ištisai talpinti.

Lietuvos Generalinio Konsulo J. Budrio Žodis 
Nepriklausomybės Minėjime New Yorke

Kalbėdami apie tai, reiškia
me susirūpinimą ne tik savo 
valstybės, ne tik kitų paverg
tų likimu. Tai yra įspėjimas 
ir laisviesiems kraštams, ku
riem Maskva siekia tokio pat 
likimo kaip ir i mums.

Jei musų balsas nepakan
kamai išgirstamas; jei musų 
žemėje žuvusių kraujas nepa
kankamai sudrebina taikos 
ištroškusius laisvus žmones, 
tai labiau sudrebina toki įvy
kiai kaip septyniolika Ameri
kos vyrų, žuvusių nuo klas
tingo Maskvos smurto. Ne vi
si žuvusieji buvo grąžinti, o 
tik tie kurie neturėjo nušovi
mo žymių. Gerbiant savuo
sius kovotojus, reikia drauge 
pagerbti ir tų vyrų auką, nes 
ji yra įspėjimas.

Nors šios dienos padėtis 
yra sunki, tačiau turime pa
laikyti savyje tikėjimą atei
čiai — tikėjimą, kad žuvusių 
auka, žuvusių Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Sibire, Ven
grijoje, Suomijoje, Korėjoje 
ir kitur, o taip pat gyvųjų 
kentėjimas pavergtuose kraš
tuose ir tvirtas balsas laisvo
je Amerikoje, virs pagaliau 
bendru aktyviu pasipriešini
mu, kuris priartins galą 
smurtui, gražins laisvę pa
vergtiem ir pradės visai žmo
nijai taikos ir kūrybos ilgus 
laikus. Tie laikai ateis!

SLA Pildomosios Ta
rybos Suvažiavimas
SLA prezidento P. Dargio 

kvietimu, metinis Pildomosios 
Tarybos suvažiavimas įvyks 
vasario 27—kovo 1 dienomis, 1 
SLA Centro patalpose New 
Yorke.

Suvažiavimo metu prezi
dentas P. P. Dargis, sekreto
rius dr. M. J. Vinikas ir iždi-

Entered as Second Class Matter Ndvember 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879 50 METAI

Susivienijimo Lietuviy Amerikoje Stip
rybė-jo Veikėjy Pasiaukojime Ben

dram Lietuviškam Darbui
Didelis gajumas ir ypatingas patvarumas fraternalėjc Su

sivienijimo veikloje galėjo pasireikšti tik todėl, kad musų di
džioji veikėjų dauguma giliai suprato šio darbo reikšmę ir at
sidėję dirbo. Kiekvienas musų supranta, kad Susivienijimo 
pažanga ir veiklos sėkmingumas priklausė nuo savanoriško 
veikėjų pasiaukojimo. Niekas negalėtų atlyginti dabartinėmis 
aplinkybėmis musų veikėjams už jų didelį darbą, jeigu jie gry
nai “bizniškai” žiūrėtų į savo darbą ir lauktų pilno atlyginimo 
pagal sugaištą laiką ir pagal padėtas jų pastangas.

Susivienijimas, tas didysis lietuviškos veiklos ramstis, per 
sąyo ilgų dešimtmečių darbą išauklėjo ištisas eiles savos orga
nizacijos patriotų, iš vienos pusės gerai nusimanančių Susivie
nijimo siekiuose, o iš kitos pusės mokančių šiam darbui pasi
aukoti. Šituo keliu einant buvo galima pasiekti tokių gražių 
rezultatų, kad' kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje yra 
SLA kuoipa, ar net kelios jų, kad tose kuopose susitelkia veik
lesnieji lietuviai patriotai ir sutartinai dirba bendrą lietuvišką 
darbą, nepaisydami nei partinių nusistatymų, nei skirtingų įsi
tikinimų.

GYVA FRATERNALIZMiO DVASIA

Net ir šiomis materialinių gėrybų garbinimo dienomis S. 
L. A. eilėse tebera gyva kilnioji fraternalizmo dvasia ir vyrau

bus pajudinti ir aptarti labai 
svarbus ii’ opus klausimai. 
Juk nebe už kalnų tos dienos, 
kada dabartinis jaunimas tu
rės pasidaryti didžiosios or
ganizacijos, su tokiu plačiu 
tinklu ir su tiek vertybių bei 
milijonais kapitalo pilnais pa
veldėtojais ir šeimininkais.

Be to, kaip visada, Pildomo- 
majai Tarybai teks apsvar
styti netoli 100 kitų įvairių 
eilinių klausimų ir aptarti 
naujas ateities gaires.

Todėl, taip reikšmjnkam 
metiniam Pildomosios Tary
bos suvažiavimui tenka palin
kėti ištvermės ir geros sėk
mės.

Vasario 16 Diena 
Washingtone

VVashington (LAIC) — Va
sario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 41 
metų sukaktis iškilminikai pa
minėta JAV-bių Senate ir At
stovų Rūmuose.

Senato vasario 16 dieną, po
sėdis pradėtas malda, kurią 
sukalbėjo lietuvis kun. Jonas 
Petrauskas MIC, iš Thomp- 
son, Conn. Po to 12 senatorių 
kalbėjo apie Lietuvą. Senate 
vasario 17 dieną dar kalbėjo 
4 senatoriai. Kalbėjo šie se
natoriai : Prescott Bush iš 
Connccticut, Lyndon Johnson

ja troškimas dirbti savo broliams ir seserims, nejieškant sau iš 
to jokios naudos.

Štai neseniai SLA Centre gautas 229 kuopos sekretorės 
Valdoną Milawski iš Thorp, Wis. laiškas, kuriame ji SLA sek
retoriui dr. M. J. Vinikui tarp kitko nuoširdžiai rašo: “aš 
džiaugiuos, kad galiu kuopos sekretorės darbą atlikti savo 
žmonėms ir pasiryžus dirbti be jokio už tai atlyginimo”.

L

Visiškai aišku, kad kiekvienas sekretorius turi teisės gau
ti SLA Konstitucijoje numatytą ir SLA Seimo priimtą atlygi
nimą. Ir niekas negali kuopų sekretorius papeikti, jeigu jie už 
savo sudėtingą ir nemaža rūpesčių reikalaujantį darbą gauna 
tą mažą atlyginimą. Bet 229 kuopos sekretorės Mrs. Valdoną 
Milawski (pareiškimas tuo yra brangus, kad ji šiuo budu paro
do gilesnį suipratimą apie savo darbo reikšmingumą savo arti
miems žmonėms. Dr. M. J. Vinikas už šį malonų laišką 229 
kuopos sekretorei nuoširdžiu laišku padėkojo.

STIPRĖJA PASITIKĖJIMAS ATEITIMI

Šitokius veikėjus turėdami kuopų priešakyje galime ne
abejoti savo organizacijos ateitimi. Tokios gražios ir kilnios 
nuotaikos sukelia ir visiems kitiems veikėjams didesnį pasiry
žimą ir padeda nugalėti pasitaikančius sunkumus.

O svarbiausia ką mes turime visada turėti prieš akis, tai 
būtiną reikalą pasiaukoti bendram lietuviškam darbui. Tada 
neabejotinai ir tikrai seksis ir inusų vajaus darbai ir bendroji 
Susivienijimo pažanga, kuri nepaprastai yra svarbi ne tik 
mums, šios organizacijos nariams, bet ir visai plačiajai lietu
vių visuomenei.

iš Texas, demokratų senato
rių vadas, Thomas J. Dodd iš 
Connccticut, Claire Engle iš 
California, Everett M. Dirk- 
sen iš Illinois, J. Glenn Beal 
iš Maryland, Frank J. Lau- 
sche iš Ohio, Kenneth Kc- 
ating iš New Yorko, Hugh 
Scott iš Pennsylvania, Clif- 
ford P. Case iš New Jersey, 
Lcverctt Saltonstall iš Mas
sachusetts, ir Styles Bridgcs 
iš 'New Hampshįre.

Vasario 17 dieną kalbėjo 
Jacob J. Jevits iš New Yor
ko, liubert Humphrey iš Min- 
nesota, Patriek V. McNamara 
iš Michigan, Harrison Wil- 
liams iš New Jersey.

Reikia (pastebėti, kad tomis 
dienomis vice prezidentas 
Richard Nixon buvo Califor- 
nijoj, bet išvykdamas iš Wa- 
shingtono parašė LAIC laiš
ką, kuriame pasisakė prisi
jungęs prie Valstybes sekre
toriaus John Foster Dulles 
pareiškimo- Pabaltos valsty
bių reikalu vasario 16 dienos 
proga.

Atstovų Rūmuose invokaci- 
ją skaitė 'kun. Jonas Kidykas 
iš Chicagos. Atstovų Rūmuo
se kalbėjo 69 kongresmanai, 
o 9 patiekė savo pareiškimus 
skelbti Kongreso Rekorduo
se, tą patį padare 9 kongres
manai vasario 17 dieną.

Brangys lietuviai:
Kiekvienas save gerbiantis 

žmogus atlieka skrupulingai 
prievoles. Tokia neįrašyta į- 
statymuose, bet garbės prie
volė yra atsilankymas į Vasa
rio šešioliktosios minėjimą.

Prisiminti tą dieną namie, 
savo širdyse, yra skausminga 
privilegija paliegėlių ir lietu
vių už geležinės uždangos. 
Esančių laisvėje lietuvių pa
reiga pademonstruoti viešai 
savo ištikimybę Lietuvai, išti
kimybę vasario 16 Dienos ide
alaus, prisiminti žuvusius ir 
savo kenčiančius tėvus ar bro
lius, nepašykštėt ir materialės 
aukos, nes be to nogali būti 
jokios akcijos.

Per bendrą minėjimą mes 
pasijuntame netik arčiau Lie
tuvos, bet ir galingesni. Veik
snių akcija neatstos gausingų 
ir įspūdingų viešų demonstra
cijų. Tik skaičiai imponuoja ir 
įrodo, kad lietuviai remia savo 
išrinktą' vadovybę. Tuo pasi
rėmę veiksniai energingiau 
veiks, drąsiau kalbės ir grei
čiau bus išgirsti, gal ir išklau
syti.

Kova nėra lengva, bet be 
jos negali būti laimėjimo. Jos 
sunkumai negali mus atbaidy
ti, nes mes tvirtai siekiame 
laisvos Lietuvos. Mes kovoja
me ne už save, bet už savo 
tautos teisę, gyventi savo že
mėje ir valdytis patiems.

Turėdami tą didelį tikslą, 
privalome apie jį kalbėti. Rei
kia rodyti laisvajam pasau
liui, kaip tuo metu, kada jis 
džiaugiasi kylančiom ir lais
vę gaunančiom Azijos bei Af
rikos tautoms; kada jas, ne
pažinusias nepriklausomybes, 
priima į Jungtines Tautas, ir

ne tik priima, bet suteikia 
milijones lėšas joms kilti, — 
tuo pačiu metu eilė kitų senų 
valstybių (tarp jų ir Lietu- 
tuva), ištikimai vykdžiusių 
savo pareigas Tautų Sąjun
gai ir nereikalavusių jokios 
paramos, yra smurtu užgrob
tos, tebelaikomos pavergtos, 
kolonijom paverstos.

Reikia rodyti, jog tas gro
bikas yra Maskvos diktato
rius, narys Jungtinių Tautų 
kalbančių apie laisvę, žmoniš
kumą, teisingumą, vienok so
vietinį smurtą toleruojančių.

Kalbant iems apie dide
lius pasikeitimus Sovietuose, 
reikia priminti: taip, Maskvos 
soste daug kas pasikeitė; pa
sikeitė asmenys, pasikeitė Šu
kiai, bet vienas dalykas lieka 
nopasiteikęs — tai tikslas už
valdyti pasaulį. Tik prieš tre- 
jis metus Chruščevas pas
merkė Staliną, pasmerkė as
menybės kultą. Kad jis nepa
sikartotų, įvivedč kolektyvą 
iš trijų. O kur jis šiandien? 
Ir vėl liko vieno asmens dik
tatūra. Chruščevas smerkė 
Stalino politiką tautybių at
žvilgiu, bet kruvinas smurtas 
prieš Vengriją parodė, kad ir 
čia Chruščevas ne kitoks kaip 
Stalinas.

Ištroškusiems taikos ir ra
mybės reikia priminti, kad 
Maskvos imperialistų agresi
ja ir grobimo aistra bus juo 
įžūlesnė, r kada bus mažesnis i 
laisvojo pasaulio pasipriešini
mas. Pasipriešinimą jų dikta
tui Maskvos viešipačiai vadina 
šaltuoju karu. Jų reikalavi
mas baigti šaltąjį karą reiš-, 
kia baigti pasipriešinimą Ma- 
skai, reiškia pasiduoti Mas
kvos diktatui.

ninkė N. Gugienė pasirašys 
sekretoriaus paruoštus valsti
joms metinius raportus, kurie 
iki kovo 1 dienai turi būti iš- 
siuntinkti visų valstijų, kurio
se SLA įregistruotas, Ap
draudų Departamentams.

Pildom a jai Tarybai teks 
nuodugniai apsvarstyti visų 
1958 metų S. L. A. veiklos 
apžvalga. Kuomet yra suves
tas organizacijos metinis ba
lansas, tada susidaro aiškus 
padėties vaizdas. Analizuo
jant metinį balansą, bus gali
ma nuodugniai įsigilinti į vi
są padėtį, matyti visas pozi
cijas, finansinį stovį ir kokia 
pažanga daroma. Iš anksto 
galima pranašauti, kad SLA 
ir praeitais metais pakrypo į 
žymiai goresnę tpusę, nes fi
nansiniai dar daugiau sustip
rėjo.

Labai svarbus ir reikšmin
gas reikalas, kurį ėmėsi Pil
domoji Taryba vykdyti r be
ne tai bus iš viso pirmas tok
sai užsimojimas, tai bendras 
Pildomosios Tarybos posėdis 
su Jaunuolių Komisija.

Bendras Pildomosios Tary
bos ir Jaunuolių Komisijos 
posėdis įvyks vasario 28 d. 
SLA Centro patalpose. Į šį 
posėdį atvyksta ir Kanados 
Jaunuolių Komisijos vienas 
atstovas. Sutelktomis Pydo
mosios Tarybos ir Jaunuolių 
Komisijos jėgomis, bus jieš- 
komi nauji keliai ir budai, 
kaip lietuvišką, jaunimą suį
dominti SLA organizacijos 
reikalais, kaip jaunimą į- ( 
traukti į pozityvią veiklą, ką 
jaunimui reikia duoti, kad 
veikla šioje .pastovioje organi
zacijoje butų jam prasminga 
ir naudinga.

Taigi, šiame posėdyje

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) —
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mčneseiui $4.36, sav. 94c
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrjjuda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

SLA VAJAUS

narius

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 no 
mėnesiui: išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudy skyrių duoklės dar mažesnes

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
^iuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 Wcst 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS----- <~™<—
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius Adresas
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(3)

A
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Sveikatos skyrius

I

Miami, Florida, visos drau
gijos ir klubai moka kiekvie
nam kas dirba po 10 dolerių.
Nutarta aukoti

Nutarta paaukoti A. L. Ta- 
$25.00, Balfui — $5.00. 
karštos diskusijos dėl 
aukų, bet neapsimoka 
rašyti, nes ir taip nariai

Šj skyrių, skirtą Susivienijmr*. Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, jvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos mėn. 21 dienos iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytojų: MO
TIEJAUS NASVYCIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos men, 1958 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

rybai
Ėjo
Balfo 
viską
dėl nuolatinių aukų nesilanko 
į susirinkimus ir balius.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo mėn. 7 dieną.

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.

< O
K *

4

Susivienijimo kuopų skubus pra- 
Mtthnal turi butt prisiųsti ne va
liau savaite laiko prieš laikraščio 
leidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Narių susirinkimų 
nelankymo priežastis

Kartas nuo karto mes gau
name iš kuopų veikėjų nusis
kundimus, kad nariai nelanko 
susirinkimų ir nesidomi orga
nizacijos reikalais, tačiau jie 
nenurodo dėl kokių priežasčių 

nelanko susirinkimų, 
vienas įžymus Susivie- 
ir visuomenės veikėjas 
rašo, kad narius atbai- 

susirinkimų lauky-

tuos narius, 
jų sumany- 
prieš aukų 
kitko rašo:

aukomis nu- 
lankymo su- 
kuopos pir- 
diktatorius,

niekas

aukų 
ar iš

nariai 
Dabar 
nijimo 
mums
do nuo 
mo nuolatinės susirinkimuose 
renkamos ir iš kuopos iždo 
skiriamos aukos, o jei prašy
tojų norai neišsipildo, tai jie 
v i s o k iais nemandagiais žo
džiais iškolioja 
kurie nepritaria 
mui ir balsuoja 
davimą. Jis tarp

“Nemalonu yra man rašyti 
apie musų kuopos narius, ku
rie su visokiomis 
baido narius nuo 
sirinkimų... Musų 
mininkas tikras
jis norėjo, kad kuopa paauko
tų iš iždo tokią sumą pinigų 
kiek jis nori, bet nariams nu
balsavus kitaip, jis juos iško
lioja’’... s

Tokį kuopos pirmininko el
gesį negalima pagirti, nariai 
turi teisę balsuoti kaip jiems 
patinka ir už tai juos 
neprivalo kolioti.

Kad dėl nuolatinių 
rinkimo susirinkimuose
kuopų iždų skirimo, kaip vei
kėjas rašo, irgi tiesa, nes mes 
dažnai tokius nusiskundimus 
gauname iš įvairių vietovių 
kuopų veikėjų. Norint turėti 
ramybę kuopų susirinkimuose 
ir juose turėti didesnį skaičių 
narių, butų daug geriau aukų 
rinkimo ar aukojimo klausi
mo nekelti, jei tam nepritaria 
dauguma susirinkime esančių 
narių.

-----------------:o:-----------------

Pasiskubinkit ruošti 
pobuvius-parengimus

Jau baigiasi vasario mėne- 
sis ir visai nepajusime kai 
prasidės kovo mėnesis ir ateis 
pavasaris su gražiu ir šiltes
niu oru. Kad patogus įvai
riems pobūviams ruošti lai
kas nepraeitų be naudos, Su
sivienijimo kuopoh, kurios iki 
šiol dar nieko nesuruošė kuo
pos naudai, privalėtų, ilgai 
nelaukiant, pradėt pobūvių 
ruošimu rūpintis ir neprąleis- 
ti patogaus darbui meto nie
ko nesuruošus. Susivienijimas 
yra broliška organizacija, na
riai vienas kitą privalo gerai 
pažinti, draugiškai sugyventi, 
savo brolius lietuvius supa
žindinti vienus su kitais ir 
savo organizacija. Tas galima 
padaryti tik pobūviuose, į 
kuriuos susirenka ne tik na
riai, bet ir geros valios lietu
viai, linksmai ir geroje nuo
taikoje 
pažįsta 
tvarka

praleidžia laiką, susi
nu organizacija, jos 

ir nariais, vėliau pri
i

Chicago, Illinois

SLA 134-ta Motery Kuopa 
Paminėjo Vasario 16-ją

rtp S
M'

SLA. 134-tos moterų kuo
pos tradicinis Vasario 16-sios 
paminėjimas buvo pravestas 
po mėnesinio vasario 5 dienos 
susirinkimo.

New Jersey valstijos gubernatorius Robert Meyner pasira
šo Lietuvos Respublikos Dienos proklamaciją. Sėdi guber
natorius ir Izabele Dilienė, Nevv Jersey Lietuviu Tarybos na
rė; stovi adv. Silvert-Silvestravičius. Ponia Izabelė Dilienė 
yra Susivienijimo 245 kuopos organizatorė ir įžymi visuo
menės veikėja.

Paskutinis Pakvietimas į SLA 4-tos Apskrities 
Jubiliejinį 45 Metų Sukakties Banketą

Jau per Tėvynę buvo pranešta, kad ŠIA 4-tos apskrities 
jubiliejinis banketas įvyks sekmadienį, kovo mėn. 1 dieną, 227 
Lawrence Street, Hartford, Conn. Pradžia 1 valandą po pietų.

Dabar dai- kartą pranešame, kad prisirengimas prie šio 
svarbaus parengimo eina visu smarkumu, visoj Conn. valsti
joj banketo bilietai platinami, o Hartforde esanti rengėjai ge
rai darbuojasi, (jų sumanios gaspadinės pagamins puikius pie
tus. ,

Pakviesti žymus svečiai iš toliau, pasižada atvažiuoti, tai 
su jais bus malonu pasimatyti, susitikti ir visiems kartu pasi
vaišinti.

'•Todėl visus kviečiame ir prašome nepraleisti šios progos, 
atvykti į šią ŠIA 4-tos apskrities sukaktuvinę šventę.

• Kviečia Banketo Rengėjai.
P. S. — Jei kuriam nepavyktų bilietą iš anksto nusipirkti, 

tai atvykit vistiek manau kad vietos bus.

Philadelphia, Pa.
SLA 135 Kuopos Susirinki

mas ir Veikla

SLA 135 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus Lietuvių Mu
zikos Svetainėje, 2715 E. Al- 
legheny Avenue, sekmadienį, 
kovo 1 dieną, 2 valandą po 
pietų.

Artėjant pavasario ir po jo 
vasaros sezonui, kuopos susi
rinkimų kalendorius teks įgy
vendintu laiku ir vietoje, bū
tent: balandžio 5 dieną, gegu
žės 3 dieną, birželio 7 dieną, 
liepos 5 dieną, rugpiučio 2 die
ną, rugsėjo 6 dieną.

Šį pusmetinį kalendorių 
skelbiu vėliausiai prisirašu- 
siems prie kuopos nariams su
sipažinti, kad musų kuopos 
susirinkimai būna kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėne
sio. Kad ir nepasirodžius or
gane Tėvynėje skelbimo susi
rinkimų, jie galėtų atsiminti 
datas, kada reikia apdraudos 
duokles mokėti.

Musų ŠIA 135 kuopos šei
myna nariais po valiai daugė
ja. Turiu malonumo nariams 
pranešti, kad į musų broliškos 
organizacijos šeimą įsirašė 
dar viena narė Frances Wins- 
tead (po tėvais Razulevičiu- 
tė), čia gimusi lietuvaitė, ji 
.judri, kaip gyvas sidabras, be 
anglų kalbos, gražiai ir tėvų 
kalbą vartoja. Iš pasikalbėji
mo su ja, davėsi suprasti, kad

s ji apsipažinusi gerai su SLA 
reikalais, imsis verbuoti čia 
gimusius lietuvius į musų fra- 
ternalę organizaciją.

Reiktų imtis jos pavyzdžio 
ir kitiems musų kuopoje pri
klausantiems čia gimusioms 
lietuviams ir lietuvaitėms. 
Naujakuriai lietuviai, kurie į- 
sirašė į musų kuopą, ypatin
gai, turėtu kiekvienas pasirū
pinti gauti nors po vieną nau
ją narį prirašyti. Neturinčių 
jokios apdraudos naujakurių 
dar apščiai randasi, reikia tik 
juos matyti ir paraginti, o jie 
mielai su noru prie SLA pri
sirašys. Taigi nariai ir narės, 
vyrai ir moterys, pajudinkime 
save, o mes drauge pajudinsi
me žemę!

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Veikla

ŠIA 44 kuopos susirinki
mas įvyko šių metų vasario 7 
dieną, 8 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Narių dalyvavo 
17 asmenų. ,Du nariai persikė
lė iš Kenosha, Wis., tai Ona ir 
Feliksas Rastic-Raščius. Iš 
ŠIA 350 kuopos, persikėlė į 
musų kuopą Antanas Pilvi
nis.

Kuopos pirmininkė p. R. 
Čižauskas pakvietė daininin
kes p. Ch. Austin ir kuopos 
viešnią p. J. Miller sugiedėti
Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Po to buvo pakviestas kalbė
ti SLA Pildomosios Tarybos 
narys dr. S. Biežis. Savo tu
riningoje kalboje dr. Biežis 
informavo apie įvairių lietu
viškų organizacijų atlieka
mus darbus ir pastangas, sie
kiant vėl atgauti musų tėvy
nei Lietuvai nepriklausomy
bę. Taipgi, paskatinančiais
žodžiais, ragino visus dėti pa
stangas, kad 
nimas butų 
veiklą, taptų 
vyresniesiems
papildytų gretas kovoje 
Lietuvos išlaisvinimo, •

Dr. Prof. Vanda Tumėnienė

(Tęsinys)
A\4 UJA G1M10 SVEIKA TOS

APSAUGA
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lietuviškas jau- 
įtrauktas į šią 
didele parama 

veikėjams ir 
dėl

M. Krauchunas padeklama
vo B. Brazdžionio “Pavasario 
svajonės” ir Kudirkos “Var- 
PC

Užbaigiant trumpą, bet tu
riningą paminėjimą, daininin
kės išpildė porą lietuviškų 
dainelių.

Reikia tikėtis, kad ir atei
tyje ŠIA 134-ta moterų kuo
pa prisilaikys šios gražios 
Vasario 16-tos paminėjimo 
tradicijos. M. K.

v •

Sioux City, Iowa

Mirė Marijona Valeikienė, 
SLA 4 Kuopos Sekreto

riaus Žmona

sirašo ir tampa jos veikėjais.
Todėl kuopų pareigūnai ne

privalo ‘ praleisti patogaus 
darbui meto tylomis, jokio 
pobūvio nesuruošę kuopos 
naudai.

Parengimas

SLA 44 kuopos 10 metų gy
vavimo sukakties paminėjimas 
įvyko vasario 1 dieną Lietuvių 
Klube, 5 valandą po pietų. 
Dalyvių buvo apie 100, pelno 
liko apie $80.00. Ponas P. G. 
Aleksynas savo užmo k e s t į 
10 dolerių neėmė, paaukojo 
SLA 44 kuopai. Jam pareikšta 
padėka

J.

5 
dieną ligoninėje mirė Marijo
na Valeikienė, 
metus amžiaus,
4 kuopos ilgamečio sekreto
riaus žmona. Velionė gyveno 
220 S. Wescott Street, Sioux 
City, Iowa. Pašarvota buvo 
laidotuvių direktoriaus Nel- 
son-Berger koplyčioje. Palai
dota vasario 7 dieną su iškil
mingomis apeigomis iš Cal- 
way Episkopalų bažnyčios 
Memorial Park kapinėse. Mal
das už velionės vėlę atlaikė 
kun. Paul J. Davis.

Velionė Marijona Valeikie
nė buvo gimusi 1891 metais 
balandžio mėn. 23 dieną Lie
tuvoje. Ji su tėvais atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes 1903 metais ir apsigyveno 
Philadelphia, Pa. Apsivedė su 
Viktoru Valeika 1906 metais 
sausio 24 dieną Media, Pa. Į 
Sioux miestą persikėlė gyven
ti 1908 metais.

Dideliame nuliudime liko 
vyras Viktoras, sūnūs Vikto
ras J., gyvenantis Sioux mie
ste; trys dukterys: Mrs. An- 
na Bilunas ir Mrs. Bernice 
Kellogg, abi gyvena Sioux 
mieste, ir Mrs. Mary K. Bry- 
an, gyvenanti Great Falls, 
Montana; taipgi paliko seserį 
Mrs. Anna Shaulis, gyvenan
čią Milwauk 
penkis anūkus ir 
anukį.

Sūnūs Casey J.

Šių metų vasario mėn.

sulaukusi 68 
Susivienijimo

v • 11.

&e,
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Wisconsin; 
vieną pro-

mirė 1958

motais liepos mėnesį.
Grabnešiais buvo: Viktoras 

ir Gary Valeikai, Gary Kel- 
logg, visi anūkai, ir Jonas 
Tumas, Leon Urbanos ir Eve- 
rett Kellog.

Lai jai būna lengva ilsėtis 
šaltoje ir laisvoje Dėdės Ša
mo žemėje, o nubudime liku
siam vyrui ir visiems gimi
nėms reiškiu gilią užuojautą.

Koresp.

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

SLA 129 KUOPOS 
susirinkimas įvyks kovo mėn. 
1-mą dieną, sekmadienį, 1-mą 
valandą po pietų, Apveizdos 
Dievo parapijos svetainėje, 
713 W. 18-th Street.

Greenfield, Mass.

Mirė Vincas čerauskas, 
SLA 297 Kuopos Narys

gruodžio 
namuose

Detroit, Michigan

Visi nariai kviečiami daly
vauti ir užsimokėti duokles 
laiku. Yra ir kitų reikalų ap
tarimui.

J. Gelgaudas,
Protokolų sekretorius.

ŠIA 352 KUOPOS 
visuotinas narių susirinkimas 
įvyks kovo mėn. 1 dieną, 12 
valandą dieną, įbuv. lietuvių 
namuose. Kviečiami visi kuo
pos nariai dalyvauti šiame 
susirinkime. Valdyba.

New Haven, Conn.
I-----------------------

Pranešimas ŠIA 142 Kuo
pos Nariams

susi- 
, pranešu 
kad musų

Remiantis paskutinio 
rinkimo nutarimu, 
visiems nariams, 
SLA 142 kuopos eilinis susi
rinkimas kovo mėn. 1 dieną 
neįvyks, jis yra nukeliamas 
į sekantį sekmadienį, būtent 
kovo mėn. 8 dieną. Priežastis, 
kaip žinome, SLA 4-tos ap
skrities rengiamas banketas- 
pietųs Hartford, Conn.

Visi nariai ir narės prašo
mi šitai gerai įsidėmėti.

Vladas Šaulys,
ŠIA 142 kuopos fin. sekr.

Wilkes Barre, Pa.

ŠIA 35 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo mėn. 1 dieną, lietuvių 
salėje, 206 Parrish Street, 2 
valandą po pietų.

Kuopos nariai kviečiami da
lyvauti, nes kuopos valdyba 
išduos raportus iš atliktų dar
bų. Bus ir daugiau kuopos 
reikalų apsvarstyti.

Kviečia Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois
ŠIA 217 KUOPOS 
susirinkimas bus š. 

mėn. 1 dieną, 2:30 va- 
po pietų, Marąuette 

6908 So. Western Ave-

i 
m.narių 

kovo 
landą 
Hall,
nue, Chicago, III.

Ten pat bus priimami mo
kesčiai. Prašome visus narius 
gausiai dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Velionis 
ilgus metus musų 
svetimtaučių orga- 
taipgi šv. Prejybės

t

Praeitų 1958 metų 
mėn. 29 dieną savo 
mirė Vincas Čerauskas, SLA 
297 kuopos narys, 
prigulėjo 
kuopoje ir 
nizacijose, 
parapijoje.

Buvo linksmo budo žmogus. 
Jis ilgai sirgo. Gražiai su baž
nytinėmis iškilmėmis palaido
tas šių metų sausio 
dieną.

Dideliame nubudime 
žmoną ir sūnų Vincą, 
yra 
Vt.

Grabnešiais buvo: Jonas 
Vaitkus, Juozas Tamash, Juo
zas Gibas, Pranas Mickunas, 
Juozas Dagilis ir Jonas Gi'k- 
nis.

mėn. 2

paliko 
kuris 

mokytojas Springfield,

Vincai, ilsėkis ramiai šioje 
Dėdės Šamo laisvoje žemelėje, 
kurioj ilgus metus gyvenai.

Musų SLA 297 kuopos var
du reiškiame gilią užuojautą 
liūdesio valandoje šeimai ir 
giminėms.

A. Dėdinas,
ŠIA 297 kuopos sekr.

Lietuvoje dabar esą 2,175 
kolchozai, pranešė Vilniaus 
radijas lapkričio 29 dieną. Re
organizuojant MTS, kolchozai 
nupirkę 7,800 įvairių trakto
rių, daugiau kaip 500 grūdi
nių kombainų ir kitų mašinų.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
ceinos, su tuo supratimu, kad Vajaus Komisija, įga
lioja prez. P. Dargį ir sekr. M. J. Viniką veikti Ko- 
sijos vardu eiliniuose vajaus darbuose.

11. Svarstant Literatūrinio Kontesto Komisijos 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinkta į Li
teratūrinio Kontesto Komisiją dr. S. Biežis ir E. Mi
kužiutė.

12. Svarstomas SLA istorijos išleidimo ir isto
rinės medžiagos surinkimo klausimas. Plačiau išsi
aiškinus šiuo reikalu, įnešus, parėmus vienbalsiai nu
tarta šį klausimą atidėti sekančiam Pildomosios Ta
rybos suvažiavimui.

13. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie 50-to seimo nutarimą, pakelti Pildomosios Tary
bos nariams ir redaktoriui algas. Siūlo apsvarstyti šį 
klausimą ir padaryti nutarimą nuo kada pakeltas 
algas pradėti mokėti. E. Mikužiutei įnešus, adv. S. 
Bredes parėmus vienbalsiai nutarta padidintas algas 
pradėti mokėti nuo 1958 metų rugpiučio mėn. 1 die
nos.

14. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas siūlo ap
svarstyti Centro tarnautojų algų pakėlimo klausimą. 
J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vienbalsiai 
nutarta autorizuoti SLA sekretorių dr. M. J. Viniką 
pakelti algas Centro tarnautojams.

15. Svarstomas Pildomosios Tarybos ir visų ko
misijų nariams dienpinigių ir kelionių išlaidų klausi
mas. N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vien
balsiai nutarta palikti tą patį aprubežiavimą, kaip bu
vo iki šiol, būtent: $8.00 už kiekvieną sugaištą dieną, 
$12.00 accommodation ir po 12 et. už kiekvieną pra
važiuotą mylią. Į šias išlaidų aprubežiavimo normas 
turi įeiti visos patarnavimų, tipsų ir visos kitos išlai
dos.

16. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie seimo nutarimą escheat klausimu. Dr. S. Bie
žiui įnešus, N«. Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta 
įgalioti dr. M. J. Viniką ir adv. S. Bredes tvarkyti šį 
klausimą kaip ras tinkamiausia.

SLA prezidentas P. Dargis pirmąją poseimonio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 3 va
landą p. p. paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 
ryt 10 valandą ryto šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis antrąją poseiminio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1958 
m. liepos mėn. 27 dieną 10 valandą ryto, Sherman 
viešbutyje, kambarys 2189, Chicago, UI.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr?M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

lo kvorumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja dr. A. Mont

vidas, Seimo Rengimo Komisijos ir Įstatų Komisijos 
pirmininkas, dr. P. Grigaitis, Švietimo Komisijos pir
mininkas ir S. Budvitis, Švietimo Komisijos narys.

17. Svarstomas A. Tvirbuto stipendijos prašy
mas. Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus ,vien- 
balsiai nutarta duoti $300.00 stipendiją, kaip reko
mendavo Švietimo Komisija, iš Moksleivių Fondo.

18. Svarstomas K. Diksaičio stipendijos prašy
mas, J. Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parėmus vien
balsiai nutarta duoti $100.00 iš Tautiškų Centų Fon

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos poseiminio suvažiavi
mo, įvykusio 1958 metais liepos mėn. 26 ir 27 
dienomis Sherman viešbutyje, Chicago, III.

PIRMOJI SESIJA
Susivienijimo Pildomosios Tarybos poseiminio su

važiavimo pirmąją sesiją atidarė SLA prezidentas P.
' P. Dargis, 1958 m. liepos mėn. 26 dieną 10 valandą 
ryto viešbutyje Sherman, kambarys 2189, Chicago, 
Illinois.

1. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito var- 
došaukį. šiame suvažiavime dalyvauja:

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

ro kvorumą.
Be to, šiame Pildomosios Tarybos posėdyje da

lyvauja: Dr. A. Montvidas, Seimo Rengimo Komisi
jos ir SLA Įstatų Komisijos pirmininkas ir Dr. P. 
Grigaitis, Švietimo Komisijos pirmininkas.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
suvažiavimo dienotvarkę. J. Maceinai įnešus, dr. S. 
Biežiui parėmus, vienbalsiai nutarta dienotvarkę pri
imti, kaip perskaityta su tuo supratimu, kad ją bus 
galima laike suvažiavimo papildyti.

3. Svarstomas SLA raštinės (Home Office) Penn- 
sylvania valstijoje pakeitimo klausimas ir paliuosa- 
vimas adv. J. Virbalio nuo visų jo iki šiol eitų parei
gų SLA reikalis. Apsvarsčius klausimą, E. Miku- 
žiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vienbalsiai nu
tarta adv. Virbalį paliuosuoti nuo visų jo pareigų ir 
SLA raštinę perkelti į J. Maceinos butą: 466 So. Main 
Street, Pittston, Pa., ir jo vardą bei adresą laiki
nai_yegistruoti, kaip oficialę SLA raštinę Pennsyl- 
vania valstijoje.

4. Svarstant Tautos Reikalų Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta Tautos 
Reikalų Komisiją sudaryti iš buvusių narių: P. Dar
gio, dr. M. J. Viniko ir E. Mikužiutės.

5. Svarstant Emigrantų Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta Emi
grantų Komisiją sudaryti iš: P. Dargio, dr. M. J. Vi
niko ir adv. S. Bredes.

6. Svarstant Investmentų Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta Invest
mentų Komisiją sudaryti iš dr. M. J. Viniko ir N. 
Gugienės.

7. Svarstant Mortgečių Komisijos sudarymo klau
simą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinkta Mortgečių 
Komisija iš P. Dargio, dr. M. J. Viniko ir trečias 
Mortgečių Komisijos narys bus skiriamas iš tos vie
tovės, kuris gyvens arčiau mortgičiaus aplikanto.

8. Svarstant Moksleivių Fondo Komisijos suda
rymo klausimą, įnešus, parėmus vienbdlsiaj išrinkta 
Moksleivių Fondo Komisija iš dr. S. Biežio, N. Gugie
nės ir E. Mikužiutės.

9. Svarstant Rytų Nuosavybių Komisijos suda
rymo klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinktas, 
į Rytų Komisiją dr. M. J. Vinikas.

10. Svarstant SLA Vapaus Komisijos klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai išrinkta Vajaus Komisija 
iš P. Dargio, dr. M. J. Viniko, dr. S. Biežio ir J. Ma

do, kaip Švietimo Komisija rekomendavo,ųkad galėtų 
baigti studijas.

19. Svarstomas A. Remeika stipendijos prašymas. 
Dr. S.t Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus vienbalsiai 
nutarta duoti $50.00 iš Tautiškų Centų Fondo, kaip 
Švietimo Komisija rekomendavo jo studijoms.

20. Svarstomas Tėvynės Mylėtojų Draugijos atsi
šaukimas, kuriuo prašo paramos išleisti knygai Lie
tuvos Žemių Aprašymas. J. Maceinai įnešus, dr. S. 
Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta duoti $100.00 iš 
Tautiškų Centų Fondo.

21. Svarstomas raštas, kuriuo prašo paremti S. 
Kairio parašytąjį’ Literatūros Fondo išleistą knygą 
“Lietuva Budo“. N. Gugienei įnešus, E. Mikužiutei 
parėmus vienbalsiai nutarta paskirti $50.00, kad įsi
gyti 10 knygų.

22. Svarstomas Čiurlionio Galerijos prašymas 
paremti ,jų kultūrinę veiklą. E. Mikužiutei įnešus, N. 
Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta paskirti Čiur
lionio Galerijai $100.00 paramą iš Tautiškų Centų 
Fondo.

23. Seimo Rengimo Komisijos pirmininkas dr. A. 
Montvidas referuoja apie atliktus didžius Seimo Ren
gimo Komisijos darbus, kad visi Komisijos nariai sa
vo pareigas atliko rūpestingai ir kuogeriausiai ir pa
prašo paramos seimo išlaidų padengimui. Dr. S. Bie
žiui įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta 
pareikšti visiems Seimo Komisijos nariams padėką ir 
paskirti $50.00 Komisijos išlaidų padengimui.

24. SLA sekretorius dA M. J. Vinikas referuoja, 
kad atsiradus kiek didesnei bedarbei krašte, atsiranda 
ir SLA narių paliestų bedarbės ir jie nebeišgali pa
laikyti savo narystės gerame stovyje. E. Mikužiutei 
įnešus, N. Gugienei parėmus nutarta šį klausimą pa
vesti tvarkyti Labdarybės Komisijai.

25. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
nurodydamas priežastis, kad buvo atsisakyta Eva 
Peslik dovanos, t. y. ūkio, kurį norėjo davanoti Su
sivienijimui tam tikromis sąlygomis. Įnešus, parėmus 
vienbalsiai nutarta atliktą šiuo reikalu SLA sekreto
riaus susirašinėjimą ratifikuoti.

26. SLA vice prezidentas J. Maceina referuoja 
apie veikėjo, veterano Kuprio laišką, kuris buvo per
skaitytas seime ir kurį seimas pavedė apsvarstyti 
Pildomajai Tarybai. E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Bie
žiui parėmus vienbalsiai nutarta paskirti veikėjui 
Kupriui dovaną $25.00 iš Exp. Fondo, kad apmokėti 
jo skolos nuošimtį, o tolimesnių^ jo laiške iškeltus 
pageidavimus nukreipti apsvarstyti Labdarybės Ko
misijai.

27. Svarstant SLA poilsio namo klausimą, nu
tarta atsikalusti visų kuopų aplinkraščio keliu apief 
poilsio namo klausimą. Bet iki aplinkraštis bus iš
siuntinėtas, visi Pildomosios Tarybos nariai yra pra
šomi susipažinti savo apylinkėse ir miestuose su kitų 
organizacijų išlaikomais tokiais namais ir atsiųsti 
šiuo klausimu raštiškus raportus SLA sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui.

28. E. Mikužiutė įnešė pageidavimą, kad sekantį 
Pildomosios Tarybos suvažiavimą šaukti Atlantic Ci
ty rugsėjo mėnesį. Įnešimą parėmus pasiūlymas, 
kaip pageidavimas buvo vienbalsiai priimtas.

29. SLA prezidentas P. Dargis referuoja apie 
naują vajų ir kas dėl naujo vajaus reikės atlikti. Iš
klausius P. Dargio pranešimo nutarta jo iškeltus 
klausimas priimti ir pavesti Vajaus Komisijai su tuo 
supratimu, kad iškelti klausimai butų įgyvendinti.

30. Svarstoma Ona Ulinskienės, SLA 77 kuopos 
apeliacinė Ligos pašalpos išmokėjimo byla. . Dr. S.

Biežiui įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutar
ta ligos pašalpą O. Ulinskienei išmokėti.

31. Svarstoma S. Surantas, 77 kuopos Ligos pa
šalpos išmokėjimo byla. Dr. S. Biežiui įnešus, N. 
Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta S. Su rantui iš
mokėti Ligos pašalpą, tik už tą laiką, kurį jis pralei
do ligoninėje. >

32. Svarstant Juozo Mitriko, Cert. No. 19848, 
SLA 10 kuopos nario, pomirtinės bylą, buvo atsi
žvelgta į tai, kad jis įstojo į SLA 1913 metais būda
mas 40 metų amžiaus ir SLA nariu išbuvo gerame 
stovyje daugiau negu 25 metus ir dabar virš 70 metų 
amžiaus, todėl nutarė (jo prašymą patenkinti ir išmo
kėti pusę pomirtinės $75.00.

33. Svarstant Justinas Laurentas Cert. No. 38751 
pomirtinės bylą (40 kp. nario), buvo atsižvelgta į tai, 
kad jis įstojo į SLA 1923 m. 36 metų amžiaus ir išbu
vo SLA nariu gerame '■stovyjejaugiau negu 25 me
tus ir daba^ yra virš 70 metų amžiaus, todėl nutarė 
jo prašymą patenkinti ’ ir išmokėti pusę pomirtinės 
$150.00.

34. Svarstant Agnieškos Lorantienės Cert. No. 
56015, SLA 40 kuopos narės, pomirtinės bylą, buvo 
atsižvelgta į tai, kad ji įstojo į SLA 1933 metais 46 
metų amžiaus ir išbuvo SLA nare gerame stovyje 
daugiau negu 25 metus ir dabar yra virš 70 metų 
amžiau’s, todėl nutarė jos prašymą patenkinti ir išmo
kėti pusę pomirtinės $150.00.

35. Beto, vienbalsiai nutarta autorizuoti preziden
tą P. Dargį ir sekretorių dr. M. J. Viniką Pildomosios 
Tarybos vardu padaryti nutarimus dėl kitų pomirtinių 
išmokėjimo.

36. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoją, 
kad pasitaiko jog SLA nariai miršta Lietuvoje, arba 
mirusių narių pašalpgaviai gyvena Lietuvoje ir at
siunčia iš ten mirties pažymėjimus arba pašalpgaviai 
reikalavimus išmokėti jiems pomirtines, o kartais į- 
galiojimus išmokėti jų įgaliotiems asmenims pomir
tines. Jis prašo apsvarstyti šį klausimą ir pagalbėti 
surasti budus, kuriais butų galima išmokėti tokias 
pomirtines. Įnešus, parėmus nutarta šį klausimą ati
dėti dėl platesnio visų reikalų ištyrimo.

37. Susipažinę su mortgičiaus aplikacija No. 370, 
kurioje prašoma suteikti pirmoji mortgičiaus paskola, 
sumoje $8,500.00 ant nuosavybės, mediniam namui 
441,-443 Sunbury Street ir 407 Kantur Street, Miners- 
ville, Pa. Pildomoji Taryba ratifikavo Mortgičių Ko
misijos, kurią sudaro P. P. Dargis ir M. J? Vinikas, 
sutartį davimui mortgičiaus ant nuosavybės 441-443 
Sunbury Street ir 407 Kantur St., Minersvilie, Pa.

Visų juridinių veiksmų liečiančių teisėtą šio 
mortgičiaus davimą nutarta paskirti adv. T. Mack.

38. Šiuomi yra vienbalsiai įgaliojama SLA prezi
dentas, P. Dargis, pasirašyti ir sekretorius, M. J. Vi
nikas, atestuoti ir SLA antspaudą pridėti visuose do
kumentuose, kurie tik yra reikalingi mortgičių tran
sakcijai atlikti.

39. Įnešta, paremta ir vienbalsiai nutarta atgal
priimti žemiau išvardintus seniau buvusius suspen
duotus narius: >

J. Streleckiš, 126 kp., New York, apdr. Nl-193.
M. Kedanis, 164 kp., Pa., apdr. Nl-500.
SLA prezidentas P. Dargis, padėkojęs vifeiems 

Pildomosios Tarybos ir Komisijų nariams už taip iš
samų visų klausimų apsvarstymą ir tokius našįus nu
tarimus antrąją sesiją ir Pildomosios Tarybos posei- 
minį suvažiavimą uždarė 2 valandą po pietų, j

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Shenandoah, Pa.

Musų Miestelio Įvairenybės

Pastaruoju laiku laikraš
čiuose nesimato žinių iš musų 
miestelio, rodos kad čia nieko 
neįvyksta ir nėra kas rašyti. 
Nežinia kur dingo tie kores- 
podentai, kurie pirmiau apra
šinėdavo įvairius lietuvių pa
rengimus ir kitus įvykius, to
dėl aš, nors trumpai, paraši- 
siu kai kuriuos dalykus.

Štai vieną dieną einu gatve 
Ir susitinku vieną pažįstamą, 
gana gerai pagyvenusį lietu- 
tuvį. Jis manęs klausia kur 
taip smarkiai žengi, gal pasa
kysi man -ką nors naujo? Aš 
jam sakau, Petrai, aš tuo 
tarpu nieko naujo nežinau. 
Jis man sako, ar tu girdėjai 
ką nors apie Staniškius, kurie 
įlaikė valgomų daiktų krautu
vę. Iš dviejų brolių dabar jau 
liko tik vienas. Čia pakalbė
sim apie tai plačiau.

Krautuvė iuvo įtaisyta mo
demiškai, taip ir dabar yra. 
Ją įtaisė Jonas Staniškis, ir 
buvo jo vieno, bet tokią krau
tuvę vienam žmogui laikyt 
buvo persun-ku, tai j’s pir
miausia turėjo paimti kasi
ninką, tai jo brolis A. Staniš- 
kls irgi atėjo pas jį dirbti. 
Čia negaliu pasakyti kokią 
sutartį abu broliai buvo pasi
darę ir kiek Jonas savo bro

liui Antanui mokėjo, nes tai 
jų asmeniški reikalai, tik tiek 
galiu pasakyti, kad Jono svei
kata pradėjo mažėti po jo 
žmonos mirties, kuri mirė 
prieš porą metų, tad Jonas 
turėjo ir dabar turi pakanka
mai įvairių rūpesčių. Taip 
sant jis pamatė, kad jam ki
tokios išeitiesji ė ra, kaip tik 
parduoti krautuvę. Jis ją par
davė savo broliui Antanui, 
kuris ją perėmė į savo ran
kas šių metų vasario 14 die
ną.

Ta dabartinė Antano Sta- 
nišfkio valgomų daiktų krau
tuvė randasi po numeriu 112 
W. Coal Street, Krautuvės 
telefono No. 2-2882, gyveni
mo vietos No. 220 West & 
Penn, Shenandoah, Pa.

Abu įbroliai Staniškiai yra 
SLA 23 kuopos nariai. A. 
Staniškis yra 23 kuopos vice 
pirmininkas ir SLA 1-mos ap
skrities pirmininkas, J. Sta
niškis yra SLA 23 kuopos iž
do globėjas.

Čia dar noriu pažymėti, 
kad broliai Staniškiai yra ga
na ramus žmonės ir moka su 
visais mandagiai apsieiti ir 
gražiai sugyventi. Mano nuo
širdus patarimas Shenandorio 
lietuviams — aplankyti brolį 
A. Staniškį ir nusipirkti pas 
jį kas reikalinga, pas jį yra 
didelis pasirinkimas už priei
namą kainą..

Aš linku broliui A. Staniš- 
kiui gero pasisekimo naujam 
biznyje. Koresp.

Worcester, Mass.

Pasikalbėjimas su Svečiu
1' .. .. T

Vasario 14 dieną, svečiui iš 
New Yorko p. J. Audėnui, ap
sistojus pp. M. Žemaitaičių 
namuose, 98 Ward gatvėje, 
vakare atvyko keletas vietos 
veikėjų su svečiu pasikalbėti 
apie pasaulinius šių dienų į- 
vykius. Pasikalbėjime dalyva
vo: Juozas Pupka, Juozas Ša- 
laviejus, Juozas Krasinskas, 
Juozas Matijošaitis, Vincas 
Mitrikas, Kleofas Zurlis, šei
mininkas M. Žemaitaitis, dr. 
B. Matulionis iš W a u 1 u m 
Lake, R. I., ir svečias J. Au
dėnas.

Ponia M. Žemaitaitienė su 
dukrele Eugenija, svečius vai
šino įvairiais valgiais ir gėri
mais, netruko ir skanių gry- 

* bų. Praleista kelios valandos 
įdomiam pasikalbėjime ir lai
kas greit prabėgo.
Kalbėjo per radio

Tą patį vakarą, kaip 7:15 
vakare, per vieną vietinę ra
dio stotį WNEB, Lietuvos 
laisvinimo reikalais kalbėjo 
kongresmanas Harold D. Do- 
nohue ir adv. Antanas Mille- 
ris-Meškaųskas. Jiedu kalbė

jo labai gerai.
Rytojaus dieną, kaip 1:30 

valandą po pietų Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje įvyko at- 
žymėjimas 41 metų sukakties 
Lietuvos nepriklausomybės.

Čionai dalyvavo lietuvių 
karo veteranai su vėliavomis 
iš vietos gražių lietuviukų 
merginų ir berniukų suside
dantis Drum Korpsas, sugro
jo abu himnus ir kelis kitus 
muzikos dalykėlius.

Skautų ir skaučių grupė, I 
vadovaujant Janinai Vižba- 
raitei, pašoko gražiai kelis 
šokius. Turiningas kalbas pa
sakė : kongresmanas Harold 
D. Donohue, adv. A. Milleris 
ir svečias iš New Yorko p J. 
Audėnas. Invokaciją atkalbė
jo šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jonas Baka- 
nas. Perskaitytos ir priimtos 
rezoliucijos. Aukų surinkta 
virš , $700.00. Kitos organiza
cijos prisidėjo su stambiomis 
aukomis.

Parengimui vadovavo M. 
Žemaitaitis ir Jonas Palubec- 
kis. Į parengimą publikos at
silankė apie 250.

Kitas parengimas

Antras parengimas įvyko 
Vilniaus Aušros Vartų para
pijos auditorijoj 3 valandą po 
pietų.

Tie patys veteranai, kurie 
dalyvavo pirmesniam paren- 
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gimė Klubo Salėje, atvyko su 
vėliavomis. Vyčių ir parapi
jos mišrus choras, vedamas 
vargonininko Vinco Burdulio, 
sugiedojo himnus ir už Lie
tuvos laisvę žuvusius. Choras 
dar sugiedojo “Tėve Musų’’. 
Prelatas K. Vasys atkalbėjo 
invokaciją.

Po to vėl skautai ir “Drum 
Korpsas“ puikiai pasirodė. 
Vietos liglaikinio majoro An- 
drew B. Holmstrom išleistą 
proklamaciją perskaitė adv. 
A. Milleris. Čia vėl kalbėjo 
kongresmanas Harold D. Do- 

78 Second Avė. 
NEW YORK 8, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 28, Pa. 

VVAlnut 8-1747
Norėdami daugiau.
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LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 

siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
(Locenesed by USSR)

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6463 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
* Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
trumpiausiu laiku. * Visi muitai apmokami vietoje., musų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiun tjmą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4val. vakaro.
MUSŲ SKYRIAI

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550
1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818 

informacijų reikalaukite musų

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298
651 Albany Avė. 

HARTFORD, Conn. 
CHapel 7-5164 

firmos katalogų. ,

nohue‘7 majoras Artdrew B. 
Holmstrom, dr. Petras Vilei
šis iš Waterbury, Conn. Kun. 
Jonas Jutkevičius perskaitė 
rezoliucijas, švento Kazimie
ro parapijos mokiniai gražiai 
padainavo ir gražių eilėraščių 
pasakė. Choras vedamas varg.
V. Burdulio gražiai sudaina
vo keletą gražių dainelių. Čia 
publikos buvo apie 500. Aukų 
surinkta apie $600.00.

Tai taip Worcesterio lietu
viai atžymėjo 41 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukak- | 

tį. Parengimui vadovavo Juo
zas Glavickas ir Antanas Va- 
gelis.

Abiems parengimams pir- I 
mininkavo SLA 57 kuopos 
nariai M. Žemaitaitis ir J. 
Glavickas.

Po parengimų aplankėme 
Antaną Kriaučialį, kuris ran
dasi šiuo tarpu švento Vin
cento ligoninėje. Biznio reika
lais jis buvo nuvykęs į Web- 
ster, Mass. miestelį, ten ant 
ledo parpuolė ir susižeidė.

J. Krasinskas;
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Vasario 19 dieną Tėvynės 
redakcijoj lankėsi M. Klimas, 
Susivienijimo 285 kuopos pir
mininkas iš Linden, N. J. Jis 
palydėjo j laivą savo dukrą, 
kuri tą dieną išvyko į Vokie
tiją pas vyrą, kuris jau pir
miau ten yra nuvykęs tarny
bos reikalais ir neužilgio grįž 
Amerikon, tai žmona nuvyko 
jį sutikti, kad prieš grįžimą 
jam Amerikon, galėtų porą 
savaičių paatostogauti įvai
riose Vokietijos ir kitų 
pos valstybių vietose.

Kadangi brolio M. 
visa šeima, jo dukros 
naus šaimos
vienijime ir yra 
tinėms šeimoms, 
džiai rūpinasi 
reikalais, tai su 
pasikalbėta
kitais šių dienų reikalais. Jis 
yra draugiško budo žmogus, 
kokių labai mažai galima ra
sti.

Euro-

Klimo 
ir su- 

priklauso Susi- 
šimtaprocen- 
o jis nuošir- 
organizacijos 
juo maloniai

Susivienijimo ir

Vasario 16 Dienos Minėji
mas SLA Centre

Tradicinis Vasario 16 mi
nėjimas SLA Centre, šiemet 
įvyko Centro tarnautojų tar
pe. Kadangi Vasario 16 die
nos platesnį minėjimą ruošė 
Lietuvos Gen. Konsulas pulk. 
J. Budrys ir Laisvės Komite
tas, todėl-SLA šiemet prisiėjo 
atlikti siauresnio masto mi
nėjimą.

Lygiai 5 valandą po pietų 
susirinkus Centro tarnauto
jams prie paruošto vaišių sta
lo, SLA sekretorius dr. M. J. 
Vinikas tarė sveikinimo žodį, 
kurį baigė linkėjimu: kad su
sirinkę sulauktų Vasario 16 
dieną švęsti laisvoje Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.

Prie vaišių stalo buvo pla
čiau pasidalinta mintimis ir 
prisiminimais. Nors šiemet 
SLA Centras Vasario 16 d. 
paminėjo kukliai, bet ji pra
ėjo pakilioje ir nuoširdžioje 
nuotaikoje.

pačioj ar kitoj vietoj ir vėl 
pasikalbėti.

Literatūrinis Pasikalbėjimas 
Apie Pasternako Daktaras 

Živago

Kovo 7 dieną, šeštadienį, 7 
valandą vakaro Baltijos Lais
vės Namuose Baltic Freedom 
House įvyks literatūrinis pa
sikalbėjimas tema: B. Paster
nako “Daktaras Živago”. Pa
skaitą skaitys rašytojas Juo
zas Petrėnas. Po paskaitos 
diskusijos ir Pasternako kuri
nių deklamacijos, kurią atliks 
aktoriai. Visi kviečiami atsi
lankyti. Rep.

Ruošiama Akademija Pagerb
ti Antaną OI j ir Vanagaitį

ALT Sąjungos steigėjo ir 
pirmojo jos pirmininko, Balfo 
vice pirmininko, Alto vice 
pirmininko, Chicagos Sanitari
nio Districkto prezidento An
tano Olio ir Antano Vanagai
čio minėjimas-akademija j- 
vyks 1959 m. kovo 8 d., sek- 
damienį, 3 vai. po pietų Stat- 
lerio viešbuvo Sky Bali salė
je, 32 Street ir 7-th Avenue, 
Manhattan.

Kalbės dr. Steponas Biežis 
ir Juozas Bačiunas. Meninę 
dalį atliks Operetės Choras, 
pianistas Antanas Smetona ir 
aktorė L. Kašubaitė.

Apygardos valdyba malo
niai kviečia lietuvius dalyvau
ti. Rengėjai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
—Vasario 16 

mo Minėjimas
Vasario 15 d.

Webster^ Hali, 
vietos Lietuvių
tangomis buvo surengtas Lie
tuvos Nepriklausomybės Ak
to—Vasario 16 d. minėjimas. 
Po Amerikos ir Lietuvos him
nų, kun. J. Aleksiunas pas
kaitė invokaciją.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
senatorius K. B. Keating, ku
rio kalba buvo pilna užuojau
tos ir gilaus supratimo pa
vergtoms tautoms ir pirmoje 
eilėje tai buvo pareikšta lie
tuviams, jų tautinės šventės 
proga. Senatorius rado reika
linga dar 'kartą priminti, kad 
Jungtinės Valstybės nepripa
žino ir nepripažins neteisėtos, 
smurto keliu įvykdytos rusų- 
komunistų Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių okupaci
jos. Susirinkusieji šį pareiški
mą sutiko dideliu pasitenkini
mu.

Minėjimo iškilmes vedė dr. 
Eug. Noakas. Ilgesnę kalbą 
pasakė pedagogas V. Cižiu- 
nas, nušviesdamas vasario 16 
akto reikšmę musų gyvenime. 
Kalbėjo taipgi Lietuvos ge- 
naralinis konsulas J. Budrys. 
Koncertinę programą atliko 
solistė Roma Vilčinskaitė-Ma- 
stienė, išpildė švelniai ir muzi
kaliai keletą lietuvių kompo
zitorių dainų. Solistė buvo 
susirinkusiųjų šiltai ir palan
kiai sutikta.

Toliau programoje dalyva
vo J. Matulaitienės vadovau
jamas tautinių šokių ansamb
lis, parodydamas išpildymo 
darnumą ir plastiniu žvilgs
niu neblogai parengtas.

Brooklyno Operetės Cho
ras, vadovaujamas muziko M. 
Cibo, pagausėjęs ir akivaiz
džiai sustiprintas padainavo 
visą eilę lietuviškų dainų. 
Akompanavo A. Kepalaitė.

Tenka vis tik apgailestauti, 
kad didžiojoje tautinėje šven
tėje lietuvių visuomenėr nela
bai gausiai dalyvavo. Šitoks 
apsileidimas sunkiai pateisi
namas. Vieną kartą į metus, 
minint brangiausią sukaktį 
Nevv Yorko ir artimųjų sričių 
lietuviai galėtų parodyti dau
giau tautinio solidarumo ir 
galėtų jautriau atsiliepti į A. 
L. T. kvietimus. Šiemet aukų 
surinkta arti $2,000.00) bet 

tyje gal vėl teks susitikti toj | tame skaičiuje buvo J. Valiu-

Vasario 16 Paminėta Free 
Baltic House Patalpose

Lietuvos Ųeneralinis Kon
sulas puik. Jonas Budrys ir 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
vasario 16 dienos vakare 
Free Baltic House patalpose 
suruošė gražų pobūvį Lietu
vos nepriklausomybės . atsta
tymo 41 metų sukakčiai pa
minėti. Dalyvavo apie du šim
tai svečių ir viešnių, lietuvių 
ir kitataučių, lietuviams drau
giškų valstybių konsulai su 
poniomis, kelių didžiųjų Nevv 
Yorko dienraščių korespon- 
dai, kurių tarpe buvo ir Nevv 
York Times redaktorius Otto 
Tolišius su žmona.

Kiek teko sužinoti šiuos žo
džius rašančiam, tai dalyva
vo šių valstybių konsulai: 
Liberijos, Meksikos, Nikara- 
gujos, Ecuadoro, Kinijos, Is
panijos, Guatemalos, Kolum
bijos, Salvadoro, Chilės, Es
tijos, Graikijos, Albanijos, Če
koslovakijos, Rumunijos ir 
čia nesuminėtų valstybių kon
sulai ir kiti įžymus politikai.

Pobūvis buvo suruoštas rū
pestingai, dalyviams buvo už
tektinai įvairių užkandžių ir 
gėrimų. Nors pobūvyje daly
vavo jvairių tautų ir įvairių 
politinių įsitikinimų 
bet iš šalies žiūrint 
kad susirinkę vienos 
.nariai linksmai laiką 
ir tarp savęs kalbasi
vairius kasdieninio gyvenimo 
reikalus. Taip besilinksminda
mi ir besikalbėdami svečiai ir 
viešnios visai nepajuto, kai 
atėjo aštunta valanda ir rei
kėjo skirstytis į namus.

Skirstydamiesi vieni kitiem 
dėkojo už draugiškus pasikal
bėjus, pareikšdami,, kad atei-

žmonės, 
atrodė, 
šeimos 
leidžia 

apie į-

,^4(rak
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Lietuvių Sve-

progra-

I

Paieškojimai

/

ir Cleveland,

.seniau

gy-

Ro-

New Britain, Conn.

kiškio ir Obelių miestuose. Iš Vo
kietijos bene išvyko Argentinon, 

šauklys Jonas, Kasparo sūnūs.

dienos.
Kviečia Lietuvos

Šelpimo Komitetas.

miesto 
visi lie-

_ $4,850.00
$19,477.21

kil. iš Blu- 
vals., Utenos

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

d. Paskelbi- 
Webster Hali 
sekmadienyje
New Yorke 

Tarybos pas-

Renkimės Atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybes 41 

Mėty Sukaktį

Viso—________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

p. 
p. 
j. 
L. 
J.

Viso _______________ ______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. BUDREIKA, 4 kp., Sioux City,, Iowa» sirgo 2 savaites 5 dienas

MOSTEIKIENE, 18 kp., ’VViestville, III., sirgo 8 sav. 1 d............
ROKAS, 126-pav. kp., Ncw York, N. Y., sirgo 6 dienas ...........
RUZINSKAS, 186 kp., Alliance, Ohio, sirgo 2 sav. 4 d...............
A. PIELį 211 kp., Mahanoy. City, Pa., sirgo 8 sav. 5 d—.........
SVINKUNAS, 311 kp., W. Frankfort, III., sirgo 10 sav. 3 d........

M. IBILIUNAS, 367/ kp., Port Chestcr, N. Y., sirgo 6 sav. 6 d------

I

no ir J. Kazicko $1,000.00 au
ka. Tad iš publikos surinkta 
palyginti mažiau, kaip būda
vo kitais metais.

Dideliu susirinkusiųjų pri
tarimu priimtas pasveikini
mas Valstybės sekretdriui J. 
F. Dulles, kurs vienu pasku
tinių savo aktų, eidamas į li
goninę, pasirašė pareiškimą 
Vasario 16 dienos proga. 
Tarp kitko iš susirinkusiųjų 
tarpo buvo iškeltas sumany
mas pasiųsti telegramą Po
piežiui Jonui XXIII prašant 
sugrąžinti Lietuvos pasiunti
niui anksčiau turėtas diplo
matines teises. Dalyvis.

Parengimas įvyks sekma
dienį, kovo 1 dieną, 2 valan
dą po pietų. Vieta yra visiem 
gerai žinoma
tainė ant Park gatvės.

Yra pakviesti keli kalbėto
jai, kuriu tikslas bus padary
ti apžvalgą Lietuvos padėties. 
Principaliu kalbėtoju bus p. 
J. Tysliava iš Brooklyn, N. 
Y. Taip pat yra pakviesti vie
tos kunigai, kurie, niekuomet 
neatsisako dalyvauti, 
majoras J. Morelli ir 
tuviai profesionalai.

Turėsime ir meninę
mą, kurią parūpins ponai Ma- I 
rijošai.

Gerbiami lietuviai, jus pri
klausote draugijose, esate iš
rinkę atstovus į Lietuvos šel
pimo daubą, ir tie jūsų iš
rinkti atstovai rūpinasi, kad 
Lietuvos nepriklausom y b ė s 
41 metų minėjimo sukaktis 
butų sėkminga, nes tas pri
klauso nuo jūsų. Tik jūsų at- I 
siiankymas padarys sekmin- F 
gą minėjimą.

Todėl prašome nepamiršti 
kovo .pirmos dienos. Vyrai ir 
moterys, seni ir jauni, daly
vaukime savo brangios tėvy
nės šventėje. Kad ir Lietuva 
yra pavergta, bet parodyki
me savo meilę. Nors mes esa
me keletą tūkstančių mylių 
nuo savo gimtojo kraštų Lie
tuvos, bet trokštame matyti 
Lietuvą vėl laisvą. Bent vieną 
kartą metuose susirinkime po 
vienu stogu, parodykime sve
timtaučiam, kad lietuviai ryž
tingai dirba dėl savo tėvynės 
laisvės atgavimo.

• Todėl dar kartą primenu 
komiteto ir rengėjų vardu ir 
prašau neužmiršti kovo pir
mos

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Stankevičius Antanas, Stasio sū
nūs, gyvenęs ^Kazliškių k., Kazlij- 

Rudos vals., Marijampolės apskr.
Szulc Jonas, KazimierO sūnūs, 

turėjo kirpyklą Čikagoje, jo sūnūs 

Edvardas studijavo mediciną.
Valaitis Boleslovas, Juozo sūnūs, 

ir jo šeima.

Vaznaitė-Andrijauskienč.
Ašmonas-Ashman William, gyve

no VVcrner Street, Seattle, Wash., 
ar gal B. C., Kanadoje turi brolį 
Motiejų.

Astrauskas Povilas, Juozo sūnūs, 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Bracas Juozas, Prano sūnūs, gy
venęs Buenos Aires, Argentinoje.

Ignatavičien-Lukošiunaitč Stase 
ir jos šeima.

Leveckis Antanas ir Juozas, gy
veno Scranton, Pa., 
Ohio.

Lumpickas Aleksas, 
aiškių km., Daugailių 
apskr.

Maksimas Jonas, buvo vedęs Oną 
Mazuraitę, kilęs iš Moįrišluų km., 
Naujo Radviliškio vals.

Merkelis Kazimieras, iš 
atvykęs Amerikon.

Tviickevičicnč Marija, Simono duk
tė, gim. Viekšniuose, ir jos vyras 
Mickevičius Pranas.

Mikšys Juozas, Juozo sūnūs, 
venęs Chicagoje.

Motokunas Antanas, gyvenęs

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
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 7-44»9 

' 

Tei. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 
NOT AR Y PUBLIC

KOVO 8 D., SEKMADIENI, 3 VAL. PO PIETŲ 
STATLER VIEŠBUTY SKYTOP

32 Street ir 7
BALLROOM
Avė., Manhattan, Nevv York

Iškilminga Akademija
? o
Bus paminėta žymus visuomeninkas

ANTANAS OLIS ir ANTANAS VANAGAITIS-
kompozitorius

*

KALBĖS:

AMERIKOS VISUOMENES ATSTOVAS
DR. STEPONAS BIEŽIS iš Chicagos, 111., ir 
JUOZAS BACHUNAS iš Sodus, Mich.)

MENINEJE PROGRAMOJE DALYVAUJA:

*9

Brooklyno Operetės Choras, vadovaujamas muziko M. Cibo 
Pianistas Antanas Smetona 
[Dramos aktorė L. Kašiubaitė

............-......................................................<-............. .................. ..... ................................
Tą pačią dieną 11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Visus kviečiame atvykti į minėjimą ir tuo pagerbti užsipelniusius lietuvius

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Vasario 21, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS RAČIŪNAS, 11 kp., Waterbury, Conn., gimęs 

birželio 12, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugpiučio 3, 1924 m. Mjrė gegužės 31, 1956 m. 

Palaidojimo išlaidoms padengti Dolores Cristillo 
pomirtines išmokėta__ __________ _________ ___

ANTANAS DANIELIUS, 57 kp., Worcester, Mass.* 
gimęs spalių 5, 1889 m., įPušiniškių sod., Šiaulių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 1, 
1928 m. 'Mirė sausio 11, 1959 m. Velionio žmo
nai, Sophia Danielienei, .pomirtinės išmokėta __

VICTOR GREEN, 14 'kp., Cleveland, Ohio, gimęs 
rugpiučio 10, 1914 m., West Virginia. Prie SLA 
prisirašė sausio 7, 1941 m. Mirė vasario 4, 1959 
m. Velionio motinai, Juzei Grigoravičienei, po
mirtinės išmokėta ____________________ ________

PETRAS JUiRKONIS, 68 kp., Wilkes-Barre, Pa., gi
męs sausio 15, 1886 m., 'Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 3, 1925 m. Mirė vasario 8, 
1959 m. Velionio dukteriai, Aldonai Bieble, po
mirtinės išmokėta ____________________________

STASYS ZAREMBA, 102 kp., Haverhill, Mass., gi
męs birželio 5, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 1, 1928 m. Mirė lapkričio 25, 1958 
m. Velionio žmonai, Elenai Zarembienei, pomir
tinės išmokėta ______________ _______________ _

JONAS JASINSKAS, 129 kp., Chicago, III., gimęs 
sausio 26, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasario 9, 1919 m. Mirė lapkričio 5, 1958 m. 
Velionio sunui, Victor Jasipskui-Jason, pomirti
nės išmokėta ________________________________

HELEN KAVALAUSKAS, 134 kp., Chicago, I11‘., gi
musi vasario 27, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 13, 1951 m. Mirė sausio 27, 1959 
m. Velionės anūkei, Janett Kavai, pomirtinės 
išmokėta ____________________________________

PETRAS STANKEVIČIUS, 171 kp., Bentlcyville, Pa., 
gimęs birželio 29, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 15, 1929 m. Mirė spalių 22, 
1958 m. Velionio žmonai, Alenai Stankevičienei, 
pomirtinės išmokėta __________________________

PRANE DZIKIENE, 367 *ikp., Port Chester, N. Y., 
gimusi balandžio 1, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 9, 1928 m. Mirė lapkričio 11, 
1958 m. Velionės vaikams, Anthony Dzikas, 
Mary Preble ir Elenai Urban, pomirtinės išmo
kėta __________________________________ ______ 600.00

. $46.00 

. 54.75 

. 10.00'
- 16.00 
_ 44.50 
_ 74.25 
_ 60.02
"T"’ " - --------

_$305.52
....................._.............$2,507.36 

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių*.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS
RYTŲ APYGARDA NEW YORKE

PETKUS
IEVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnliall 3-2108-09

KOPLYCIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ. LIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7728 George Stų Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠĖJO NAUJA KNYGA

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; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos^ Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabas požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
><n\XM

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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu: •

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinob

NAUJIENOS

NAUJIENOS



Nevv York 1, N. Y.? Kovo-March 6, 1959 50 METAI
Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 

, Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

MACMILLANO SU CHRUSČEVU 
PASIKALBĖJIMAS MASKVOJE

Chruščevas Nepritaria Berlyno Svar
stymui be Čekoslovakijos ir Lenkijos

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Mac
iui lianas praeita savaitę viešėjo Maskvoje ir apie dvi 
valandas kalbėjosi su Sovietų Sąjungos diktatorium Ni
kita S. Chruščevu. Sakoma, kad jiedu daugiausia kal
bėjosi politiniais klausiniais. Nors pranešimai apie tai 
nieko nesako, bet galima spręsti, kad jie kalbėjosi nusi
ginklavimo klausiniu, nes su jais kartu dalyvavo Con 
O’Neill, Macmillano nusiginklavimo ekspertas, ambasa
dorius Sir Patrick Reilly ir Lloyd, Britanijos užsienio 
reikalų ministeris. Maskvos agentūros pranešimu, 
Macmillanas su Chrušėevu turėjo ir asmeniškų pasikal
bėjimų, tačiau nepranešama, kokiais reikalais jiedu as
meniškai kalbėjosi.

Macmillanas su savo patarcjais-palydovais, matyt 
mandagumo sumetimais, aplankė Sovietų Sąjungos vi
ce prezidentų S. R. Rašidov, nes pats prezidentas Vo- 
rošilov tuo metu buvo susirgęs. Taipgi Britanijos mi
nisteris pirmininkas Macmillanas savo valstybės amba
sadoje suruošė veisės Sovietiniams vadams.

Chruščevas nepritaria Vokietijos klausimo svarstymui
Macmillano su Chrušveču 

pasikalbėjime, kaip spauda 
praneša, buvo svarstyta Vo
kietijos klausimas, tačiau tuo 
reikalu neprieita prie susita
rimo. Po pirmojo pasitarimo 
Chruščevas pareiškė, kad di
džiosioms valstybėms neįma
noma svarstyti Vokietijos 
reikalą nepaikviečiant į pasi- 
tarmą kitų dviejų valstybių 
Čekoslovakijos ir Lenkijos. 
Prisimindamas apie orinius 
kelius ir konvojus į izoluotą 
Berlyną, Chruščevas tarp kit
ko pareiškė, kad Sovietų Są
junga nebūtų tik stebėtoja, 
jei kiltų pavojus raudonajai 
Vokietijai, bet tam butų pa
sipriešinta ir nebūtų leista 
pažeisti komunistų valdomos 
Vokietijos.

Chruščevas taip drąsiai kal
bėjo ne Macmillanui asmeniš
kai, bet Maskvos rinkiminia
me susirinkime, kada Brita
nijos ministeris pirmininkas 
buvo išvykęs iš Maskvos apie 
100 mylių į rytus apžiūrėti 
atominio tyrinėjimo institutą.

Iš Cbruščėvo pasakytos to
kios kalbos galima daryti iš
vadą, jog Maskva nedarys jo
kių nuolaidų dėl Vakarų Ber

lyno susisiekimo pavedimo 
kontroliuoti rytinei Vokieti
jai. Jo manymu turėtų būti 
sukviesta vyriausybių galvų 
konferencija išsprendimui to 
klausimo. Chruščevas taipgi 
savo kalboje puolė Vakarus 
už atominių ginklų bandymą, 
tačiau jis nieko neprisiminė 
apie Sovietų Sąjungos kari
nių ginklų gaminimą ir ruoši
mąsi karui.

Valstybės Sekretorius 
71 mėty amžiaus

Valstybės Sekretoriui John 
F. Dulles, kuris šiuo metu 
randasi Walter Reed ligoni
nėj, vasario 24 dieną sulaukė 
71 metų amžiaus. Jis po ope
racijos, kaip pranešama, jau
čiasi gerai, bet gydosi nuo ki
tos ligos. Vasario 26 dieną jis 
buvo sukvietęs į ligoninę auk
štuosius valdžios pareigūnus 
ir su jais turėjo pasikalbėji-' 
mą Berlyno krizės reikalu.

Valstybės departame n t a s 
praneša, kad sekretorius Dul
les tokią ilgą konferenciją tu
rėjo pirmą kartą nuo to lai
ko, kai jis pradėtas gydyti 
nuo vėžio ligos.
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Iš SLA Pildomosios Tarybos Posėdžių
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Praeitos savaitės penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadie
nį Susivienijimo centrinėse 
patalpose posėdžiavo Susivie
nijimo Pildomoji Taryba. Da
lyvavo visi tarybos nariai: 
prezidentas Povilas P. 
Dargis, vice prezidentas Juo
zas Maceina, sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, iždininkė Nora 
Gugienė, iždo globėjai E. Mi- 
kužiutė ir adv. S. Briedis, ir 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie
žis.
> Nors posėdžiai tęsėsi tik 3 
dienas, .bet per tą trumpą lai
ką apsvarstyta ir išspręsta 
daug svarbių organizacijos 
reikalų. Dabar einančio Va
jaus Komisija, kurią sudaro: 
prezidentas P. P. Dargis, vice 
prezidentas J. Maceina, sek
retorius dr. M. J. Vinikas ir 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie
žis, pasidžiaugė iki šiol gau
tais vajaus daviniais ir pla
čiai apkalbėjo tolimesnę va
jaus eigą, kad vajų padarius 
dar sėkmingesnių ir iki jo pa
baigai padvigubinus organiza
ciją naujais ir jaunais na
riais.

šeštadienio popietį Jaunuo
lių Komisijos nariai turėjo 
savo atskirą konferenciją. 
Jie svarstė ir jieškojo būdų 
kaip butų galima jaunuolius, 
čia gimusius ir atvykusius iš 
anos pusės Atlanto įtraukti 
į Susivienijimą ir jo veiklą. 
Po išsamaus pasikalbėjimo ir 
įvairių nuomonių pareiškimų, 
padarė pasiūlymų Pildomajai 
Tarybai.

Bendras Pildomosios Tary
bos ir Jaunuolių Komisijos 
narių pasitarimas įvyko tuoj 
po Jaunuolių Komisijos fon- 
ferencįjos. Šiame pasitarime 
Jaunuolių Komisijos nariai 
pateikė savo pasiūlymus. Pil
domoji Taryba, išklausė jau
nuolių pasiūlymus, padarė 
kai kuriuos paaiškinimus ir 
priėmė dėmesį, pareikšdama, 
kad jeigu valstijų įstatymai 
ir aplinkybės leis, vykins.

Po bendro pasikalbėjimo 
Pildomosios Tarybos pastan
gomis, buvo veišės, kuriose 
dalyvavo Pildomosios Tary
bos nariai ir Jaunuolių Komi
sijos nariai. Vaišių metu as
meniškai pasikalbėta ir pasi

dalinta mintimis organizaci
jos reikalais. Vaišės praėjo 
gražioj nuotaikoj ir visi daly
viai buvo patenkinti. Skanius 
užkandžius paruošė p. Ona, 
Vinikienė, kurių buvo įvairių 
ir užtektinai. Netruko ir gė
rimų troškulio numalšinimui.

Pildomoji Taryba posėdžia
vo ir sekmadienį, kovo pirmą 
dieną ir baigė posėdžius vė
lai vakare.

Per tą trumpą trijų dienų 
laiką apsvarstyti ir išspręsti 
visi skubieji reikalai, kurie 
buvo skirti šiam metiniam 
suvažiavimui.

Baigus posėdžius, preziden
tas, vice prezidentas, iždinin
kė ir daktaras kvotėjas išvy
ko į namus, iždo globėja E. 
Mikužiutė pasiliko patikrinti 
sekretoriaus knygas su iždo 
globėju adv. S. Briedžiu.

Nenusaiisinta nė vieno hek
tarų, skundėsi kai kurių Ši
lutės rajono kolchozų delega
tai partinėje konferencijoje. 
Drenažo laukia tame rajone 
12,000 ha. Rajone esą 5,000 
ha visiškai supelkėjusių pievų. 
Grudų kitais metais tame ra
jone numatyta gauti tik 10 
ctn. iš hektaro.

SLA STOVIS YRA LABAI GERAS
Turime Siekti Dar Didesnių Laimėjimų 

Naujų Nariy Prirašymo Darbe
Skaičiai Rodo Aukštį Apdraudą Padengimą

Veik nuo metų pradžios SLA centre vyko didelė 
darbymetė, nes buvo ruošiami raportai valstijų apdrau- 
dos departamentams. SLA raportuose yra daug ir di
delių skaičių. Jie tiksliai parodo organizacijos stovį. 
Pažvelgus į tuos skaičius malonu patirti, jog jie vaiz
duoja labai gerų, musų organizacijos finansinę padėtį 
ir jos pajėgumų. Iš jų matyti, kad Susivienijimo pei
kiamos apdraudos turi aukštų padengimų, ir tuo atžvil
giu SLA pralenkia daugelį kitų apdraudos stambių 
kompanijų ir organizacijų.

Tokios aukštos padėties Susivienijimas pasiekė 
doką įvestų pagerinimų apdraudose, nuostatų pritaiky
mo prie naujai iškylančių reikalavimų ir, žinoma, svar
bų vaidmenį atlieka geras SLA reikalų tvarkymas ir 
vedimas.

Organizacijos geras stovis gali džiuginti visus 
narius, nes tas reiškia, jog Susivienijimas pilnai atlieka 
ir gali tesėti visus savo įsipareigojimus.

Nuo Pačią Nariy Daug Priklauso SLA Pažanga
Prie Susivienijimo kilimo daug prisideda kuopos 

ir patys nariai, Reguliarus duoklių mokėjimas ir išlai-

I

j kymas narystės geram stovyje yra pagrindinės sulygęs 
organizacijai tvirtėti. Bet viena pačių svarbiausių S. 
L. A. augimo sąlyga yra naujų narių gavimas. Šiuo 
klausimu dažnai, pasisakoma TĖVYNĖJE, primenant 
visiems tenkančių, pareigų prisidėti savo darbu prie na
rių skaičiaus didinimo. Dėl to neturime didelio pagrin
do skųstis, nes organizatorių ir veiklių narių pastango
mis į Susivienijimo eiles kasmet ateina keli šimtai nau
jų narių. Tačiau neturime tenkintis gaunamais vai
siais. Vajaus darbe nuolat turime stengtis gauti dar 
didesnį derlių. Kaip nekartų sakyta į šį darbų turime 
jungtis visi, nes nuo musų didesnes talkos priklauso or
ganizacijos augimas, jos pažanga ir ateitis.

Atkreipkime Aplikanty Dėmesį į SLA Pajėgumą
Prikalbindami prisirašyti prie SLA naujus narius 

turime atkreipti jų dėmesį į Susivienijimo gerų stovį ir 
jo finansinį pajėgumų. Nevisi pažįsta Susivienijimų ir 
nekiekvienas gali žinoti, kokia jo padėtis finansine pra
sme. Naujai apsidraudžiančių tarpe yra asmenų jieš- 
kančių turtingų apdraudos kompanijų, galvodami, jog 
jų duodamos apdraudos yra geresnės.- Deja, nepagal
vojama, kiek tokia apdraudos kompanija yra pajėgi 
tesėti savo įsipareigojimus. Tuo tarpu Susivienijimas 
yra vienas pajėgiausių savo įsipareigojimus nariams at
likti kiekvienu metu. Todėl prirašantieji naujus na
rius kiekvienam aplikantui turėtų priminti musų orga
nizacijos pajėgumų. Toji aplinkybė visiems nuliams ga
rantuoja tas naudas, kokias Susivienijimas yra įsipa
reigojęs atlikti.

I
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J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba Pasakyta 
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo Proga 

Philadelphia, Pa. 1959 m. Vasario 22 Dieną

“Vasario šešioliktoji —
simbolis laisvės, simbolis kraujo aukos. 
Vasario šešioliktoji —
diena didžiųjų pažadų prisiminimo”.

Juozas Almis Juragis.

Šia istorine proga prisimin
kime, bent prabėgomis, musų 
pažadą ir didžiąją pareiga 
Vasario šešioliktosios Aktu 
atgimusiai Lietuvai. Pažinki
me ir jos priešą, žvilgtclkime 
ir į jo veidą.

Nepriklausomybės neleng
vai tautų įgijama. Kelias į ją, 
tai kelias į aukštą kalną. Ke
lias į laisvvą nepriklausomą 
Tėvynę — Golgotos kelias. 
To kelio palydovai — aukos 
ir pasišventimas, arba Ohur- 
chillio terminologija sekant, 
prakaitas ir ašaros. Kelias į 
•laisvę kartais esti ilges
nis, kartais trumpesnis. Lie
tuvių tautos didysis penkta
dienis kartą istorijoj truko 
120 metų. Kaip ilgai šį kartą 
tęsis naktis be aušros, kas 
beįspės? Tai musų baidyti ne
privalo. Nes, anot Putino:

“Mus kruvinos skriaudos 
ir dygus vargai,

Ir liūdinčiais kryžiais 
pasvirę kapai,

Tai sėkla šviesaus v 
Lietuvos atgimimo”.

Lietuvio kelias, — Lietu
vos prikėlimo kelias, nežiū
rint kaip ilgai prisikėlimas 
beužtruktų. Nei tautų vaiky
masis, nei išsijungimas iš lie
tuviškos veiklos, lietuvio są
žinės nepatenkins. Tik tauri 
meilė Tėvynei — ramios są
žinės laidas.

Be pareigos svarbu ir sa- 
vygarba. Mes turime pasi
rodyti verti esą ir musų gar
bingos praeities ir musų šių 
dienų šventųjų kankinių. Juo 
labiau, kad jie kentėjo ir ken
čia ne tik už save, bet ir už 
mus. Vertybes, dėl kurių jie 
aukojasi ir kenčia, yra ir mu
sų vertybes. Okupanto pagie
ža mums—atsiliepia ir jiems. 
Tokia būkle uždeda pareigų. 
Jas sulig išgalių stengiamės 
vykdyti.

Lietuvių tautos kryžiaus 
kelias prasidėjo su raudonąja

okupacija. Jis nužymėtas: au
komis, kančia, ašaromis, nu- 
laisivinimu bei nužmoginimu. 
Tūkstančiai tauraus jaunimo 
garbingai žuvo atviroj ir ne-
a

dygioj kovoj. Kiti žuvo kalė
jimuose ir Sibiro tremtyje. 
Tėvų Žemei: “mes nešėm 
daug aukos gėlių”. Jas tebe
nešamo. Tai pavergto lietuvio 
duoklė Dievui ir Tėvynei.

Kita dalis lietuvių pasiekė 
laisvuosius Vakarus. Jos ir 
senesnės išeivijos, irgi, kovo
ta ir kovojama. Tai ne ginklo 
kova. Ji įvairavo sulig gyve
namos aplinkos. Pirmiausia 
imtasi sugriauti okupanto 
skelbiamą mitą, kad esą lietu
viai savo valia apsisprendę 
už komunizmą. Pastangos to

kią klastą demaskuoti apvai
nikuotos J. A. Valstijų Kon
greso tyrinėjimais. Kongreso 
Komitetas, Kerstenui vado
vaujant, visapusiškai ištyręs 
reikalą priąjo išvados, kad 
Sovietų Sąjungos tvirtinimai 
apie tariamą laisvę Baltijos 
tautų į Sovietų Sąjungą įsi
jungimą neparemti nei teise 
nei faktais. Tai didelis Lietu
vai patarnavimas. Ir ne tik 
Lietuvai, bet ir bendrai lais
vajam pasauliui. Taja me
džiaga jis irgi domisi ir nau
dojasi, kai jam gręsia rau

donoji klasta.
Laisvųjų lietuvių taip pat 

nuopelnas, kad persekiojimų, 
trėmimų bei genocido Lietu
voje garsas, irgi, per visą 
laisvąjį pasaulį nuaidėjo. 
Tuomi, irgi, pasitarnauta ir 
Lietuvai ir kitoms valsty
bėms. Tų ir kitų klausimų kė
limu ir Altas ir Vilkas daug 
nusipelnę. Vliko šiemet veik
los jau 15 metų. Alto dar 
daugiau, šių metų Vasario 16 
impozantiškas Senato ir At
stovų Rūmuose minėjimas, 
didžiumoj jo nuopelnas.

(Nukelta į 3 pusi.)

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėeslui $3.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneeeiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų .piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo- bus

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę, už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesi už kiekvieną $1,000.00 a.pdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. \ Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

r
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KUPONAS
Pasitaręs įstojimo j SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
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Baigti ir išsiuntinėti 
valstijoms raportai

Per praeitus du sausio 
vasario mėnesius Susivieniji
mo Centre buvo tikra rugia- 
piutė. Sekretorius dr. Vinikas 
ir tarnautojai dirbo prie val
stijoms ruošiamų metinių ra
portų, kurie kovo pirmą die
ną turėjo būti išsiųsti vi
sų tų valstijų, kuriose Susi
vienijimas įregistruotas, Ap- 
draudų Depart amentams. 
Praeitą savaitę raportai baig
ti, juos pasirašė prezidentas 
P. P. Dargis, sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, ir iždininkė N. 
Gugienė, ir tą pat dieną, va
sario 28, jie išsiųsti visoms 
valstijoms, kurių priežiūroje 
musų organizacija veikia.

Raportus ruošiant, jei ku
rių kuopų sekretoriams ar 
kitiems kuopų pareigūnams 
vienu ar kitu neskubiu reika
lu nebuvo atsakyta, tai buki
te kantrus ir palaukite, o visi 
gausite atsakymus.

- - - - - - - - - - :o:- - - - - - - - - -
Vasario Šešioliktosios 
minėjimai

Visose didesnėse vietose, 
kurios tik gausiau apgyven
tos lietuviais, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 41 
metų sukaktis gražiai pami
nėta. Minėjimus patriotingie- 
ji lietuviai gausiai lankė ir 
pinigiškai prisidėjo prie Lie- j 
tuvos laisvinimo 
los, tas parodo, 
nepamiršta savo 
vynės Lietuvos, 
ko minėjimus ir 
nigiškai paremti
darbus už jos išlaisvinimą iš 
vergijos jungo.

Tiesa, dar yra ir tokių vie
tovių, kuriose nebuvo pami
nėta lietuvių tautai svarbi su
kaktis, bet prisiminus seną 
lietuvių patarlę: “Geriau vė
liau, negu niekad, darbas at
likti”. Taigi tos vietovės, ku
rios dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nesuspėjo tos reik
šmingos sukakties paminėti, 
gali tai padaryti artimiausiu 
laiku.

vedimo by- 
kad lietuviai 
gimtinės Tė- 
gausiai lan- 
nesigaili pi
di r b a m u s

išvy-

- - - - - - - - - - :o:- - - - - - -— 
Pradėkite ruoštis prie 
vasarinių išvykų

Nors dar nepraėjo žiemos 
ir pavasario patogus sezonai 
įvairių pobūvių ruošimui, ta
čiau jau laikas pradėt galvoti 
ir ruoštis vasarinėms
koms, iš anksto pradėt jieš
koti patogių vietų, kad atė
jus vasaros metui ir norint 
išvyką suruošti, nereikėtų 
skųstis, kad negalima gauti 
patogios vietos išvykoms ir 
dėl tos priežasties kuopos ne
gali išvykų ruošti.

Kad atėjus vasarinių išvy
kti sezonui, nereikėtų skųstis, 
kad dėl negavimo patogios 
vietos, negalima nieko suruo
šti, dabar laikas pradėti tuo 
rūpintis — iš anksto surasti
tinkamą vietą ir ją paimti \ ruošta.

SLA 236 kuopa Toronte 
jau egzistuoja 25 metus. Tam 
reikšmingam įvykiui atžymėti 
š. m. vasario 8 dieną įvyku
siame mėnesiniame susirinki
me nutarta išleisti jubiliejinį 
leidinį. Jame bus patiekta ne 
tik musų kuopos gyvenimas, 
bet ir kitų Kanadoje esančių 
kuopų reikšmingesni gyveni
mo epizodai. Tam tikslui yra 
sudarytas redakcinis kolekty
vas. Šiomis dienomis šis 'ko
lektyvas turėjo pirmąjį savo 
posėdį, kuriame nustatytos 
darbo gairės ir pasiskirstyta 
pareigomis. Posėdyje dalyva
vo kuopos veikėjai: O. Indre- 
lienė, M. Yokubynienė,
džiai, St. Jokūbaitis, J. Dagi
lis ir kiti, apsiėmusiąji šį 
slą įgyvendinti asmenys, 
dinys numatomas išleisti 
šiais metais.

mą lietuviškajai 
Ta pačia proga, D. 
pademonstruos ir 
mus, kuriuos jis 
ankstyvesnėse savo 
plačiame pasaulyje,
pat ir Nepriklausomoje Lie
tuvoje. M. K.

visuomenei. 
Kuraitis 

kitus fil- 
pagamino 
kelionėse 
o taip
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Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

■

si skyrių, skirtą Susivienljmio Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams,~ volą Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos men. 21 dienos iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytoją: MO
TIEJAUS NASVYOIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1958 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

Pun-

v • tik-
Lei-
dar

įsiti- 
d au

ta uvo 
žmo-

Musų Mirusieji

Sausio 28 dieną po ilgos ir 
sunkios ligos Oakvillėje, On
tario mirė ilgametis 236 kuo
pos narys Jonas Mankus. Ve
lionis buvo susipratęs, pavyz
dingas ir tolerantiškas lietu
vis. Būdamas socialdemokra
tas, jis giliai gerbė kitų 
kinimų žmones, per tai 
gelio savo pažįstamų 
gerbiamas ir mėgiamas
gus. Jo laidotuvėse, kurios į- 
vyko Toronto Mount Pleasant 
kapinėse, dalyvavo skaitlin
gas būrys draugų, bendra
minčių ir šiaip lietuviškos vi
suomenės.

Vasario 12 dieną nuo šir
dies priepuolio darbovietėje 
mirė kitas musų kuopos na
rys Antanas Paršeliunas. Tai 
buvo palyginti dar jaunas, 
ramus, kuklaus budo žmogus. 
Jo žmona ištreMta Sibiran 
sunkiai sirgo, kas kėlė velio
niui didelį rupesnį ir širdgė
lą. Arčiau jį pažinusieji ma
no, kad šis skaudus rūpestis 
ir pakirto velionies gyvybės 
stygą. Gražiose laidotuvėse 
musų kuopos vardu jautrų 
atsisveikinimo žodį 
Paulauskas. A. 
palaidotas Park 
nėse Toronte.

tarė A. 
Paršeliunas 

Lawn kapi-

Kuraitis

St. Catharines, 
Canada

Pranešimas Susivienijimo
278 Kuopos Nariams

Š. m. kovo mėn. 7 dieną, 
šeštadienį, 6 valandą vakare 
šaukiamas kuopos metinis su
sirinkimas, kuriame bus ren
kama nauja kuopos valdyba.

Susirinkimui patalpas mie
lai sutiko duoti musų kuopos 
nariai pp. Dauginai savo bu
te, 47 Currie St., St. Catha
rines. »

Po susirinkimo kuopos se
sės rengiasi pavaišinti skania 
kavute.

Kviečiame visus kuopos na
rius skaitlingai dalyvauti.

SLA 278 Kuopos Valdyba.

Wilkes Barre, Pa.
Pagerbe SIzA 7-tos Apskri

ties Ilgameti Iždininką

šeštadienio vakare, vasario 
dieną, Povilaičių užeigoje,

apskrities 
Mockevi- 

nesveikatos, 
suvažia- 

iždininko 
metų.
Nelė Ba-

gerbiamam 
o jo žmo-

skanią va- 
pirminin-

gerą darbą ap- 
taupymą apskri-

buvo pakviestas 
buvęs SLA vice

programą buvo 
pakalbėti pats 

A. Mockevi- 
Jis išreiškė didelę padė

kuopoj. Ar nebus jis suorga
nizavęs savo kuopą, kurioj 
per ilgus metus sekretoriauja. 
Palinkėjo jam ilgiausių metų 
ir įteikė garbės svečiui SLA 
Albumą nuo sekr. dr. M. J. 
Viniko. Taipgi nuo 7-tos ap
skrities įteikė gražią auksinę 
plunksną ir paišelįį.

Baigiant 
pakviestas
garbės svečias 
čius.
ką apskrities valdybai už su
rengimą šio pobūvio, o taip
gi SLA prez. P. Dargiui ir 
sekretoriui dr. M. J. Vinikui 
ir svečiams už atsilankymą.

Programos vedėjas A. Mi
liauskas padėkojo šeiminin
kėms M. Povilaitienei ir V. 
Lumbienei už taip skaniai pa
gamintą vakarienę, kuria sve
čiai buvo labai patenkinti.

Po visam buvo dainuota ir 
vaišintasi alum ir kitais gė
rimais.

Anot Maceinos
’ buvo labai smagus, kaip lietU- 
I viškos vestuvės.

Nuo savęs tariu visiems 
nuoširdų ačiū už atsilanky
mą.

Adomas Miliauskas,
SLA 7-tos apskrities pirm.

■pobūvis

New Haven, Conn.
SLA 142 Kuopos Veikla

VI. Šaulys per- 
Bendruomenės

aukos išlaiky-
lituanisti-

pa- 
pa-

dvi 
Lietuvos 

“Lietuvių Žiny-

VAIKO SVEIKATA
AT A UJA GI M10 SVEIKA TOS 

APSAUGA

pasaulio 
patirtus 
aprašęs 

— daug

Atvyksta Dan

Š. m. kovo 7 d. Torontan 
iš Čikagos atvyksta Ameri
kos lietuvių žinomas veikėjas, 
laikraštininkas ir biznierius 
Dan Kuraitis, kuris šv. Jono 
parapijos salėje rodys savo 
pagamintus filmus. Dan Ku
raitis yra ne tik visuomeni
ninkas, bet ir aistringas ke
liautojas, keliais atvejais ke
liavęs ipo įvairias 
vietas ir tų kelionių 
įspūdžius įdomiai 
knygoje Daug kraštų
žmonių. Be to, būdingesnes 
kelionių vietas jis yra nufil
mavęs. Praėjusiais metais jis 
su grupe amerikiečių turistų 
buvo nuvykęs už geležinės už
dangos, kur lankėsi Lenkijo
je ir Sov. Sąjungoje. Ten lan
kydamasis jis, kiek sąlygos 
leido, stebėjo sovietinį gyve
nimą ir kai kuriuos jo reiški
nius užfiksavo filmo kamero
je.

Šį filmą su atitinkamais 
paaiškinimais D. Kuraitis 
prieš kurį laiką demonstravo 
Čikagos lietuviams, atskleis
damas žiūrovams dalelytę re
alaus, propaganda neužteršto, 
sovietinio gyvenimo.

SLA Toronto 236 kuopa 
nutarė pakviesti keliautoją 
pademonstruoti šį įdomų fil-

7
300 E. Northampton Street, 
7-tos apskrities valdyba su
rengė (pagerbimo pobūvį bu
vusiam ilgamečiui 
iždininkui Antanui 
čiui, kuris dėl
praeitam apskrities 
vime, rezignavo iš 
pareigų, išbuvęs 14

Pradedant valgyti 
jorienė prisegė 
svečiui baltą gėlę, 
nai korsage.

Pavalgius tikrai 
karienę, apskrities
kas Adomas Miliauskas pa
aiškino kokiam tikslui šis po
būvis yra surengtas, tai yra 
Antano Mocklevičiaus pager
bimui už jo 
skrity ir už 
ties pinigų.

Pirmiausia 
pakalbėti
prez., apskrities pirm, ir iždo 
globėjas Viktoras Kamaraus
kas, pasveikino gerb. svečią 
ir padeklamavo gražų eilėraš
tį.

Taipgi sveikino garbės sve
čią buvęs 115 kuopos narys 
Jurgis Ivanauskas, kuris pri
sižadėjo sugrįžti į Susivieniji
mą ir papasakojo keletą juo
kų.

Pakviesti pakalbėti bing- 
hamtoniečiai, 50 kuopos na
riai. Jų kuopa priklauso 7-toj 
apskrity — A. Lėpa, P. B. 
Balčikonis, J. Kavaliauskas ir 
Chrs. Stanulis. Lėpa ir Bal
čikonis dalyvavo su žmono
mis.

Jie pasveikino gerb. svečią 
ir palinkėjo jam geros sveika
tos.

Kalbėjo 115 kuopos pirm. 
V. Tamulaitis ir apskrities 
organiz. Marė Banelienė, taip
gi J. Agonis ir P. Urbonas ir 
organiz. Nelė Bajoriepė.

Perskaityti laiškai su svei
kinimais nuo 
vilo Dargio ir 
M. j. Viniko.

Paprašyta, 
garbės svečio
čiaus šeimos nariai — posū
niai, podukros, žentai ir anū
kai, kurių buvo 14.

Programos vedėjas A. Mi
liauskas pakviečia kalbėti S. 
L. A. vice prezidentą ir 7-tos 
apskrities sekretorių Juozą 
Maceiną, kuris geriausia pa
žysta garbės svečią su kuriuo 
ilgai jam teko apskrity dirb
ti. Jis nušvietė A. Mockevi
čiaus darbus apskrity ir savo 

j

Vasario mėn. kuopos susi
rinkimas įvyko r e g u 1 e r i a 
tvarka 243 Front St. Lietu
vių svetainėje. Po praeito su
sirinkimo protokolo skaitymo 
ir atstovų pranešimo, finansų 
sekretorius 
skaitė A. L.
New Haveno apylinkės raštą 
su prašymu 
mui šeštadieninės
nes mokyklos. Laike susirin
kimo atvykę minėtos apylin
kės atstovai paaiškino gyvu 
žadžiu reikalo esmę. Kaip vi
sada taip ir dabar musų SLA 
kuopa neliko abejinga lietu
viškam reikalui. Buvo keli 
siūlymai, bet susirinkimas 
balsavo už 10 dol. auką.

Kuopos lėšomis įsigyta 
vertingos knygos “ 
istorija” ir
nas”. Nutarta kad narys pa
ėmęs knygą skaityti per se
kantį susirinkimą turi knygą 
atnešti kitam nariui pasiskai
tyti.

Nutarta Vasario 16 minėji
mą atskirai neruošti, bet 
kuopos veiklą suderinti su ki
tomis lietuviškomis organiza
cijomis. Pasiūlyta ir susirin
kimo paremta laike minėji
mo Vasario 16 Lietuvos lais
vinimo reikalui auką kuopos 
vardu įteikti 10 dolerių.

Baigiant susirinkimą su
manymuose nutarta šiais me
tais suruošti banketą. Tam 
reikalui išrinkta komisija iš 
trijų asmenų, kuriems paves
ta išdirbti planą ir, parinkti 
geriausią laiką,
tas butų sėkmingas.

Susirinkimas tuo ir baig
tas.

(Tęsinys)
Burnos gleivinė yru lengvai sužalo^ 

jania, tai nepatartina jos valyti, kaip tas 
neretai mutinį] daroma; Taip vadina
mas prišoktas trumpai liežuvis, t. y. su
rištas tampriai ir trumpai su burnos 
gleivine, yra fiziologinis reiškinys, aug
damas liežuvis darosi laisvesnis ir nesu
daro kliūčių, nė valgant tirštą maistų, nė 
kliudo vėliau kalbėti. * Tai klaidinga yra 
kai kurių tėvų baimė ir noras, kad gydy
tojas paliuosuot.ų liežuvį chirurginiu b.u- 
du,. Ta priemone ne tik nereikalinga, 
bet žiauri, ir gali atidalyti vartus infek
cijai.

Kaip apsaugoti naujagimį nuo al
suojamų takų infekcijos, kuria apsikre- 
čia suaugę ar kiti nariai ? Labai žalingas 
yra paprotys lankyti pagimdžiusio mo
terį ir jos naujagimį, kaip tų mėgsta gi
minės, draugai, net pažįstami, ar kaimy
nai, manydami, kad tas yra jų prieder
mė ir mandagumas. O jie nesupranta, 
kad net jų chroninės alsuojamų takų li
gos, netik ūmios, gali kitus užkrėsti, o 
naujagimiui sudaro didelį pavojų. Ne
turįs atsparumo, neįgijęs imuniteto jis 
suserga sunkiai; sloga pereina giliau į 
bronchus ir plaučius, ir gali baigtis lem
tinai. Motinai susirgus sloga, reikia ja 
izoluoti nuo sveiko kūdikio, jeigu to ne
galima, nes ji maitina, tai turi nešioti 
kaukę, bent užrišti nosį ir burną, kuo
met artinasi, prie jo.

1/as naujagimį abiejų lyčių neretai 
pasirodo ypatingas reiškinys, kuriuo»su
si rūpina tėvai, būtent krūčių patikrini
mas ir pieno sekrecija iš spenelių. Tai 
atsitinka veikiant, motinos barmenams, 
kurie su jos krauju patenka vaisiui ir 
iššaukia reakciją po gimdimo. Šis reiš- 
kinis yra nepavojingas, nereikalauja gy
dymo. Bet mėginimas spausti pienų iš 
krūčių yra pavojingas, gali iššaukti už
degimą ir net votį. Tuo labiau pavojin
gas yra mėginimas čiulpti pieną iš spe
nelių savo lupomis, kaip netolimoje pra
eityje darydavo nekultūringos motinos,

nesuprasdamos savo nehygieniškų prie
monių.c •

Taipogi veikiant motinos hormo
nams, gali pasirodyti pas naujai gimu
sias mergaites iš lytinių, organų gleivės, 
net su krauju. Tie reiškiniai .praeina 
greit savaimi, tai ir jais nesi rūpinki)n.

A^lUJAGIMIO MAITINIMAS

Maistas yra labai svarbus kūdikio 
sveikatai, bet ir čia pnsitaiko pamatiniu 
klaidų.

Ievai privalo suprasti ir atsiminti, 
kad joks kitas maistas negali atstoti na
tūralų maistą.— motinos pieną! Pažvel
kime, kai]) yra gamtoje, kaip maitinosi 
žinduolių vaikai. Jie yra gamtos aprū
pinti motinos pienu. Prie žinduoliu ru- 
sies priklauso ir žmogaus naujagimis, 
tai einant gamtos^lė^niu, jis turi, teisę 
gauti savo motinos pienų. Deja, kylant 
civilizacijai, vis mažesnis motinu skai- € 
čius atlieka vienų iš pamatinių savo 
priedernių, jai gamtos paskirtų.

Pat irimai ir mokslas rodo, kad kū
dikis maitintas motinos pienu, nors 
trumpai, nors mėnesį, ar dvi savaites, 
auga ir vystosi geriau, negu dirbtinai 
maitintas. Tam susideda įvairių prie
žasčių : motinos pienas yra kūdikiui sa
vo rūšies pienas; jis gauna betarpiai iš 
krūties j bumų nesuteršta; moters pie
nas veikia teigiamai į vaikų florų; vys
tosi prielankios bakterijos virškinimui, 
kurios apsaugoj51 uuo susirgimų, 
viduriavimų.

Tikrų klinčių kūdikį žindyti yra 
labai mažai ir retai. Reikia tik noro ir 
patyrimo. Pas pirmų kart pagimdžiu
sių gali pienas atsirasti kiek vėliau, bet 
dėl to nereikia nustoti vilties ir kantry
bės !

Atsižvelgus į didelį moters pieno 
svarbumų naujagimiui jaunam kūdikiui, 
kai kuriose šalyse, Europoje, 
plati propaganda už natūralų 
steigiami centrai, kur galima gauti mo
ters pieno, kurį atiduoda motinos turin
čios perdaug pieno savo kūdikiui. Ypač 
silpni, prieš laikų gimę, ar sergantieji 
gauna jį, jeigu dėl rimtų kliūčių negali 
gauti savo motinų pieno.

(Bus daugiau)

• v

e

kad banke-

nuo

vedama 
maistą,;

SLA prez. Po- 
sekretoriaus dr.

kad atsistotų
A. Mockevi-

patogiam vasaros meto lai
kui. Taip padarant, daugiau 
išvykų vasaros metu bus su-

Vasario 16 Minėjimas

Minėjimas atšvęstas vasario 
15 dieną, sekmadienį, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 

’ 10 valandą. Atlaikytos šv. 
mišios su įpritaikytu pamoks
lu, už kenčiančią Lietuvą ir 
žuvusius bei išblaškytus Sibi
ro taigose musų brolius bei 
seseris.

3 valandą po pietų baž
nytinėje salėje ALT New Ha- 
veno skyrius po vadovyste p. 
V. Šilko suruošė Vasario 16 
minėjimo aktą. ALT pirmi
ninkas V. Šilkas savo įžangi
niame žodyje jausmingai api
budino musų tautos 
nę sunkią padėtį ir 
susirinkimą pravedė 
gai.

Meninę dalį atliko 
jos bažnyčios choras

dabarti- 
bendrai 
Bekmin-

,parapi- 
sudiedo-

damas Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir keletą liaudies dai
nelių, o tautinius šokius 
beį deklamacijas šeštadieni
nės mokyklos vaikučiai. ALB 
pirm. p. Bagdonas trumpoj 
savo kalboj paminėjo, kaip 
sunkiai buvo atkurta ir atko
vota musų Lietuvos nepri- 
klaumybė. Pažymėjo, kad 
Lietuvoje Vasario 16 aktą 
apgynė savanoris savo kruti
nę ir aplaistė savo krauju, o 
Amerikos lietuvis taip pat 
kaip savanoris su patrijotiniu 
entuziazmu mažai uždirbda
mas, bet savo didelėmis me
džiaginėmis aukomis Laisvės 
Fondui ir padėjo atsikurti sa
vo Tėvynei Lietuvai, kuri 
okupacijų metu okupantų bu
vo nualinta ir apiplėšta.

Po šios trumpos kalbos bu-' 
vo pakviesti ir susodinti į re- 
zervuotas garbės kėdes 1918- 
1920 metų buvusieji tuomet 
jaunuoliai bei jaunuolės. Vi
siems buvo prisekta tautinių 
spalvų [juostelės.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo | 
pakviesta p. 
savo kalboje 
buvo atkurta 
klausomybė
liūdnos bolševikinės okupaci
jos.

Lietuvos laisvinimo z reika
lui susirinkusieji į minėjimą

? sumetė aukų $344.75.
Tuo susirinkimas ir baig

tas. Visi susirinkusieji į mi
nėjimą buvo pakviesti į bufe
tą pasivaišinti skaniais už
kandžiais ir putojančiu alu
čiu. O garbės svečiai — vete
ranai buvo atskirai pavaišin
ti skaniais lietuviškais užkan
džiais bei gėrimu. Laike vai
šių pasakyta gražių 
malonių (prisiminimų 
ties laikų.

Palinkėta visiems 
metų.

SLA 142 Kuopos Narys.

j priims narių mokesčius ir su
tvarkęs pasiųs į centrą laiku. 
Bet susirinkimus lankyti jam 
yra uždrausta gydytojo.

Apgailėtina, kad musų kuo
poj nariai mažėja, o likusieji 
sensta ir negalauja.

Elena Sapiegienė.

kalbų ir 
iš praei-

ilgiausių

I
Bridgeport, Conn.

Serga SLA 51 Kuopos 
Finansų sekretorius

*

Los Angeles, Calif.

SLA 75 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šv. Kazi
miero parapijos patalpose, St. 
George Street, š. m. kovo mė
nesio 14 dieną, 7 valandą 
karo, šeštadienį.

Prašome visus kuopos 
rius dalyvauti. Ypatingai
rie nėra susimokėję mokes
čius.

va-

na- 
ku-

IfI

Devenienė, kuri 
apibudino kaip 
Lietuvos nepri- 
iki dabartinės

Šių metų vasario 16 dieną 
susirgo SLA 51 kuopos fi
nansų sekretorius Augustas 
Sapiega. Širdies smūgis pri
vertė jį pasiduoti St. Vincent 
ligoninėn, kurioj išbuvo kele
tą dienų. Dabar jis jau ran
dasi savo namuose ir ramiai 
ilsisi. Gydytojai pataria jam 
pasitraukti iš visokio veikimo 
ir užsilaikyti ramiai, jei nori 
ilgiau sveikas pasilikti.

Tad pakol atsiras iŠ kuo
pos narių tarpo kas užimtų 
sekretoriaus vietą, A. Sapie
ga, 479 Greenwood Street,

SLA 75 Kuopos Valdyba.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
š. m. kovo mėn. 8 dieną, 2 
valandą po , pietų, lietuvių 
bažnytinėje svetainėje.

Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti šiame susirin
kime, nes yra daug reikalų 
aptarimui ir išsprendimui.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr. J.

F
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KAZIMIERUI KUPČIŪNUI ATMINTI
Pasiekė mus liūdna žinia, 

šių metų vasario 1 dieną To
ronto mieste Kanadoje mirė 
žymus visuomenininkas ir uo
lus Lietuvos nepriklausomy
bės laikų vidaus politikos da
lyvis Kazimieras Kupčiūnas. 
Jis gimė 1890 metais gegužės 
15 dieną Dobilės kaime, Pa
kuonio valsčiuje, Kauno ap
skrityje. K. Kupčiūnas pra
džioje, (tarp 1904 ir 1907'me
tų) mokėsi Veiverių Semina
rijoje ir vėliau baigė Saulės 
Mokytojų kursus Kaune.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį 
rą K. Kupčiūnas buvo 
1910 metų Ž. Kalvarijos
džios mokyklos vedėju. Prasi
dėjus karui K. Kupčiūnas ru
sų mobilizuojamas ir dalyvau
ja pirmose karo linijose. Ka
ro veiksmų eigoje jis patenka 
į vokiečių nelaisvę, iš kur grįž
ta tik karui pasibaigus.

Susikūrus Lietuvos nepri- 
klausomam gyvenimui K. 
Kupčiūnas aktyviai prisideda 
prie lietuviškų įstaigų steigi
mo ir plačiai dalyvauja visuo
meninėje veikloje. Jam kaip 
pedagogui pavedama tvarkyti 
mokyklos Telšių apskrityje, 
kur jis mokyklų 
riaus pareigose 
1920 metų.

Išsipildo didysis Lietuvos 
žmonių troškimas, sušaukia
mas Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. K. Kupčiūnas valstie
čių liaudininkų sąrašu išren
kamas St. Seimo nariu.

Ka-
nuo
pra-

instrukto- 
išbuna iki

Vėliau K. Kupčiūnas tarp 
1923-26 metų eina Kauno pra
džios mokyklos mokytojo pa
reigas. Jo darbas švietimo sri
tyje aukštai įvertinamas ir jis 
paskiriams 1927 metais Kau
no apskr. mokyklų inspekto
rium. Bet 1929 m. jis iš tų 
pareigų priverstas pasitraukti 
ir grįžta į mokytojo darbą 
Kauno mokyklose. Bet nepa
lankios sąlygos K. Kupčiūną 
priverčia pasitraukti iš švieti
mo srities. 1937 metais jis jau 
raštinės tarnautojas. Pradžio
je dirba “Amlit” bendrovėje, 
o paskui jau, antrojo pasauli
nio karo metu 1940-1944 me-
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tais jis buvo finansų ministe
rijos tarnautojas.

Kaip daugelis kitų Lietuvos 
veikėjų, pajutę grėsmę iš rusų 
okupantų pusės, jis pasirenka 
tremties kelią. Šie netolimos 
praeities Lietuvos žmonių iš
gyvenimai daugeliui musų ge
rai pažįstami. Tremties sto
vyklos, pusbadis gyvenimas, 
bet kartu ir mėginimas dirbti 
kūrybinį lietuvišką darbą. Ta
čiau ir šisai laikotarpis pasi
baigia. K. Kupčiūnas emigra
cijos laikotarpiui atėjus pasi
renka Kanadą, kur jis gyveno 
iki savo mirties.

K. Kupčiūno veikla buvo 
plati ir reikšminga. Čia galima 
suminėti, kad jis nuolatos da
lyvavo Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos darbuo
se, eidamas valdybos nario ir , 
kitas atsakingas pareigas. 
Taip pat ir valstiečių liaudi
ninkų eilėse jis buvo žymus 
veikėjas. K. Kupčiūnas iš jau
nų dienų dalyvaudavo spaudo
je, ypatingai mokytojų žurna
luose ir laikraščiuose.

K. Kupčiūnas, jausdamas ne- Į 
priklausomybės laikais mo- 

trukumą,kykloms vadovėlių
ėmėsi šio darbo. Jis kartu su 
J. Kalniniu ir J. Trinkūnu pa
rengė Skaičiavimo Uždaviny- 
ną ir kitus vadovėlius. Jis ver
tė iš svetimų kalbų knygas, 
kaipo pagalbines žmonių švie
timui ir mokykloms priemo
nes. Paminėtina: Ką pasakoja 
žemėlapis, Išradėjai ir išradi
mai, Kelionė po virtuvę ir tt.

K. Kupčiūnas buvo vienas 
tų uolių ir pasiaukojusių savo 
krašto žmonėms veikėjų, ku
rie sparčiai iškėlė atgimusios 
lietuvių tautos kultūrinę pa
žangą ir 
Lietuvos 
stambių 
mes visi 
mės. K.

. yra labiausia stambus švieti
mo ir plačioje visuomeninėje 
veikloje. Šiandien mus aplei 
dusio ir daugelio 'jo draugų 
pastangomis buvo užgrūdinti 
Lietuvos žmonės tiek, kad net 
ir žiauri rusų okupacija jų ne
įstengia palaužti.

ipadėjo atsikūrusiai 
valstybei pasiekti tų 

laimėjimų, kuriais 
šiandieną didžiuoja- 
Kupčiuno nuopelnai

5

at-

su-

veiki sulaukęs senatvės ?
Aš tokiems klausėjams 

sakau:
— Kaulai braška, visas

kliuręs kai žydo vežimas. Ka
da žmogus baigi 73 metus, 
nieko daug negali nuveikti. 
Detroite yra senelių užeiga su 
svetaine, į kurią sueina sene
liai nemokamai, ten yra viso
kių žaislų: kazyrių, čeikerių, 
pianas, bilijardu stalas, tai 
seneliai susirenka, lošia bin- 
go, bovijasi ir taip liuosą lai
ką leidžia diena iš dienos. Tos 
vietos vardas: Kundig Cen- 
ter. Kurie seneliai neturi na
mų, ten gauna vietą gyventi, 
mokestis 75 doleriai į mėnesį 
su valgiu. Valgyt gauna tris 
kartus į dieną.

Antradieniais 
dieniais pirmą 
pietų būna bingo
čią valandą būna 
Daugiausia į tą vietą sueina 
amerikonų, lenkų, čekų, vo
kiečių. Lietuvių man neteko 
sutikti, nes lietuviai gal neži
no, kad tokia vieta yra, todėl 
čia paduodu tos vietos adre
są, gal ir lietuviai norėtų ten 
nueiti ir linksmai laiką pra
leisti. Adresas yra toks: Kun
dig Center, 2936 Ash Street, 
netoli šventa Jono bažnyčios. 
Bet jeigu kam nebūtų aišku, 
ateikit pas mane, aš parody
siu vietą. Mano adresas: 2765 
Maybury Grand.

ir ketvirta- 
valandą po 
lošimas, tre

kai bos.

Gydymas nemokamas
Kurie seneliai neturi 

gų, ten gauna gydytoją ne
mokamai, taipgi nauga pasus 
autobusais važinėti už pusę 
kainos. Turtingi žmonės su
neša apdėvėtus drabužius, tai 
kurie seneliai neturi už ką 
nusipirkti drabužių, tai tie 
turtingųjų sunešti drabužiai 
jiems išdalinami nemokamai. 
Ir taip tie seneliai gyvena.

Mirė Vincas Budvitis

pini-

šęs K. Nausėdos, kad likusie
ji pinigai nuo palaidojimo, 
butų pasiųsti į Lietuvą sese- 
rei. Nausėdas velionio prašy
mą pildo, pasiuntė seserei į 
Lietuvą kelis siuntinius dra
bužių. K. Nausėdas.

South Boston, Mass.

Nuoširdžiai Dėkojame

Padėka ir atgarsiai pirmo
jo ir 'seniausio lietuviško ra
dio programo 25 metų sukak
tuvių įvairių Talentų Popie
čio ir Gražuolės “Miss Lit- 
huania of N. E.” baliaus, ku
ris įvyko sekmadienį, š 
vasario 8 dieną South Bosto
no Lietuvių Piliečių 
Auditorijoje, South Bostone.

Pirmiausiai išreiškiam šir
dingą padėką So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubui ir S. 
L. A. Pildomajai Tarybai už 
jų duosnę paramą, kurią la
bai įvertinam; taipgi dėko
jam už draugiškus 
mus bei biznierių 
radio programos

S. m.

Klubo

p.
p.

Jo-

Detroito Mieste Šalta ir Daug Sniego

Visoj Miohigan valstijoj ir 
Detroito mieste visą gruo
džio, sausio ir pradžioj vasa
rio mėnesi šalta ir prisnigo 
daug sniego. Prie tam dar 
dažnai palyja, gatvės apšala 
ledu ir pasidaro slidžios, au
tomobilių vairuotoijai turi 
daug vargo, taipgi ir pėks- 
tiems vaikščioti yra pavoinga 
ledu apšalusiais šaligatviais. 
Pavoinga vaikščioti šaligat
viais ir dėl to, kad daugelis 
žmonių nenukasa sniegą nuo 
šaligatvių, tai sniegas apšala 
ir pasidaro slidus kaip stik
las. Dar blogiau yra tas, kad 
kai kur vaikai pripila van- 
desn ant šaligatvių, pasidaro 
sau slidžią čiudyklę, o senes
nio amžiaus žmonėms neįma
noma pereiti per vandeniu 
apipiltus ir ledu apšalusius 
šaligatvius. Teko girdėti, kad 
apie 15 žmonių parpuolė, 
skaudžiai susižeidė ir buvo 
nuvežti į ligoninę. Bet kas 
už tuos žmones užmokės li
goninėmis ir už vaistus, nete
ko sužinoti. Miesto valdžia ir 
policija nieko nesako tiems 
žmonėms, kurie nenuvalo ap
šalusius šaligatvius.

Paltieji parduoda namus ir 
keliasi užmiestį

Kaip dabar atrodo, tai už 
kelių metų Detroitas bus ap
gyventas vien juodukų, nes 
paltieji žmonės parduoda tu
rimas nuosavybes juodukam 
ir keliasi gyventi į užmies
tį. Mat jie nenori gyventi 
tarp juodukų ir nenori savo 
vaikus leisti į tas mokyklas, 
kurias lanko juodukai, o juo
dukai vis spriaudžiasi gyven
ti tarp baltųjų. Juodukų čia 
yra didelis prieauklis ir jų 
vis dar atvažiuoja iš pietinių

valstijų.
Detroite yra daug žmonių 

atleistų iš darbo. Atleistųjų 
tarpe yra balltų ir juodų žmo
nių, bet jie gauna bedarbių 
apdraudą, tačiau daugelis jų 
jau išėmė visą bedarbiams 
mokamą apdraudą, darbo ne
gauna ir atsidūrė vargingoj 
kasdieninio gyvenimo būklėj.

Musų mieste daug senelių

Kaip kituose miestuose, 
taip ir Detroite, yra daug se
nelių, kurie gyvena iš senat
vės pensuos — Sočiai Securi- 
ty. Vieni jų gauna didesnes 
pensijas, kiti mažesnes, tas 
priklauso nuo jų uždarbio, 
kiek jie dirbdami uždirbo ir 
kiek jie ir jų darbdaviai už 
juos sumokėjo į Senatvės 
Pensijų Fondą. Yra tokių, ku
rie gauna iš Sočiai Security 
apie 116 dolerių ir iš kompa
nijos 100 dolerių į mėnesį, 
tai tiems daug geriau, sveiki 
gali neblogai gyventi ir dar 
stikliuką išsimesti, o kurie 
nesveikuoja, tiems daktarai ir 
vaistai suėda pinigus.

Yra ir tokių senelių, kurie 
negauna pilnai šimto dolerių 
į mėnesį. Tarpe tokių senelių 
esu ir aš, menkos sveikatos, 
turiu abi skaudamas kojas, 
aukščiau kelių gysUomis krau
jas neina į blausdas ir pėdas, 
tik mažytėmis gyslialėmis 
kraujas įsiskverbia į blaus
das ir pėdas. Daktarai pataria 
man T 
ti, kad mažomis gyslialėmfs 
kraujas nenustotų vaikščioti.

Prisilaikydamas gydytojų 
patarimo, dažnai išeinu pasi
vaikščioti ir sutinku pažįsta
mų lietuvių, kurie manęs ir 
klausia:

— Na, Nausėdai, ką dabar

Jau 13 mėnesių kai 
Vincas Budvitis, buvęs 
vienijimo 352 kuopos organi
zatorius. Velionis buvo vedęs, 
bet su žmona negyveno, buvo 
išsiskyręs. Jis gyveno vienas 
17 metų. Kai išsiskyrė su 
žmona neturėjo pinigų, gali
ma sakyti buvo bernas, bet 
kadangi jis buvo taupus žmo
gus, tai gavęs darbą per 17 
metų sutaupė nemažai turte
lio. Jis buvo gimęs Lietuvoje, 
Tauragės apskrity, Vainuto 
parapijoj. Čia, Detroite, gimi
nių neturėjo, bet Lietuvoje 
paliko dvi seseris ir vieną 
brolį Povilą Kanadoje.

Dešimt mėnesių prieš mir
tį velionis Vincas pradėjo ne
sveikuoti, tai gerai apsigalvo
jęs paskyrė du savo turto pa- 
veldėjus, K. Nausėdą ir B. 
Keblaitienę, ir aprašė vieną 
dalį banke esamų pinigų, ir 
prašė, jeigu su juo kas atsi
tiktų, jį palaidoti, taip ir at
sitiko. Velionis 
1957 metais gruodžio mėn. 21 
dieną. K. Nausėdas ir B. Keb- 
laitienė išpildė velionio Vinco 
prašymą, palaidojo 
kaip savo tikrą tėvą

mirė 
Susi-

Vincas mirė
ožio mėn. 21

gražiai 
ar brolį.

Turėjo nuosavybę
Velionis Vincas

turėjo nusipirkęs 4 kambarių 
namelį, kuriame gyveno vie
nas, ir tame namelyje mirė. 
Du mėnesius prieš mirtį jis 
buvo nusipirkęs gražų mūrinį 
namą, už (kurį buvo užmokė
jęs $13,000. Tas namas liko 
niekam neaprašytas, taipgi ir 
tas namelis, kuriame jis gy
veno niekam neaprašytas, 
banke likę $12,000 irgi nie
kam neaprašyti. Taip esant, 
valdžia paėmė į savo rankas 
ir rugsėjo mėnesį buvo teis
mas parduoti namus, o liku
sius pinigus išmokėti broliui 
Povilui ir seserei Dalės, bet 

kodaugiausia vaikščiot—kol kas dar nieiko nepadary- 
I —X—ta _ naimi neparduoti ir

Budvitis

ta
tuo reikalu nieko nedaroma 
net namai negarsinami parda
vimui. Brolis Povilas 
nesako, o mes, svetimi, 
nieko negalime sakyti, 
taip ir stovi.

Velionis Vincas buvo

nieko 
irgi 
tai

pra-

Ka-
Talentų 
Merkiui 
pirkimo

yra se- 
Tamuly- 
2) Gied-

sveikini- 
skelbimus 
sidabrinių 

sukaktuvių Programos Kny
goje. Dėkojam atsilankiusiai 
publikai, nenuilstantiem dar
bininkam už jų talką šiame 
parengime. Dėkojam rašyto
jui poetui Stasiui Sdntvąrui 
už jo įspūdingą kalbą pasaky
tą tą dieną per musų vedamą 
radio programą, taipgi dėko
jam p. Justinui Vaičaičiui už 
jo pasakytą gražią įžanginę 
■kalbą pačiam parengime. Dė
kojam Talentų Rinkėjam: 
adv. Zuzanai šalnienei, 
Alensandrai Gustaitienei, 
Justinui Vaičaičiui, adv.
nui Grigaliui, ir dainininkui 
Benediktui Povilavičiui, kuris 
puikiai dainavo,, o taipgi pa
vadavo šachmatininką 
zimierą Merkį, kaipo 
Rinkėją. Dėkojam p. 
už prisidėjimą pri^ 
dovanų talentam.

Išrinktieji talentai 
kauti: 1\) Georgiąna 
tė dainavo ir šoko;
ra Karosaitė sakė eilėraštį ir 
skambino pianu; 3) Neringos 
Draugovės skautės vadovau
jant Danutei Venckutei atli
ko montažą “Brangi Tėvy
nė”; 4) Rūtelė Maksvytytė 
pianu paskambino; 5) Akor
deonistas Alfonsas Baika ir 
6) Edvardas Prąkapas sakė 
eilėraštį ir akordeonu grojo. 
Išrinkti talentai buvo apdo
vanoti pinigais ir dovana, o 
kiti talentai gavo dovanėlę už 
dalyvavimą.

Kontestus laimėjusieji

Šokių kontestus laimėjo: 
Polkos kontestą Danutė Pie- 
vokaitė iš Dorchesterio šoko 
su Gediminu Skabeika iš So. 
Bostono; Valco kontestą. Ona 
Kudirkaitė (gražuolė “Miss 
Lithuania of N. E.”) šoko su» 
Thomas Marshall iš Quincy; 
Tango kontestą Aldona Žibin- 
skaitė ir Vytautas Bruzgele- 
vičius iš So. Bostono.

Dėkojam visiem dalyvavu- 
siem talentam, taipgi svečiam 
dalyvautajam, kurie pagraži
no programą savp dalyvavi
mu, būtent: dainininkas Be
nediktas Povilavičius, 
ninkių trejetas

daini- 
Rita Ausė-

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Lawrence, Mass. — Susi

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

Ansonia, Conn. — Susivie-

Hute, Laima Katauskaitė ir 
Aldona Žibinskaitė; smuiki
ninkas Rimas Budreika; taip
gi 6 šokikės Audronė Lapins
kaitė/ Regina Blauzdžiunaitė, 
Helga Greverytė, Edith Alex, 
Marytė Leitaitė, ir Onytė 
Virbickaitė, kurios pašoko 
“Suktinį”, vad. Onai Ivaškie- 
nei, kuri pagražina daugelį 
lietuviškų bei svetimtaučių 
parengimus, lietuviškai 
džiai mylimais tautiškais 
kiais.

šir- 
šo-

Ma-
jos

Dėkojame visiems

* Dėkojame p. Madiltai 
zurienei iš Lawrenco už 
iškeptą ir padovanotą skanų
kugelį, ir p. Elenai Wadlugie- 
nei iš Dorchesterio už jos pui
kų iškeptą didelį lietuvišką 
pyragą, kurį padovanojo šiai 
radio programai.

Dėkojam Lietuviškiems laik
raščiams už patalpinimą mu
sų parengimų aprašymus bei 
korespondencijas.

Šiame parengime buvo su
važiavę svečių iš Worcesterio, 
Lavvrenco, Lowello, 
do, Brocktono ir iš 
apylinkės ir vietinių 
Matyti buvo daug
veidų, tad nuotaika buvo ga-

na linksma, nes svečiai eida
mi namo iš parengimo, atsis
veikino sakydami: “Pasima
tysim metiniam Lietuvių Ra
dio Korp. piknike, tai yra 25 
metų radio programų sukak
tuvių linksmam ir įdomiam, 
didžiuliam piknike”, kuris į- 
vyks, kaip visuomet, pirmą 
sekmadienį rugpiučio mėne
sio, tai bus rugpiučio 2-rą 
lietuviškam Ramuvos Parke, 
Montelloj.

Pranešam pikniko dieną, 
prašydami užsirašyti šią die
ną ir kitiems pranešti. Prašo
me rengėjų bei organizacijų 
tą dieną nerengti kitų pikni
kų. Ačiū.

Steponas ir
Valentina Minkai.

pe- 
ne- 
at- 
sa-

Pittston, Pa.

Norwoo- 
Bostono 
dalyvių, 
linksmų

SLA 7 KUOPOS 
susirinkimas įvyks kovo 
8 dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra labai svarbių reikalų 
aptarimui.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba

(Atkelta iš 1 pusi.)
Nuo Lietuvos laisvės šute-, 

mų pradžios iškilo ir kitų 
problemų, surištų su Lietu
vos laisvinimo akcija. Tokiais 
atvejais visi Lietuvos laisvi
nimu susirūpinę veiksniai, ir 
bendrai laisvojo pasaulio lie
tuviai, visomis prieinamomis 
priemonėmis, įsijungia į ben
drąjį darbą.

Kai neseniai kilo nerimas 
dėl tolimesnio Lietuvos atsto
vybės prie šv. Sosto likimo, 
visi geros valios lietuviai, 
sur pasaulyje, 
tė, pergyveno 
lig galimybės 
vas įrodymas, 
eivijoj gyva.

Gyvenamas
tas. Neabejotina, 
vos okupantas siekia užsitik
rinti jėga pagrobtą grobį, pa
vergtų tautų, taigi ir Lietu
vos, sąskaitom Jis siekia sta
tus quo, tariamos taikingos 
koegzistencijos pagrindu. Lie
tuvos diplomatija ir muSų lai
svojo pasaulio 
organizacijos 
jais, stengėsi 
kreipti dėmesį 
kos žalingumą
mą ne tik pavergtam kraštui, 
bet ir laisvajam pasauliui. 
Kremlius suminėta kryptimi 
akciją dar labiau sustiprino.

Sustiprino jis ją ir tariamu 
Berlyno frontu. Tikrenybėje, 
reikalas didesnės apimties. 
Siekiama išsprogdinti Atlanto 
Paktą, sukliudyti Vokietijos 
atsiginklavimą, 
ropos saugumą 
dyti. Keliamas 
tos apimties 
klausimas. Tai
ti ir Lietuvą, nes musų pro
blema sudaro Europos inte
gralinę dalį. Budrumas, vie
ningumas ir šiuo atveju vie
toje. Pavergtų Europos Tau
tų Organizacijos pastangų re-

Vi
tai giliai atjau- 
ir stengėsi, su- 
padėti. Tai gy- 
kad Lietuva iš-

momentas rim- 
kad Lietu-

veiksniai bei 
įvairiais atve- 
kongrečiai at- 

į tokios politi- 
bei pavojingu-

palaužti Eu- 
ir ją parklup- 
vienos ar ki- 
konferencijos 

galėtų palies-

mėn.

kordas, kai paliečiami bandri 
pavergtų kraštų interesai, 
yra impozantiškas. Lietuvos 
delegacijos pavergtų tautų 
seime veikla yra greita, taik
li ir pagirtina.

Sovietų siekimai vis daž
niau lydimi grąsinimų. Tai 
nebūtinai stiprybės ženklės. 
Jis turi didelių vidaus sunku
mų. Revoliucija ten savo vai
kus ėda. Kas vakar buvo ko
munizmo herojus bei pionie
rius —- šiandien išdaviku ar
ba, švelniai tariant, anti par
tiniu apšaukiamas. Dangus 
esti tamsesnis ne tik prieš 
audrą, bet ir prieš aušrą.

Mums džiugu stebėti, kad 
dienų tarptautinėj būklėj 
krašto vairuotojai Lietu- 
okupantą teisingai įverti- 
Lietuvos priešo pėdų mė

tymas jų nesuvedžioja. Svar
bu jo darbai ir tik darbai, o 
ne tuščiažodžiavimas. Antai, 
savo Statė of the Union kal
boj prezidentas Eisenhower 
viešai ir iškilmingai pareiškė: 

“Mies išmokome karčiąją 
pamoką, kad tarptautinės su
tartys, kurias mes istoriniai 
laikome šventomis, komunis
tų praktikoje tėra tik popier
galiai... To pasėkoj mes netu
rime pasitikėjimo jokia sutar
timi, kurios partneriu yra 
munistai”.

Sovietai siekia sutarčių 
laisvais kraštais. Mes jų
rėjome daug ir gražių. Vieną 
jų sekant, Maskva pasirašė, 
kad: “gera valia visiems am
žiams atsisako nuo visų Ru
sijos suvereniteto teisių, ku
rių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos at
žvilgiu”.

Toji sutartis, kaip ir kitos 
musų su Sovietais sutartys, 
mums, irgi buvo šventos, bet 
jos Kremliui tebuvo tik po
piergalis. Mes sutinkame su 
rusų patarle, kad pasaulį ga-

Įima melu skersai, išilgai 
reiti, bet melu grįžti atgal 
beįmanoma. Pasitikėjimas 
statomas tik grįžtant prie
vo iškilmingo parašo gerbimo 
ir, to pasėkoj, išsinešdinant 
iš svetimų žemių, taigi ir iš 
Lietuvos. Tai reikštų ir įtam
pos ir šaltojo karo galą, tai 
reikštų ir pasitikėjimo atsta
tymą. Kai taip nėra, tinka 
okupantui lotynų posakis: 
“Timec Danace et dona fe- 
rentes” (Bijau danasčių ir 
dovanomis nešinų). Troikų 
dovanomis pasitikėjimo nenu- 
pirkai ir neatstatysi. Juo la
biau jo neatstatysi grąsini- 
mais ir tuščiais žodžiais. Lin- 
colno žodžiais ir kalba ta
riant: “you can fool some of 
the people all the time and 
all of the people some of the 
time, būt you cannot fool all 
of the people all of the time”.
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Šaltąjį karą palaiko ir pa
sitikėjimą pakerta Sovietų 
praktikuojamas dviveidišku
mas. Kai užgema Afrikoj ne
priklausoma valstybė musų 
okupantas tuojaus pasiskubi
na ją pripažinti. Mes to nepa
vydime. Gerai, kad pripažįsta. 
Bet, kai Sovietų pašonėje at
gimė Lietuva, komunistai ne
buvo greiti jos pripažinti. Te
ko kariauti, kad priversti 
juos lietuvių tautos valią pa
gerbti. Pirma patogia proga 
jie' buvo vėl pirmieji tą valią 
užgniaužti. Afrikoj Kremlius 
stovi už kolonializmo galę, 
bet jo pašonėj, Lietuvoj rau
donasis kolonializmas klėsti. 
Afrikoj ir Vidurio Rytuose 
jis 
mą, 
kia 
do.

Kai Vidurio Rytų valstybė 
pakvietė amerikiečius ją nuo 
gręsiančio komunizmo apgin
ti, Kremlius tai pravardžiavo 
intervencija! Kai Raudonoji 
armija nekviečiama ir nemė
giama užgrobia Baltijos val
stybes
“išlaisvinimu”, 
munizmo nukentėję 
liai neseniai šiame krašte pa
lyginamai švelniai patriukš
mavo, atostogaujantis sales- 
manas iš rytų, kuriam nei 
plaukas ant galvos nenuken
tėjo, juos apšaukė chuliga
nais. Kokį pavadinimą lietu
viai turėtų taikinti tiems, ku
rie ne kiaušiniais 
dė, bet tankus, 
durtuvus į juos 
visa kas jiems
buvo, atėmė arba sutrypė ir 
juos vergais pavertė! Dvigu
ba moralė, dviveidiškumas 
komunistų ir Junt. Tautose 
p r aktikuojamas. Nebereikalo 
neseniai Valstybės Sekreto
rius, Dulles, tą taktiką pas
merkė. Gi vice prezidentas 
Nixon po rytų salesmano 
“atostogų” pareiškė:

(Bus daugiau)

palaiko arabų nacionaliz- 
bet Lietuvoj jis jį smer- 
ir lietuvius patriotus žu-

šių 
šio 
vos 
na.

jie skelbia tai esant
Kai nuo ko- 

jaunuo-

į juos svie- 
lėktuvus ir 
nukreipė ir 
brangiausia

ko-

SU

tu-

Naujieji Vilniaus miesto 
Klinikos rūmai Antakalnyje 
atidaryti gruodžio 5 dieną. 
Klinikinėje ligoninėje yra 300 
lovų, auditorijO(ie 200 vietų. 
Naujoje klinikoje dirba 68 
gydytojai, 238 felčeriai, aku
šerės, medicinos seserys ir ki
ti tarnautojai.

IAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siuntinius i SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and travel agency,
(Locenesed by USSR)

RRO6>LYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir

BOwling Green 9-6992
* Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje., musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yira krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4valz^akaro.
MUSU SKYRIAI

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North7th St. 
PHILADELPUIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747

4MMMMMB

t

siunčiančios

Ine.

IN 7-7272 
MI 2-1681

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

Norėdami daugiau informacijų reikalaukite musų

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich.

TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

CHapel 7-5164 
firmos katalogų.
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J ieškoma Kaltininkų

Pittston, Pa.

pakraščio lietuvių 
yra kviečiama šiuo-

atgai- 
vieto- 

garsią 
priva-

paruo- 
bus ir 
žaidi- 

kad ir

da- 
dėl

Savaitraščio Sandaros Ban
ketas Bus Gražus

Su jais 
Ona Sha- 
N. J. 
gerai pa

jos vaikai
ir Michalina, vaikai Vik-'

Kaune.
Juliaus, iš
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

Amerikos Lietuvių Veikla

šeštadienį, vasario 28 die
ną Tėvynės redakcijoj lankėsi 
Susivienijimo 7 kuopos finan
sų sekretorė, septintos ap
skrities organizatorė ir įžymi 
Wyoming Klonio veikėja Nel
lie Bajorienė iš Pittston, Pa. 
Ji atvyko SLA Centran daly
vauti SLA Jaunuolių Komisi
jos sušaukto j konferencijoj, 
kuri tą pat dieną įvyko cen
trinėse patalpose, tai ta pro
ga pirmą kartą aplankė savo 
organizacijos organo redakci
ją

Tą pat dieną redakcijoj 
(lankėsi Susivienijimo Centri
nis Atstovas Kanadoje Sta
sys Jokūbaitis iš Toronto, Ca- 
nada. Jis irgi, kaipo Jaunuo
lių Komisijos narys, dalyvavo 
jaunuolių konferencijoj, at
stovaudamas ir kitus Jau
nuolių Komisijos narius gy
venančius Kanadoje. Brolis 
Jokūbaitis yra jaunas ir pil
nas energijos dirbti savo bro
liškai organizacijai, jo pas
tangomis Toronte suorgani- 
ta Susivienijimo jau n u o 1 i ų 
kuopa. Jis yra nejudomų nuo
savybių pardavėjas ir tame 
biznyje jam sekasi.

Baigęs pasitarimus, aplan
kė savo gimines gyvenančius 
Elizabeth, N. J., o kovo pir
mą dieną išvyko į namus prie 
savo kasdieninių biznio parei
gu*

New Yorke ir Hartforde 
yra rengiami L. Jarošeko va- 
dovaujamo Čikagos vyrų 
kvarteto koncertai. New Yor
ke koncertas bus šeštadienį, 
balandžio 18 dieną Grand Pa- 
radise didžiojoje salėje. Balan
džio 19 dieną tas pats kon
certas bus duodamas Hartfor
do Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Koncertams akomponuos 
muz. Al. 
Yorko.

Rytinio 
visuomene
se koncertuose dalyvauti. 
Koncertus rengia Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorko 
ir Hartfordo-Watcr.burio sky
riai.

Vietiniai veikėjai Ona ir 
Stasys Pociai lėktuvu išskri
do į Bermudą porai savaičių 
žieminių atostogų, 
kartu išskrido ir p. 
dienė iš Livingston,

Aš linkiu visiems
silsėti ir linksmai laiką pra
leisti gražioje Bermudos sa
loje. Rep.

Vietinis savaitraštis Sanda
ra rengia metinį banketą su 
įvairia ir turininga programa. 
Jis įvyks sekmadienį, kovo 8 
dieną, Vikins Ballroom. Be 
įvairios ir turiningos progra
mos, bus pagerbtas teisėjas 
Alfonsas F. Wells, jaunas ir 
energingas veikėjas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vietinio 
skyriaus pirmininkas.

Iš praeities žinoma, kad 
Sandaros metiniai banketai 
visuomet būdavo gerai suruo
šti ir juose dalyvavusieji bū
davo patenkinti, šiemet, kiek 
man iš rengėjų teko sužinoti, 
banketas bus daug geriau su
ruoštas, su įdomesnia progra
ma, tai atsilankiusieji nebus 
suvilti ir kiekvienas bei viena 
bus patenkinti ir jo ilgai ne
pamirš. Todėl nepraleiskite 
šio metinio Sandaros banke
to ir visi, vietiniai ir apylin
kėse gyvenanti jame dalyvau
kite. Svarbu ir tas, kad ben-

kiete bus pagerbtas plačiai ži
nomas teisėjas Wells, kuris 
tokio pagerbimo pilnai užsi
tarnavo.

Iki pasimatymo Sandaros 
metiniame bankete kovo mėn.

dieną, Vikins Ballroom.
Aš Busiu.

Kaip pati SLA organizaci
ja, taip ir pavieniai jos na
riai vis labiau įsitikina, kad 
skautai yra gera ir remtina 
musų jaunimo organizacija. 
Štai neseniai “Sąndaroj” te
ko skaityti SLA 352 kuopos 
pirmininko F. Motuzo gražus 
ir šilti atsiliepimai 
tus.

Šia proga noriu 
kad kovo mėn. 8

priminti, 
dieną visi 

I Detroito skautų vienetai ruo
šia didelį pasirodymą, 
vins daugely Lietuvos 
vių, o ypač Vilniuje 
Kaziuko mugę. Tenai
žiuodavo ne tik apylinkės
žmonės, bet ir iš gana tolimi] 
vietovių įvairiausi amatinin
kai, pirkliai ir visoki versli
ninkai su savo išdirbiniais 
bei pasirodymais. Jie keletai 
dienų okupuodavo Vilnių, o 
ypač koncentruodavo didelė
je Lukiškių aikštėje. Tai tik
rai būdavo ko pasižiūrėti, nu
sipirkti, pasigrožėti.

Detroito skautų rengiama 
Kaziuko mugė įvyks buv. liet, 
svetaines viršutinėj ir apati
nėj salėse. Viršutinėj bus iš
statyti bei pardavinėjami į- 
vairiausi pačių skautų 
šti dirbiniai. Taip pat 
populiarių pramoginių 
mų. Teko nugirsti,

Į musų “pipiriukai”, tai skau
tai ir iki 10 metų, kurių vei
kimas ypač paskutiniu metu 
pagyvėjo, žada daugel kuo 
mus nustebinti. Na, o garsio
sios Vilniaus Kaziuko mugės 
verbos bei širdys, sako, bus 
kuo gražiausiai padarytos. 
Netgi žada ir grybų “priaug
ti”. Kiek prisimenu, praėju
siais metais juos tuoj visi iš
pirko. Be to, kiekvienas daly
vis galės išbandyti savo lai
mę, nes veiks gausi loterija.

Jau iš anksto galiu pasaky
ti, kad apatinėj salėj bus į- 
ruošta gera virtuvė, kuri 
veiks visą dieną. Joje bus ga
lima gauti įvairių valgių. To
dėl jau dabar galite žinoti, 
kad tą dieną namie pietų ne
reikia gaminti, nes gausite 
mugėj ių nebrangią kainą.

Iš saro puses patarčiau vi
siems kuo skaitlingiausiai ap
lankyti šią mugę, ir patys į- 
sitikinkite, kad musų skautiš
kasis jaunimas gražiai dirba 
ir veikia. Savo atsilankymu 
ne tik juos paremsite, bet ir 
priduosite daugiau energijos 
bei paskatinimo tolimesnei 
veiklai.

Į šią mugę kviečiami atsi
lankyti ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai, kurie galės ar
čiau susipažinti ne tik su mu
sų veikla, 'bet ir lietuviškais 
papročiais, valgiais ir kt. Tai
gi dar kartą kviečiu atsilan
kyti. Ignas Katinėlis.

čia noriu parašyti, kas 
romą jieškant kaltininkų 
įgriuvimo į anglių kasyklą 
Susquehanna upės šių metų 
sausio 22 dieną į Knox Coal 
Co. operuojamą kasyklą. Mi
nima kompanija tik nuomuo- 
ja-rendavoja kasamąją teri
toriją. Tikri savininkai buvo 
ir yra Pennsylvania Coal Co.

Vasario 16-17 dienomis pa
darytas tyrimas valstijos in
spektorių ir apskrities proku
roro. Kodėl šitos ir visos ki
los kasyklos dirbo imdamos 
anglį per šimtą metų ii’ netu-

rėjo panašios nelaimės kaip 
dabar sausio 22 dieną?

Patvarkymas valstijos, kad 
anglies sluogsnis imamas po 
upe turi būt viršui 35 pėdos 
skalos (rock), kad atlaikytų 
vandens spaudimą, o šioje 
kasykloje buvo kasama ang
lis po upe buvo viena pėda ir 
7 coliai storumo akmens ir 
apie 6 pėdos žvyro, tai upėj 
vandens padaugėjus po lie
taus, perlaužė ploną akmens 
sluogsnį ir upės dugnas 40 
pėdų plačio įgruvo nešdamas 
vandenį po žeme, ir 12 dir
bančių darbininkų iki šiai die
nai nesurasta, nes negalima 
įeiti į 7 sluogsnių anglies iš
kastas kelių mylių pločio. Ir 
dar bėda tame, kad vanduo 
užvertė tunelius visokiomis 
liekanomis anglies ir medžio. 

Dabar norima nustatyti, 
kas buvo atsakingas už kasi
mą anglies, nes braižiniai 
(mapos) inžinierių rodo, kad 
neimti anglies už 35 pėdų 
storumo akmens lubų. Brai- 
žinyje buvo pažymėta raudo
nu pabraukimu sustoti.

Anglių kasimą vadovauja 
kvalifikuotas vyras vyriau
sias užveizda (mine fare- 
man). Jis turi atsakyti kur 
būna įsakymai duoti kaip ir 
kas daryti. Vyresnę galią tu
rintis (superindent) irgi nu
sako kaip kasyklą operuoti. 
Dar būna ir federalis ir val
stijos inspektoriai ir šie as
mens radę, kas netvarkoj, ga
li reikalauti uždaryti kasyk
lą *kol nebus prašalintas pa
vojus dirbantiems.

Bet šį kartą nė vienas iš 
turinčiųjų teisę išvengti tos 
tragedijos, nesiėmė ap
saugoti dirbančiųjų ir kasyk
lų pripildymo vandens. Nors 
tyrinėjime paklausti apskri
ties prokuroro ir vyresnių in
spektorių, ar jie žinojo-, kad 
perėjo ruibežių apie 260 pėdų. 
Atsakymas buvo taip.

Dabar kyla klausimas,
bus kas teisiamas už žmogžu
dystę. Pagal Pennsylvanijos 
įstatymus kaltininką galima 
bausti trims metais kalėjimo 
ir dviems tūkstančiais dolerių 
pinigine pabauda. Bet jau 
prabėgo 26 dienos, o vis dar 
12 vyrų, dirbusių nesuranda
ma ir nežinia kada bus suras
ti ir išimti iš anglių kasyklos. 
Jei valdžFa nedovanos pinigų 
dėl išpumpavimo vandens iš 
požemio, tai vargiai ar kom
panija ką darys, nes reikia 
daug darbo ir medžiagos pa
siekti dirbančias vietas, 
našios kompanijos 
toriai) neturi gana 
tą viską ištaisyti, 
ir šį įvykį daleido. 
lies sluogsnis buvo
pėdų storio ir kilo į upes pa
krantę, tai kol upė nusekda
vo buvo gerai. Ateity dar bus 
ir senato tyrinėta kas kaltas

Pa- 
(kontrak- 

kapitalo 
gobšumas 
Jau ang- 

apie 10

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 J amale a Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

ir kodėl taip daryta, kad van
duo įbėgo į apie 6 kasyklas, 
nes pilioriai, kurie skiria ka
syklas nebuvo gana stori, 
kad vanduo nesisuktų iš vie
nos į kitą kasyklą, nes visi 
sluogsniai anglies susisiekia. 
Tik kilimai po žeme atskiria 
vandens keliavimą.

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys:

Nutautas Vladas, Antano sūnūs, 
inžinierius laivuose, išvežtas Vo
kietijon 1944 metais.

Šimkus Jonas, Kazio sūnūs, tu
rėjo brolį Antaną.

Titlius Henrikas-Andrius, Juozo 
sūnūs, gim. 1915 metais.

Vitartąs Jonas, Juozo sūnūs, gy
venęs Nevvark, N. J.

Zaranka Adomas, Juozo sūnūs.
Zilinkevičius Stasys, Adomo sū

nūs.
Zuperskas Antanas, iš Skersaba- 

lio km., Prienų par.
Balčaitis Stanley, gyvenęs Keno- 

sha, Wis.
Bandžius Boleslovas, sun. Petro.

Butkus Aelksandras ir Pranciš
kus.

Ccrnauskas Vincas, sūnūs Motie
jaus.

Česna Algimantas ir sesuo Irma, 
vaikai Miko.

Davidavičius (Davvidson) Eduar
das, gyvenęs Glasgow, Škotijoje.

Domaševičius Vladas, sūnūs 
rijos.

Draugelytė Ona, iš Kauno, 
busi Spaudos Fondo knygyne. 

. Jocius-Jazbutyte Magdalena.
Kaminskas Kazys, sun. Jono, gy

venęs Aukšt. Šančiuose,
Kicla Antanas, sun.

AlanČių kaimo.
Kniška Viktorija, ir 

Kęstutis 
toro.

Kulakauskas Juozas, Povilas ir 
Vladas, sun. Teodoro.

Kulbokaitė-Vingilienė Magdalena, 
d. Kazio, iš Skriaudučių k„ Mari
jampolės apskr., vyras Vingilis Ka-

KOVO 8 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL. PO PIETŲ 
STATLER VIEŠBUTY SKYTOP

32 Street ir 7 Avė., Manhattan, New York
BALLROOM

Iškilminga Akademija
Bus paminėta žymus visuomeninkas

ANTANAS OLIS ir ANTANAS VANAGAITIS
kompozitorius

KALBĖS:

AMERIKOS VISUOMENĖS ATSTOVAS

DR. STEPONAS BIEŽIS iš Chicagos, III., ir 
JUOZAS BACHUNAS iš Sodus, Mich. r

MENINĖJ E PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Brooklyno Operetės Choras, vadovaujamas muziko M. Cibo 
Pianistas Antanas Smetona
Dramos aktorė L. Kašiubaitė

Tą pačią dieną 11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Visus kviečiame atvykti į minėjimą ir tuo pagerbti užsipelniusius lietuvius

AMERIKOS LIETUVIŲ- TAUTINĖS SĄJUNGOS 
RYTŲ APYGARDA NEW YORKE

zimieras, ir dukterys Marija ir Ona, 
gyveno Grand Rapids, Mich.

Leikus Kostas, iš Užpalių m., 
Utenos apskr., gyveno Saginavv, 
Michigan.

lie&komieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

Savaitine Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Vasario 28, 1959 Motais

Išmokėtos pomirtinės

JUOZAS GIRNIS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gimęs 
rugpiučio 10, 1887 m., šalnų kaime, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė birželio 4, 1929 m. Mirė gruo
džio' 10, 1958 m. Velionio žmonai, Annai Girnis, 
(pomirtinės išmokėta __________________________

BARBORA 'LEŠČINSKIENE, 62 kp., Lorain, Ohio, 
gimusi kovo 4, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 2, 1937 m. Mirė sausio 28, 1959 
m. Velionės dukteriai, Tessic Speigle, pomirtinės 
išmokėta _____________________________________

LIUDVIKAS ALEKSEJUS, 76 kp., Brooklyn, N. Y., 
gimęs vasario 15, 1887 m., Jonuškio viens., Pane
munėlio par., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sau
sio 9, 1915 m. Mirė vasario 2, 1959 m. Velionio 
dukteriai, Atvirai Aleksejus, pomirtinės išmokėta 

PETRAS PAPEIKA, 164 kp., Frackville, Pa., gimęs 
birželio 13, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė spalio 1, 1918’ m.. Mirė vasario 13, 1959 m. 
Velionio žmonai, Anna Papeikienei, pomirtinės iš
mokėta _______________________________________

ROŽE PAZNANSKIENE, 246 kp., Plymouth, Pa., gi
musi gegužės 2, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė /balandžio 28, 1910 m.- Mirė vasario 7, 
1959 m. Velionės sunui, Leonardui Paznanskui, 
pomirtinės išmokėta ---------------------------------------

TERESE 'KATILIENE, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
mus rugsėjo 26, 1886 m., mirė Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 4, 1918 m. 'Mirė sausio 

, 14, 1959 m. Velionės dukteriai, Catherine Li-
sandrelli, pomirtinės išmokėta -------------------------

ONA VAIČIŪNIENE, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
musi rugpiučio 10, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 1, 1918 m. Mirė sausio 12, 
1959 m. Velionės dukteriai, Hclen Vaisiunas, po
mirtinės išmokėta --------------- ------ -------------------- 300.00

„„$2,250.00
„421,727.21

Mass. Sirgo 6 sav.
Mass. Sirgo 5 s. __ 
Pa. Sirgo 8 s.

Viso —------------------ - -----------------
Nuo pradžios šių mietų bendrai viso —

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. TUMAVTČIUS, 43 kp., So. Boston,
P. BEINORIEN®, 57 kp., VVorccster,
B. BAKANIENfi, 90 kp., Bridgcville,
A. BIRETTA. 207 kp., Manchcstcr, Conn. Sirgo 3 s. ir 4 d. .
A. BRAZAUSKAS, 207 kp., Manchestcr, Conn. Sirgo 8 s.
B. MEIRONIENE, 275 kp., Springficld, III. Sirgo 6 s. ir 4 d.
J. DUDONIS, 301 kp., Cicero, III. Sirgo 6 s. ir 2 d........................

$36.00
30.00
72.00

— 33.00
__ 72.00

38.00
65.36

Viso __ -------------------- $346.36
Nuo pradžios šių metų bendrai viso .................- $2,955.72

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Kas nori skaityti sa jokia partiją nesurištą laik
raštį jr išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių ifi lietuviSkosloe 

bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.
PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 

5150, Kanadoje — 5 doleriai. Už lalkražtj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirbo.
7722 George Stų Ville La&alle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, lilinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

SOVIETU SĄJUNGOS VADAS NIKITA 
CHRUŠCEV PRADEDA ATVĖSTI

Nenoriai Pritaria Ministerių Konferencijai. - 
Macmillanas Apie Atsitraukimą iš Europos

Neperseniai Sovietų Sąjungos imnisteris pirminin
kas Nikita Crruščevas buvo užsimanęs užvaldyti Vaka
rų Berlyną ir tuo reikalu vakarų sąjungininkams pa
siuntė grieštą toną, kurioj nurodė iki kuriam laikui va
kariečiai turi pasitraukti iš Berlyno. Bet sąjunginin
kai, gavę Chruščevo grieštą notą neišsigando, bet pa
reiškė, kad jie iš Berlyno nesitrauks ir ne vieno colio 
žemės neužleis Sovietų Sąjungai, tai Chruščevo karštas 
kraujas pradėjo atvesti ir jis jau kalba švelnesniu to
nu, pasiuntė sąjungininkams švelnesnio turinio notą. 
Naujoj Sovietų Sąjungos diktatoriaus .notoj, kuri gau
ta AVasliingtone praeitos savaitės pradžioje, kalbama 
švelniau, negu pirmesnėje, todėl manoma, kad bus ga
lima pašalinti pavojų taikiomis derybomis.

Prezidontas Eisenhoweris, kalbėdamas spaudos 
konferencijoj, irgi pareiškė, kad Sovietų Sąjungos pa
skutinė .nota Vokietijos reikalu rodo sovietų pozicijos 
sušvelnėjimą. Pagal prezidento pareiškimą, butų ne tik 
nenaudinga, bet pragaištinga laisvajam pasauliui pas
kelbti visuotiną mobilizaciją prieš galimą akatą. Ame
rikos apsauga yra stipri dabartiniu metu.
Nenoriai pritaria ministerių konferencijai

Iš paskutinės Sovietų no
tos, įteiktos Vakarų sąjungi
ninkams, atrodo, kad Sovietų 
Sąjunga nenoromis pritaria 
sukviesti užsienio reikalų mi
nisterių konferenciją, apie 
kurią jau seniai spauda rašo, 
kurioj butų apsvarstyta Ber
lyno problema, tačiau Sovie
tų Sąjunga, kaip ir visuomet, 
iš anksto padiktavo kas toje 
konferencijoje turėtų būti 
svarstoma. Bet nežiūrint to 
padiktavimo, ministerių kon
ferencija įvyks, jei tik sovie
tai nepakeis savo nuomonę, 
nes nuomones keitimas yra 
jų amatas.

Macmillanas apie 
vidurio Europą

Didžiosios Britanijos minis- 
teris pirmininkas Macmilla
nas, sugrįžęs iš Maskvos po 
ilgo pasikalbėjimo Su Nikita 
Chruščevu, pasakė kalbą par
lamente, pareikšdamas, kad 
jis su sovietų vadais naudin
gai pasikalbėjo apie apribo
jimą atominių ginklų ir pa
prastų jėgų Europos srityje 
ir, jo nuomone, tai yra svar

bus reikalas apie kurį turime 
kartu toliau pastudijuoti su 
visais kraštais, kuriems tie 
reikalai rupi. Taipgi Macmil
lanas pakvietė Vakarus pa
studijuoti gal i m y b c s atsi
traukti iš Europos dėl išven
gimo karo. Ar Vakarai pri
tars tokiam Macmillano su
manymui, ateitis parodys.

Vienas parskrido, 
kiti išskrido

Macmillanui nespėjus su
grįžti iš Maskvos po pasikal
bėjimo su Chruščevu, tuoj 
išskrido į Maskvą penki Ang
lijos prekybininkai, lydimi 
James B. Scott, Londono Pre
kybos Rūmų skyriaus vedėjo. 
Toji grupė numato suruošti 
Maskvoje parodą, taipgi ta 
krupė, kaip pranešama, pa
kvies sovietus suruošti savo 
išdirbinių parodą Londone. 
Visa Anglijos prekyba su so
vietais vykdoma per jų pačių 
vyriausybę. Praeitais metais 
sovietai Anglijoje pirko gumą 
ir varį, o Anglija iš sovietų 
— medį, odą, medieną ir me
talo žaliavas.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba Pasakyta 
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo Proga

Philadelphia, Pa. 1959 m. Vasario 22 Dieną

(Užbaiga)
“Po Mikojano pasimatymo 

su Amerikos pareigūnais be- 
abąjo bus išpučiama, kaip į- 
rodymas, kad mes atsisako
me toliau tęsti pripažinti pa
vergtų tautų statusą ir, kad 
ruošiamės jas užmiršti. Aš 
galiu kategoriškai pareikšti, 
kad nesama nieko tolimesnio 
tiesai. Mes tęsiame palaikyti 
tautų laisves bei nepriklauso
mybės bylą visur pasaulyje”.

Lietuvos okupantas giriasi 
pažanga, bet istorijos ratą jis 
šimtmečiais atgal atsuko. Vie
šos išpažintys, seniai kitur 
atgyventas dalykas, Krem
liaus imperijoj klesti. Tie, 
prieš kuriuos milijonai vakar 
keikdami lenkės, nuo kurių 
lietuviai, irgi, nemažai skriau
dos patyrė, šiandien valdan
čiųjų viešai iškoniaveikiami 
ir arba sušaudomi arba po iš
pažinties ištremiami. Negaila 
mums jų, kaip negailės tų, 
kurie rytoj krūtinėn mušis. 
Gailesčio vertas tik Pasterna
kas. Jis tą naujadarą žmogų

“home sovieticus”, puikiai 
pažino ir atvaizdavo. Iš to į- 
vykio galima spręsti, kokiose 
sąlygose Lietuvos rašytojui 
šiandien dirbti tenka. Poeto 
Miškinio viešoji išpažintis tai 
patvirtina.

Kada Lietuva kėlėsi, Vilso- 
no tautų apsisprendimo obal- 
sis stiprino musų ryžtingumą. 
Kada Lietuva ^šiandien par
blokšta, šio krašto principais 
pagrįsta laikysena, palaiko ir 
gaivina musų viltis. Metai iš 
metų, Lietuvos Dienos proga, 
Valstybės Sekretorius, Dul
les, paskelbia pareiškimą, ku
ris neša paguodą ir viltį pa
vergtam lietuviui. Jis tai pa
darė ir šiemet. Tas pareiški
mas, bene, paskutinis jo do
kumentas prieš atgulant ligo
ninėn. Tai jo “aukos gėlė” 
pavergtajai Lietuvai. Mes tai 
ypatingai įvertiname. Taip 
kilnaus gesto dėkingoji lietu
vių tauta niekad neužmirš. 
Nebylės tautos ir viso pasau
lio laisvųjų lietuvių vardu, 
reiškiu Valstybės Sekretoriui,

Dulles, viešai už tai ir ben
drai už palankią laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu, gilų ir am
žiną lietuvių tautos dėkingu
mą. Mes' linkime jam greitai 
pagyti ir tęsti darbą už pa
vergtą žmogų. Lietuvių mal
dos jo pagijimą lydės.

Jo gijimą lydi ir prie Lie
tuvos Aušros Vartų Madonos 
paveikslo, .Lietuvos Pasiunti
nybėje, uždegta žvakė. Ją 
šiandien prieš trejetą valan
dų Washingtonas matė televi
zijoj :

J. A. Valstybių kilniaširdė 
laikysena Lietuvos atžvilgiu 
pagrįsta tauriais principais. 
Jie atspindi ir poroj šių metų 
jubiliejų. Kada Lietuvos val
stybės laisvės žiburiai 18 am
žiaus pabaigoj geso, čia jie 
sužibo. Tada gimė JAV Ne
priklausomybės Deklaraci j a. 
Šiemet tam Aktui 170 metų. 
Jis mums giminingas ne tik 
dėl to, 'kad musų tautietis, 
Tadas Kosčiuška, prisidėjo, 
kad jis kunu taptų, bet jis 
mums giminingas ir kitu at
žvilgiu. Tame Akte iškilmin
gai pareikšta, kad:

“Dangaus ir prigimties į- 
statymai suteikia tautai teisę 
būti nepriklausoma ir, kad vi
si žmonės (ir aš tai pabrė
žiu: visi žmonės) yra Sutvė
rėjo apdovanoti teisėmis į 
gyvenimą, į laisvę ir į laimę”.

Tą tiesą amerikie.t’s Wil- 
liam Allen White šitaip apta
ria: “Kai laisvas žmogus bet 
kur yra retežiuose, mes, irgi, 
esame grąsomi”.

Ši Vasario šešioliktoji mi
nima ir kito reikšmingo jubi
liejaus ženkle. Šiemet Lincol- 
no 150 metų gimimo sukak- 

(Nukelta į 3 pusi.)

Centro Rytų Europos
Kilmės Amerikiečių 

Konferencijos Metinis 
Susirinkimas

New York (LAIC) — Va
sario 28 dieną New Yorke į- 
vyko Centro Rytų Europos 
Kilmės Amerikiečių Konfe
rencijos metinis susirinkimas. 
Išrinkta vadovybė, išklausyti 
pranešimai, priimtos revoliu
cijos.

Konferencijai, kuri angliš
kai vadinasi Conforence of 
Americans of Centrai Euro- 
pean Descent, priklauso čeko- 
slovakų, lietuvių, latvių, estų, 
rumunų, lenkų, vengrų ir uk
rainiečių centrinių organiza
cijų atstovai. Amerikos Lie
tuvių Tarybą tame susirinki
me atstovavo prel. Jonas Bal- 
kunas, M. Kižytė ir Vladas 
Barčiauskas.

Susirinkimas vyko sklan
džiai, tik turėta sunkumų rin
kimų metu. Jau trys metai 
Konferencijos prezidentu yra 
prel. J. Balkunas, Konferen
cijos nariai norėjo, kad jis 
tose pareigose liktų ir prašė 
su tuo sutikti, tačiau prel. 
Balkunas, sveikatos sumeti
mais, nesutiko imtis to sun
kaus darbo. Po vienos ir ant
ros pertraukos susitarta kad 
prezidentu lieka prel. J. Bal
kunas, bet buvo išrinktas 
Vykdomojo Komiteto pirmi
ninkas. Tas pareigas eiti iš
rinktas Dimitro Halychyn, 
ukrainiečių fraternalos orga
nizacijos ir Ukrainiečių Kon
greso Komiteto pirmininkas. 
Konferencijos sekretore iš
rinkta M. Kižytė. Į Vykdomą
jį Komitetą įeina kiekvienos 
tautos po vieną atstovą.

Susirinkime išklausyti pla
tus komitetų pranešimai, iš
rinkti komitetų pirmininkai, 
priimtos įvairos rezoliucijos,

NUTARTA PAŽANGOS VAJU 
VYKDYTI IR TOLIAU

Susirinkusi Vajaus Komisija New Yorke 
Svarstė Naujų Narių Prirašymo Darbus

Neseniai įvykusiame SLA Pildomosios Tarybos su
važiavime tarp daugelio kitų klausimų huvo^iptarta ir 
vykstančio vajaus reikalui. Tarybos nariai apsvarstė 
vajaus eigų, susipažino su gautais duomenimis ir pada
rė kaikurių siūlymų dėl vajaus busimų darbų. Šiame 
Pildomosios Tarybos suvažiavime buvo padaryti kaiku- 
rie pagerinimai apdraudos. Tenka laukti, jog tie pa
gerinimai turės teigiamos įtakos naujų narių gavimui. 
Apie šiuos pagerinimus bus parašyta kituose Tėvynes 
numeriuose.

Toliau naujų narių prirašymo reikalai buvo svar
stomi Vajaus Komisijos: pirmininko P. P. Dargio ir 
narių
Komisijos svarstymai daugiau lietė artimuosius vajaus 
darbus. Visų sutikta Pažangos Vajų tęsti ir vykdyti 
toliau. Nuspręsta kreiptis į organizatorius ir talkinin
kus prašant dar daugiau suaktyvinti vajų ir pasistengti 
dabar pilnai išnaudoti palankias sųlygas darbui iki ne
prasidėjo vasaros kaitros ir atostogos.

Ir toliau bus stengtasi vajaus darban 
{traukti daugiau talkininky

Narių plątesnė talka vajuje laikoma labai rcikalin-

i ga ir todėl tuja kryptimi Vajaus Komisija mėgina da
ryti naujus žygius. Pačio darbo palengvinimui bus ir 
toliau spausdinami Tėvynėje vajaus kuponai. Darbo 
suprastinimu ir palengvinimu siekiama padidinti talki
ninkų skaičių, kas, be abejo, turės atnešti dar geresnius 
vajaus rezultatus.

Neišleista iš dėmesio vajaus darbui svarbių para
mų teikianti Susivienijimui palanki spauda, lietuviškos 
radio valandėles ir atskiri veikėjai. Jų rodomų palan
kumų Susivienijimo darbams bus stengiamasi panau
doti tam, kad daugiau lietuvių galėtų arčiau pažinti di
džiausių organizacijų, jos teikiamas apdraudas, atlie
kamus tautinius ir kulturinius darbus.

gali 
tuo 
kur

*

■ dr. M. J. Viniko, J. Maceinos ir dr. S. Biežio.

pasiųsta John Foster Dulles 
linkėjimai.

Konfcrenci/ja veikia ketvir
ti metai, jos veikla plinta ir 
įtaka JAV-vių įstaigose didė
ja.

Dalis susirinkimo vyko ben
drai su Europos 
Tautų Asemblčjos 
Tos Asemblčjos 
pareigas einąs V. 
kas pasakė kalbą.

Pavergtų 
atstovaiš. 

pirmininko 
Sidzikaus-

Didelis vaidmuo teikiamas Jaunuoliu Komisijai
Susivienijimo plėtimo reikšmingų vaidmenį 

atlikti SLA Jaunuolių Komisija. Ji posėdžiavo 
pačiu laiku ir tose pačiose SLA centro patalpose,
vyko ir Pildomosios Tarybos suvažiavimas. Jaunuolių 
Komisijos vienas posėdis įvyko kartu su. Pildomosios 
Tarybos nariais. Pasisakius dėl SLA jaunimo organi
zavimo ir veiklos, buvo,priimti reikalingi .nutarimai. 
Tenka laukti, kad šio suvažiavimo darbai prisidės prie 
SLA spartesnio augimo, jo didėjimo ir papildymo nau
jomis jėgomis.

Išvadoje tenka pasakyti, kad šis Vajaus Komisijos 
suvažiavimas buvo darbingas. Naujai kilo sumanymai, 
planai ir apdraudų modernizavimas turi prisidėti prie 
musų organizacijos didesnio stiprėjimo. Tačiau tų nu
tarimų įvykdymas reikalauja kuopų, organizatorių ir 
pačių .narių paramos. Nariai ir organizatoriai, palai
kydami tiesioginį ryšį su visuomene, turi plačius gali
mumus daugiau lietuvių įrašyti į Susivienijimo eiles. 
Aktyviųjų narių darbas yra labai svarbus ir jei, šiam 
Pildomosios Tarybos bei Vajaus Komisijos suvažiavi
mui praėjus, išvystysime didesnį spartumų, tai ir savo 
veiklos vaisius turėsime geresnius.

s.
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Announcing

SPECIAL MEMBERSHIP
AMERICANS 0

Lithuanian Alliance of America now offers 
particularly attractive program to old and young 
Americans of Lithuanian descent, to become mem- 
bers of the oldest, and largest Fraternal Society 
of Lithuanian Americans. At present it has 368 
lodges in 22 statės and Canada. And its member-

a

DRIVE FOR

0

F LITHUANIAN DESCENT

provides Modem, Low-Cost Fraternal Life insur- 
LAA insurance benefits are good—there is none

is only about as foliows:

ship benefits are many: Life and Disability Benefits 
(non-forfeitable), Scholarships, Charity, good fel- 
lowship vvithin the community, and opportunity for 
active participation in our national activities.

v' •/ ». »,

It
ance.
better.

The cost for full $1J)OOjOO insurance benefit for young adults

5 cents a day for $1,000.00 Whole Life Benefit insurance
8 cents a day for $1,000.00 Twenty-Payment Life

14 cents a day for $1,000.00 20-Year Endowment
29 cents a day for $1,000.00 10-Year Endowment
12 cents a day for $3,000.00 Triple Life Benefit terminating at age 65 years

3 cents a day for $12.00 weekly siek benefit

te

The costs include membership dues. Juvenile mem- 
ber benefits cost even less.

You may earn attractive and worth while cash prizes 
by sending us narnės of Americans of Lithuanian descent, 
who may join the Alliance. After they have been enrolled, 

You may mail any number of additiona

you willl receive cash payment for each member in pro- 
portion to the amount and type of insurance benefits 
seleeted. Ynu r totai earnings are unlimited.

If you need additional information write to Dr. M. J. 
Vinikas, Secretary, 307 West 30th Street, New York 1 
N. Y., or call at your local LAA Lodge.

t •
1 coupons, they will be credited to you.

o f 
i
I

I

IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ' 
307 West 3Oth Street 
New York 1, N. Y.
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I am submitting herewith narnės and addresses o f the following persona, who are willing to join your 
Fraternal Benefit Society.

Name

(1)
(2)

(3)

AddressAge

**

mmentied by: —---------- _ Address ---------  .

1
i
i
i
iA
i

♦.

If necessary write additional narnės and addresses on ordinary stationery.

įn

A
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MUSŲ REIKALAI

DėL praeito Susivienijimo 
seimo padarytų nutarimų

Vienas ilgametis ii- įžymus 
Susivienijimo veikėjas prisiun
tė mums laišką, klausdamas, 
kodėl mes, dažnai rašydami 
apie praeito 50-to Susivieni
jimo seimo padarytus nutari
mus, nenurodom 
nutarimus. Jis tarp 
ro:

“Vis dažnai iki 
kartoji “Tėvynėje”,

tuos gerus 
kitko ra-

įkyrėjimo 
kad daug 

gerų naudingų nutarimų pri
imta, bet nė vieno nepamini 
kokie tie nutarimai?”

Pats laiško autorius daly
vavo seime ir jis turėtų žino
ti seimo padarytus nutari
mus, taipgi jie užrašyti šei
miniam protokole, kuris tilpo 
“Tėvynėje”
baigoje ir kiekvienas 
galėjo juos 
mums nėra reikalo juos kar
toti.

Norintiems geriau
žinti su saimo padarytai or
ganizacijai naudingais nutari
mą i s, patartina pasiskaityti 
seimo protokolą, kuriame už
rašyti viso seimo padaryti nu
tarimai.

praeitų motų pa- 
narys 

matyti, todėl

susipa-

------------- ;o:-------------  
Trumpas, bet darbingas 
buvo suvažiavimas

Praeitas Susivienijimo Pil
domosios Tarybos suvažiavi
mas buvo trumpas, bet dar
bingas. Posėdžiai tęsėsi tik 
tris dienas, bet per tą trum
pą trijų dienų laiką išklausy
ti tarybos narių raportai, pa
sirašyti valstijoms metiniai 
raportai, apsvarstyti ir iš
spręsti visi šiam suvažiavimui 
pripuošti skubieji reikalai. 
Vajaus Komisijos nariai, ku
rią sudaro keturi Pildomosios 
Tarybos nariai, išsamiai ap
svarstė dabar einantį vajų, 
kad jį padarius dar sėkmin
gesnių, ir kad vajaus metu 
dar daugiau lietuvių ir lietu
vaičių butų įtraukta į didžiu
lę Susivienijimo narių šeimą.

Taipgi Pildomosios Tary
bos nariai bendrai su Jaunuo
lių Komisijos
pasitarimą ir jieškojo būdų 
kaip butų galima daugiau 
jaunimo įtraukti į Susivieniji
mo narių eiles ir veiklą. Ben
dras Jaunuolių Komisijos su 
tarybos nariais pasitarimas 
buvo draugiškas ir tikrai nuo
širdus, nes
taip ir kitiems 
lietuvių 
ugdymas

Nors 
aukščiau
tris dienas, bet jis buvo sėk
mingas ir darbingas. Jis bu
vo trumpinamas ekonominiais 
sumetimais, nes Pildomosios 
Tarybos nariams rupi, kad 
atvykus į ęentra kuodaugiau- 
sia darbu atlikti tr kuoma- 
žiausia išlaidų padaryti, nes 
prie šių diėnų pragyvenimo 
reikmenų brangumo, viešbu
čio kambarių aukštų kainų, 
reikalingas taupumas.

nariais turėjo

kaip vieniems, 
runi didžiulė 

organizacija ir jos 
nariais, 
suvažiavimas, kaip 

minėta, tęsėsi tik

Btuivlenljlmo kuopų skubus pra- 
MKbnal turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieS lalkradčlo 
^Beldimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keikiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a g e r 

YEARLY SUBSCRIPTION RATHJS
In the United Statės_____ $3.00

To1 Foreign Ountriee ____ $4.00
307 West 30th Street
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-S02V

Antanas Tvaranavičius

Visai netikėtai man teko 
apsilankyti ipas musų buvusį 
ilgametį kuopos sekretorių 
Antaną Tvaranavičių. Daug 
visokių malonių kalbų turėjo
me. Ponia Tvaranavičienė pa
vedžiojo ir aprodė savo na
mą. Ėjom iš vieno kambario 
į kitą, visur gražu ir viskas 
puikiai įtaisyta. Ponas Tva
ranavičius parodė man visą 
eilę įvairių lietuviškų knygų 
ir paveikslų, kas man labai 
didelį įspūdį padarė. Po viso 
apžiūrėjimo turėjome draugi
šką pasikalbėjimą. Gerbiamo 
A. Tvaranavičiaus pasakoji
mai man labai įdomus buvo. 
Todėl aš čia nors mažą iš
trauką jo pasakojimų ir noriu 
parašyti.

Antanas Tvaranavičius gi
mė 1888 metais vasario mėn. 
24 djeną Lietuvoje, jo moti
na Aleksandra ir tėvas Jonas 
Tvaranavičius buvo vidutiniai 
pasiturinti ūkininkai. Anta
nas Tvaranavičius dar jaunas 
būdamas slaptai ėjo į lietu
višką mokyklą, o tuo metu 
rusų buvo draudžiama lanky
ti tokias mokyklas, taip pat 
lankė tuometinę viešąją rusų 
mokyklą. Būdamas vos 15 
metų amžiaus, jau arė savo 
tėviškes laukus ir buvo geras 
šianpjuvis. 1905 metais, kilus 
rusų-japonų karui, A. Tvara
navičius įsijungė į lietuvišką 
tautinį judėjimą ir ten akty
viai pasireiškė. 1907 metais, 
19 metų būdamas Antanas 
Tvaranavičius atvyko į lais
vės šalį Ameriką, apsigyveno 
St. Louis, Missouri. Čia be
gyvendamas tuoj susipažino 
su vietiniais lietuviais ir įsi
rašė į šv. Kazimiero draugys
tę, tuoj buvo išrinktas tos 
draugystės sekretorium. Čia 
ir prasidėjo Antano Tvarana
vičiaus darbymetė lietuviška
me veikime. Beeidamas finan
sų sekretoriaus pareigas A. 
Tvaranavičius įsižiūrėjo į vie
ną jauną merginą, kuri tuo 
laiku lietuvių buvo gražuole 
vadinama Sofija Ginčiauskai- 
te. Antanas ją pamylėjo ir 
1911 metais liepos mėn. apsi
vedė, su kuria ir 
mingai gyvena.

Kaip pasibaigė 
saulinis karas ir
kelbta tautų diena, tuo laiku 
įvairios tautybės sudarė savo 
komitetus ir ruošėsi dideliam 
gatvių iparadui, čia Antanas 
Tvaranavičius, irgi neatsiliko, 
suorganizavo lietuvių skyrių 
ir pats jam vadovaudamas 
dalyvavo tame parade. To
liau Antanas Tvaranavičius 
suorganizavo Lietuvos šelpi
mo Fondo skyrių, jam ilgą 
laiką pirmininkavo. Be to, 
Antanas Tvaranavičius rūpi
nosi Lietuvos garbingų svečių 
priėmimu, ne kartą pas jį 
viešėjo rašytoja Žemaitė, ad
vokatas Bulota su žmona ir 
kiti.

1922 metais Antanas Tva
ranavičius su savo jauna gra
žia žmonele apleidžia St. Lo
uis, Missouri tikslu grįžti į

šandien lai-

pirmas pa
buvo pas-

nepriklausomą Tėvynę Lietu
vą, ten gyventi ir dirbti savo 
energija tautinį darbą dėl 
Lietuvos gerovės. Bet trum
pam laikui apsistoja pas savo 
gimines Auiburn, III. Vietiniai 
lietuviai, sužinoję apie jo at
silankymą į Auburn, jį tuoj 
pakvietė padėti jiems suor
ganizuoti SLA 27 kuopą. An
tanas Tvaranavičius, kaip la
bai reikalingas žmogus, tapo 
tos kuopos finansų sekreto
rium ir organizatorium. Ka
dangi jis čia buvo labai rei
kalingas, tai nusprendė savo 
grįžimą į Lietuvą porai metų 
atidėti. 1924 metais Antanas 
Tvaranavičius su savo šeimy
nėle atvažiavo į Philadelphia 
ir čia laikinai apsigyveno, iš 
Auburn 27 kuopos persikėlė 
į musų 135 kuopą ir čia tuoj 
buvo išrinktas kuopos iždinin
ku. Per eilę metų bedirbda
mas 135 kuopoj, ėjo įvairias 
valdybos pareigas. Taip be
dirbdamas lietuviškame vei
kime, laikas bėgo ir grįžimas 
į Lietuvą vis buvo atidėtas ir 
galų gale iškilo antrasis pa
saulinis karas ir tą grįžimą 
visiškai sustabdė.

I

J. K. Mažukna. Trumpai sa
kant, parengimas praėjo la
bai gerai.

Pageidaujama, kad dau
giau narių prisirašytų prie S. 
L. A. Reikia tarti širdingą 
padėką P. Dargiui ir V. Ko- 
ličiui, Jr., už garsinimą per 
radio kuopos parengimą .ir 
musų kuopos moterįms, ku
rios taip sunkiai 
karienę priruošė, 
butų patenkinti.

J.

dirbo iki va- 
kad dalyviai

Virbickas.

SLA 2-ros Apskrities
Konkretus Nutarimas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
4

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOM1INIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

Antanas Tvaranavičius S. e
L. A. 135 kuopos valdyboj iš
buvo 34 metus, tai yra gero
kai ilgas laikas. Be to, dar 
nenuilstamai dirbo ir kito
se lietuviškose organizacijose, 
taip kad gerb. Tvaranavičius 
liuoso laiko labai mažai turė
jo, arba jo visai neturėjo. Per 
visą savo gyvenimą visą liuo- 
są laiką paaukojo^ lietuviškam 
darbui. Tai yra žmogus su di
dele energija ir niekad nėra 
linkęs pasiduoti savo užsiė
mimuose, užtad jis yra visų 
mylimas ir gerbiamas. Bet 
senatvė ir sveikata priverčia 
viską padaryti, tai ir musų 
135 kuopos didvyris dėl se
natvės ir sveikatos stokos 
praeitais metais atsistatydino 
iš sekretoriaus pareigų ir už
leido savo vietą kitam. Nors 
dar ir buvo išrinktas kitiems 
metams.

Antanas Tvaranavičius ir 
jo žmona Sofija yra Ameri
kos piliečiai Jie užaugino vie
ną sūnų ir dvi dukteris.

Aš linkiu Antanui Tvara- 
navičiui ir maloniai žmonelei 
dar ilgo ir gražaus gyvenimo, 
o jo malonus patarimai ir pa
mokinimai iš jo paties paty
rimo, visada yra naudingi.

Gust. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Praeitų metų SLA 2-ros 
apskrities suvažiavimas, no
rėdamas paskatinti visus ap
skrities organizatorius, kurie 
daugiausiai prirašė naujų na
rių į Susivienijimą, paskyrė 
100 dolerių iš savo kasos iš
mokėti tiems organizato
riams, kurie proporcingai 
daugiau narių vienų metų lai
kotarpyje (nuo vieno apskri
ties suvažiavimo iki kito) pri- 
rašis į Susivienijimą.

Apskrities valdybai paaiš
kėjus kas praeitais metais 
daugiausiai prirašė liauju na
rių į Susivienijimą, tad pir
mąsias tris premijas laimėjo 
šių kuopų organizatoriai dau
giausiai prirašusieji:

SLA 308 kuopos organiza
torius J. Gedmintas,

SLA 328 kuopos organiza
torė J.

SLA 43 kuopos organizato
rius J. Vaičaitis.

Reikėtų ir kitoms apskri
tims pasekti šį pavyzdį ir pa
sižymėjusius organizato r i u s 
premijuoti.

Tumavičienė,

SLA Narys.

Chicago, Illinois

Iš SLA 322 Kuopos Veiklos

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas. 
Švaisto pagerbimas, 
pos vadovybės rinkimai. 
Pobūvis.

Rašytojo J.
Kuo

Pittsburgh, Pa.
SLA Kuopos Parengimas 

Bubo Sėkmingas

metu buvo pa- 
V. Kudirka jo 
gimimo proga, 
paveikslą nupie- 

kuris yra

SLA 40-tos kuopos paren
gimas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Jis įvyko šių metų 
kovo 1 dieną, L. M. Draugi
jos svetainėje. 40-tos kuopos 
moterys pagamino skanią va
karienę, kuria apie 150 daly
vių buvo patenkinti.

Parengimo 
gerbtas Dr. 
šimto metų 
•Dr. Kudirkos
še J. Krapavičia, 
vienas iš vėliau atvykusių iš 
Lietuvos.

Vakaro programą pravedė 
p. V. Količienė, Dr. V. Kudir
kos eilėrašius pasakė p. Rita 
Springytė, kuri prie 40-tos 
kuopos prisirašė su savo ma
myte ir kuri lanko mokyklą, 
taip pat eilėraščius pasakė ir 
Tavorų 4 sūnus, kurių pirmas 
gal 6 metų amžiaus, kiti trys 
vyresni. Visi savo užduotis 
atliko labai gerai.

Kuopos pirm. P. Marmokas 
įteikė ženklelius gautus iš 
centro 6 naujiems nariams. 
Po keletą žodžių tarė šie na
riai: Mrs. B. Pivaronas, tre
čios apskrities iždininkė, S. 
Bakanas, 3-čios apskrities 
pirmininkas, Alex. Vainorius 
J. Virbickas, J. Krapavičia,

I
I

Draugo konkurse už 
romaną “Jo sužadėti-

minėjimo ir pagerbi-

St. Bie- 
Kalvai

ti. Pla- 
nutar.

Vasario 13 dieną kuopa sa
vo narių susirinkime, Da
riaus-Girėno namuose, pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės 41 metų sukaktį ir šia 
proga p^kyrė \savo aukas 
Lietuvos laisvinimo bei Da
riaus-Girėno posto reikalams.

Po minėjimo vyko pagerbi
mas, šios kuopos nario, rašy
tojo Juozo Balčiuno-Švaisto, 
kuris laimėjo 1,000.00 dolerių 
premiją 
istorinį 
nė”.

O po
mo sekė kuopos vadovybės 

^rinkimai 1959 metams. Kuo
pos valdyba perrinkta veik ta 
pati: pirmininkas dr.

^žis, vicepirm. dr. A. 
tis, ir fin. sekretorė 
yer. Išrinkta naujas
sekretorius d r. J. Dauparas 
ir iždininkas S. Rutkus. šia 
proga susirinkimas išreiškė 
valdybai padėlką už eilės me
tų darbus, su linkėjimais sėk
mingai toliau vadovauti. Be 
to, ypatinga padėka išreikšta 
darbščiai finansų sekretorei 
H. Player, kuopos rengėjai O. 
Biežienei ir buvusiai nutari
mų sekretorei J. Jurkštienei.

Kuopos susirinkimų paįvai
rinimo bei paskaitų reikalais 
ir toliau rūpinsis šios kuopos 
vicepirmininkas ir SLA švie
timo Komisijos narys dr. A. 
Kalvaitis.

Į parengimų ir pobūvių ko
misiją perrinkti pr. metų ko
misijos nariai — S. Velbasis 
ir J. Juodikis, kurie praėju
siais metais tikrai daug pa
sidarbavo kuopos labui.

Beje, kuopos pirmininkas 
susirinkimui pristatė naujuB 
narius: V. ir M. Tumpijonus 
iš Pittsburgh, Pa., kurie da-

kui) 
per
būti
vrav

(Tęsinys)
KAIP DAŽNAI MAITINTI

NAUJAGIMIŲ
€

Normaliai išsivysčiusį, pakankamai 
sveriantį naujagimi užtenka maitinti 5 
kartus dienoje kas 4 vai. su 8 valandų 
peri ranka naktį. Taip maitinant virš
kinimo organai veikia geriau, kūdikis 
auga gerai, apsisaugoja nuo permaitini- 
mo; jis miega .naktį ramiai., o motina pa
silsi, kas veikia teigiamai pieno sekreci
ją-

Kūdikio maitinimas turi būti taip 
sutvarkytas, kad jis augtų ir vystytųsi 
harmoningai ir įgytų atsparumą, 
nepasižymi riebus dudikis. Todėl 
penėtas, riebus kūdikis .neturėtų 
idealu tėvams. Didesnė dar klaida
dažnas maitinimas, ypač be tvarkos; 
kuomet tik kūdikis verkia, neužmiega, 
gauna maistą. Čia jam gresia didelis 
perpenėjimo pavojus ir jo pasekme — 
susirgimas, — kūdikis vemia, ar vidu
riuoja. Sergaaitis karičių, ar viduriuo
jantis kūdikis turi dažnai troškuli, tai 
duokim jam dažniau po truputį van
dens, bet ne maisto, ne pieno! Kilo jau
nesnis kūdikis, tuo lengviau įpranta su
teiktiems jam patarnavimams, ypatin
gai .maitinimo laikui. Išsivysto blogas 
įpratimas, nuo kurio atpratinti yra sun
kiau. Jis .nemiega rainiai, atbunda daž
nai ir verkia. Motina negalvoja apie ki
tą neramumo priežastį, tik ar nėra šla
pi vystyklai, ar ne alkanas kūdikis, ir 
štai vėl teikia jam maistą.

Maitintas krūtimi kūdikis pats nor
muoja maisto kiekį, kuomet sotus, ne
ima daugiau. Kitą kari, atsitinka, kad

bar darbuosis šioje kuopoje.
Narių pobūvį ir vaišes pa

ruošė ir tvarkė p. Biežienė ir 
p. Juodikienė, . Kor.

South Boston, Mass.

SLA 328 KUOPOS,
Jamaica Plain, Mass., susirin
kimas įvyks Lietuvių Piliečių 
name, 368 W. Broadvvay, So. 
Bostone, kovo mėn. 13 dieną, 
penktadienį 7-tą valandą va
kare, pirmam aukšte, maža
jam kambaryje.

♦

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus laibai svar
bus metinis susirinkimas, taip 
gi nepamirškite užsimokėti 
duokles. Kviečia kuopos

Valdyba.

Visoms SLA 2-ros 
Apskrities Kuopų 

Valdyboms
SLA 2-ros apskrities val

dyba, norėdama pagyvinti Su
sivienijimo veiklą, savo darbų 
plane yra numačiusi aplanky
ti silpniau apskrityje veikian
čias Susivienijimo kuopas. 
Tuo • reikalu įprašome kuopų 
valdybas sušaukti viešus su
sirinkimus, į juos pakviečiant 
dalyvauti apskrities valdybos 
narius ar organizatorius.

Apskrities suvažiavimas yra 
pripažinęs, kad lietuvių kul
tūrinė Laisvės Varpo radijo 
programa atlieka didelį lietu
vinimo darbą šiame krašte ir 
yra nutaręs Laisvės Varpo 
radijo programą . remti, taip 
pat paraginti visas SLA kuo
pas, kad jos aukomis, skelbi
mais remtų ir įmokant spren
dėjų nustatytus įnašus pasi
darytų to radijo sprendėjais.

kūdikis neima krūties, jeigu nėra pa
kankamai pie.no, tai laikas nuo laiko 
tenka patikrinti tą, ypač jeigu, ir jo svo
ris mažiau priauga. Tai reikia jį pas
verti prieš maitinimą ir po, taip pada
lyti 5 kartus vienų dieną ir patikrinti, 
ar dar liko pieno krūtyse po kiekvieno 
maitinimo. Jeigu kūdikis yra maitintas 
dirbtinai, tai gydytojo nustatytą maisto 
sąstatą ir kieki duodama buteliuke, pa
dalintam gramais ar uncijomis. Nauja
gimiui maisto sąstatą turi atsakyti mo
ters pieno sąstatas.
TOLIMESNIS KŪDIKIO AUGIMAS 

IR VYSTYMASIS IKI 3 METŲ 
AMŽIA U S

Pirmus tris gyvenimo mėnesius kū
dikio svoris auga greit ir pribuna po 25 
giri. į dieną, po to lėtėja vis daugiau ir 
paskutiniais pirmu metu .mėnesiais pri
auga po 15 grn. į dieną. 5 mėnesyje jo 
svoris yra lygus dvigubai, o metu gale 
trigubai gimimo svoriui. Per pirmus 
metus jo ilgis priauga 25 cm., tai metų 
gale yra apie 75 cm. Naujagimio galvu
tės apimtis yra 35 cm. (13.7 inč) ir kru
tinės 33-34 cm., o metų gale jos yra 45- 
46 cm. (18.4 in.). Naujagimis yra lie
sus, odos riebalinis sluogsnis dažniausiai 
j i ė i *a dar i šsi vy st ęs; 
si rodo pilvo odoje,
svoris priauga greit, tai 
bosnis, apskritosios iki 9 menesių, po to 
svoris auga lėčiau, o ūgis priauga paly
ginamai greičiau, tai metų gale jis atro- 

metais 
o ūgis 
atrodo 
o gal-

pirmučiausiai pa- 
Kadangi. kūdikio 

jis darosi rie-

do liesesnis, lai bosnis. Kartais 
svoris padidėja apie 2 1/4 kgm., 
10 cm., tai antrų metų gale, jis 
netik liesesnis, bet ir aukštesnis, 
vutč palyginamai nedidelė.

(Bus daugiau)

Laisves Varpo adresas: P. 
Viščinis, 47 Banks Street, 
Brockton 18, Mass.

Apskrities valdybos 
pirmininkas

Joseph Arlauskas, 
Sekretorius J. Gedmintas.

Aliquippa, Pa.

Svarbus SLA 247 Kuopos < 
Susirinkimas

Gerbiami nariai ir narės! 
Mėnesinis Susivienijimo 247 
kuopos susirinkimas įvyks š. 
m. kovo mėn. 22 dieną, 6 va
landą vakare pas draugus Ei
nikius, 1501 Green Street, 
A'liąuippa, Pa.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turėsime užtvirtinti SLA 
247 kuopos valdybą, taipgi 
prašomi sumokėti mėnesines 
duokles. Viena musų kuopos 
nare Agota Gvazdauskienė, 
serga po operacijos. Linkime 

greitai pasveikti.
J. Plečkaitis, 

SLA 247 kuopos sekr.

jai

Thompson, Pa

Mirė Dr. Juozas P. Matikevi- 
čius, SLA 24 Kuopos Narys

šeštadienį, vasario 14 die
ną, Binghamton, N. Y., ligo
ninėje mirė SLA 24 kuopos 
narys d r. Juozas P. Matikevi- 
čius, gyv. Thompson, Pa.

Palaidotas trečiadienį, va
sario 18 dieną, iš St. Martin 
of Tours bažnyčios, Jackson, 
Pa., St. Mary’s kapinėse, Ha- 
nover Township, Pa.

Velionis buvo gimęs Pitts
ton, Pa., sūnūs Jono ir Ger
trūdos Matikevičių. Tėvas bu-

vo kilęs iš Prienų parapijos, 
motina — iš Šilavoto. Šeimai 
persikėlus į Nanticoke, Juo
zas čia ėjo pradinį ir viduri
nį ■ mokslus. Premedikalinį 
kursą ėjo Scrantų universite
te. 1937 metais užbaigė St. 

I Louis medicinos kursą. Prak
tikavo Mercy ligoninėje, Wil- 
kes Barre, po to šešis metus 
gydytojavo Sheatovvn, Pa. 
Antrojo pasaulinio karo laiku 
tris metus tarnavo U. S. ar
mijos medikaliniam korpuse 
majoro laipsniu. Po karo 14 
metų praktikavo dediciną 
Thompson, Pa. Priklausė prie 
American Legion Post, prie 
SLA 24 kuopos ir prie kitų 
organizacijų.

I Prie LRKSA priklausė iš 
jaunų dienų. Visa Matikevičių 
šeima šimtaprocentiniai Susi
vienijimo nariai.

Liūdesy paliko žmoną He
len, sūnų Juozą ir dukterį Lo- 
rettą A. lankančius mokyk
las; motiną Gertrūdą Matike- 
vičienę, Nanticoke; brolius 
laidotuvių direktorius Petrą 
J. ir Vincą C., Nanticoke, Ka
zį J., Glen Lyon; brolį Alek
sandrą, Nanticoke; brolį An
taną V., Bethlehem Steel 
kompanijos, Bethlehem, Pa., 
sekretorių; seserį Marijoną 
M. Kašėtienę, Glėn Lyon, ir 
kitus artimuosius. Broliai Ka
zys ir Vincas dirba LRKSA 
centro įstaigoje.

Lai jam būna lengva ilse- 
tis Dėdės Savo žamėje.

Artimiesiems reiškiame gi
liausių užuojautą! Rep.

Televizijos retransliacijos 
stotis baigiama montuoti Kau
ne. Ji perduos Vilniaus televi
zijos programą. Transliacijas 
busią galima pagauti 40 km 
atstu nuo Kauno.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
+

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais gruodžio 4 ir 5 dienomis, Sherman 
viešbutyje, Chicago, III.

PIRMOJI SESIJA

Susivienijimo IJetuvių Amerikoje Pildomosios Ta
rybos suvažiavimą ir pirmąją sesiją atidarė SLA pre
zidentas P. Dargis, 1958 m. gruodžio mėn. 4 dieną 9 
valandą ryto, viešbutyje Sherman, Moby Diek kamba
ryje, Chicago, III.

1. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito vardo- 
šaukį. šiame suvažiavime dalyvauja:

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

kvorumą.
Visi Pildomosios Tarybos nariai pareiškė, kad jie 

gavo pakvietimus raštu dalyvauti šiame posėdyje. Be 
to, šiame Pildomosios Tarybos posėdyje dalyvauja 
Kontrolės Komisijos pirmininkas S. Gegužis.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito
suvažiavimo dienotvarkę. Dr. S. Biežiui įnešums, N. 
Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta dienotvarkę pri
imti,’ kaip patiekta su tuo supratimu, kad ją bus ga
lima laike suvažiavimo papildyti. i

3. SLA prezidentas P. Dargis pakvietė vice pre
zidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad jis 
galėtų išduoti prezidento raportą. SLA prezidentas 
P. Dargis patiekė savo raportą žodžiu. Jis pareiškė, 
kad jo raportas palies tik tuos darbus, kurie buvo at
likti nuo praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki 
dabar. Į SLA Centrą teko atvykti du kartus, Vajaus 
ir kitais SLA reikalais. Su kitais Pildomosios Tary
bos nariais svarbesniais SLA klausimais teko išsiaiš
kinti telefonu ar laiškais. Laiškų įvairiais klausimais 
tenka parašyti gana daug. Nuotaikos SLA narių ge
ros. Kartais pasitaiko nugirsti blogos propagandos, 
kurią stengiuos tuojaus atremti. Visą laiką palaikiau 
glaudų ryšį su SLA apskritimis ir centriniais atsto
vais. Ten kur negalėjau nuvykti, arba mačiau, kad 
kiti tuos reikalus gali tinkamiau atlikti, įgaliojau vyk
ti kitus Pildomosios Tarybos narius.

Vajaus Komisijos suvažiavime apsvarstėme daug 
klausimų: Buvo paliestas jaunuomenės organizavimo 
klausimas. Kaip pavyzdį tenka laikyti nauja SLA 
374 kuopa Paterson, N. J. Buvo aptartas kitas dei- | 
mantinis SLA vajus, kurį manomo pradėti ateinančiais 
metais. Toronto sporto “Vytis” klausimas, nes jie 
suorganizavo atskirą jaunuolių kuopą vien iš sporti
ninkų, Moksleivių Fondo klausimas, nes norime sukel-

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba

(Atkelta iš 1 pusi.)

tis. Lincolnas priklauso ne tik 
Amerikai, bet visiems am
žiams visam pasauliui, ypač 
pavergtam p^j&auliui, taigi, ir 
Lietuvai. Jo idėjos 
tingos. Gi, anot 
“Idėjos, jei didžios 
ta, kaip žmonės”. O Lincolno 
idėjos buvo tikrai didžios.

Jis kalbėdamas čia pat Phi
ladelphijoj apie mano sumi
nėtą Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaraciją pasakė, 
kad ji “suteikia laisvę ne tik 
šio krašto žmonėms, bet vil
tį visam pasauliui, visiems 
laikams”. Šita proga pasakė: 
“mano... 
nes visur butų laisvi”, 
kita proga “Laisvė — 
dėjimas visų žmonių, visuos 
kraštuos, visur pasaulyje. Ir 
pagaliau pasakė, kad “Joks 
žmogus nėra pakankamai ge
ras va/ldyti kitą žmogų be jo 
sutikimo... Tie kurie atsako 
laisvę kitiems, patys nėra jos 
verti”.

Štai dėl ko tuodu jubiliejai 
yra ir lietuviams arti širdies. 
Jie šauniai derinasi su musų 
šių metų Vasario šešioliktą
ja. Jie neša 1 viltį pavergtam 
lietuviui ir toji viltis pagrįsta 
stipresniu įstatymu, negu 
Kremliaus tironų valia.

Aš džiaugiuosi turėjęs gar- 
• bes prieš dešimtį dienų pa
gerbti nemirtingojo Lincolno 
atmintį, lietuvių tautos var- 

jubiliejinio 
jo mieste,

— nemir- 
Maironio:
- nemirs-

noras, kad visi žmo- 
Dar 

pavel-

du, jo didingo 
gimtadienio dieną, 
Sipringfielde.

Jau prieš suvirš 
kai tautų
eiti Karpatų 
nas pasmerkė 
veiklą vengrų 
jų atžvilgiu,

100 metų 
pavasaris pradėjo 

kalnais, Lincol- 
ano meto rusų 
laisvės kovoto- 

pavadindamas

J

ti į šį fondą -bent $10,000.00, SLA 303 kuopos reika
lai, kuri sudaryta vien iš Čiurlionio Ansamblio narių, 
buvo pasitarta SLA poilsio namo klausimu ir įvairiais 
kitais reikalais.

Be to, man teko dalyvauti Fraternalių Organiza
cijų kongrese Pittsburgh, Pa., kur drauge su SLA 
sekretorium dr. M. J. Viniku ir adv. E. Mack atstova
vome musų SLA. Galiu pasidžiaugti, kad ikooperavi- 
mas su Centru, kitais Pildomosios Tarybos nariais, 
su apskritimis ir veik visais SLA veikėjais buvo kuo 
geriausias.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus prezi
dento raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo at
likti darbai ratifikuoti.

4. Vice prezidentas J. Maceina patiekė savo ra
portą žodžiu. Jis pranešė, kad visas jam pavestas pa
reigas atliko tuojaus ir kaip galima geriausiai. Be to, 
pareiškė pageidavimą, kad į SLA Seimo rinktos Jau
nuolių Komisijos posėdžius, butų pakviestas ir SLA 7 
apskrities atstovas, nes tokį pageidavimą išnešė ap
skritis. Adv. S. Bredes įnešus dr. S. Biežiui parėmus 
vice prezidento raportas buvo priimtas vienbalsiai ir 
atlikti jo darbai ratifikuoti.

5. SLA sekretorius 
tą patiekė raštu.

ŠIA Sekretoriaus 
gruodžio 4 ir 5

Mano raportas apims atliktus darbus nuo praeito 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki dabar. Šiame 
laikotarpyje didžiausio rupesnio ir nemažai darbo su
teikė Pennsylvania valstijos iškeltas escheat klausi
mas. Reikėjo susipažinti su įstatymais, atlikti nema
žai susirašinėjimų, kad palikti tą pačią padėtį kokią 
dabar turime. Kitaip butų tekę nemažą sumą SLA 
pinigų pervesti globoti Pennsylvania valstijos iždui.

Galiu pasidžiaugti, kad šį, taip painų reikalą, iš
sprendėme patenkinančiai ir SLA tuo tarpu liko 
paliestas.

Antras klausimas, kuris buvo gana painus ir 
kurio teko susirašinėti su tų valstijų apdraudos 
partamentais, kuriuose yra įregistruotas ŠIA,
Home Office klausimas. Kadangi šį klausimą svar
stysime atskiru dienotvarkės punktu, tai tada per
skaitysiu susirašinėjimo raštus ir paprašysiu ratifi
kuoti atliktą darbą. Bet čia turiu konstatuoti, kad 
ir šiame klausime visus sunkumus nugalėjome ir ra
dome patenkinančią išeitį ir nusamdėme Wilkes Bar
re, Pa. SLA Home Offisui pastovią vietą.

Daug laiko užėmė pasitarimai ir susirašinėjimai 
su New Yorko Apdraudos Departmentu besiaiškinant 
dėl konstitucijos papildymų ir pakeitimų, kuriuos pri
ėmė ŠIA 50-tas Seimas. Galiu pranešti, kad viskas 
vyksta gera linkme ir esu pilnai įsitikinęs, kad seimo 
priimtos konstitucijos pataisos bus priimtos Nevv Yor
ko valstijos.

dr. M. J. Vinikas savo rapor-

Raportas P. T. 1958 m. 
dienomis suvažiavimui

ne-

dėl 
dė
tai

Kalbant apie Konstituciją ir įstatymus, turiu 
Jums pranešti, kad gavau naujus Mlassachusetts val
stijos apdraudos įstatymus, kurie įeis galion nuo 1959 
metų pradžios. Naujieji Mass. valstijos įstatymai yra 
daug liberhliškesni ir turi visą eilę pakeitimų ir papil
dymų.

Tarpe tų įstatymų pakeitimų, kurie skiriasi nuo 
kitų valstijų ir kurie yra žinotini musų naciams, ga
lima suminėti šiuos:

a) prisirašantiems nariams panaikintas amžiaus 
aprubežiavimas.

b) norint naujai įsiregistruoti Mass. valstijoje, 
reikia turėti 500 narių, kurių apdraudos suma turi 
siekti ne mažiau $500,000.00.

c) įsteigta Non-Medical apdrauda.
d) Seimus galima laikyti tik tose valstijose, ku

rios turi ne mažiau kaip 5 kuopas.
e) Leidžia duoti šeimų apdraudas.
f) už palaidojimą galima mokėti $500:00.

g) leidžiama apdraudą teikti vaikams be buvusių 
suvaržymų.

h) už pakeitimą ar sužalojimą Centro raštinės 
dokumentų gali būti baudžiami tarnautojai iki 1 me
tų kalėjimo ir $1000 baudos.

ch) kiekvienas narys turintis apdraudą turi teisę 
balsuoti ir būti renkamu į valdybos pareigas.

Man teko dalyvauti Fraternalių Organizacijų 
Pittsburgho kongrese, kur drauge su SLA prezidentu 
P. P. Dargiu ir adv. T. E. Mack atstovavome musų S. 
L. A. Kongrese įsigijau naujų pažinčių ir su oficialiais 
asmenimis teko pasikalbėti apdraudų įstatymų klausi
mais, ypač mums rūpimuoju escheat klausimu. Teko 
išklausyti įvairių fraternalių organizacijų pranešimus 
ir girdėti daug nuomonių dėl nauju narių gavimo ir 
jaunuomenės reikalais. Išklausius pranešimus paaiš
kėjo, kad SLA visų kitų fraternalių organizacijų tar
pe, ne vien finansiniai, bet ir kitais požiūriais užima 
pirmiaujančią ir pavyzdingą vietą. Todėl daugelis fra
ternalių organizacijų vadovų teiravosi, įtaip 
tvarkomės ir kodėl musų SLA yra 
kad neturi nė teismo bylų, nė įvairių 
partmentų perpsėjimų ir priverstinų

Finansinis Stovis

v •

J mes 
toks laimingas, 
apdraudų de- 

rekomęndacijų.

i

nariai ir finan- 
stovis yra

SLA stiprybę sudaro du dalykai:
sinis stovis. 1958 metų SLA finansinis
geras ir nuolatos stiprėjantis. Įplaukų iki 1958 metų 
lapkričio 26 dienai buvo: Mortuary $207,307.99, Di
sability $30,039.53, Juvenille $10,104.62, Miscell. 
$4,642.22, Expense $44,470.37, Prel. Term. $50,092.51. 
Totai $346,657.24. Investmentų: Mortuary $88,178.67, 

u Miscell. $103.34. Totai $88,282.01. Grand Totai:
Mortuary $295,486.66, (Disability $30,039.53, Juvenille 
$10,104.62 Miscell. $4,745.56, Expense $50,092.51, 
Prel. Term $50,092.51. Totai $434,939.25.

Išlaidų iki 1958 m. lapkričio mėn. 15 d. buvo:

I

Mbrtuary $150,011.32, Disability $23,434.35, Miscell. 
$2,854.44, Juvenille $1,669.77, Expense $82,012.52. 
Totai $259,982.40.

Investmentų:
$300.00. Totai $150,283.20.
$299,994.52,
Juvenille
$410,265.60.

Morgičių

Mortuary $149,983.20, Miscell. 
Grand totai: Mortuary 

Disability $23,434.35, Micell. $3,154.44, 
$1,669.77, Expense $82,012.52. Totai

so

atmokėta viso $17,575.00. t

Pomirtinių iki 1958, lapkričio 15 d. išmokėta vi- 
$124,705.51.

Ligoje pašalpų iki 1958 m. gruodžio 1 d. išmokė
ta: Sename skyriuje 421 nariui, viso 14,956.25. Vie
nam nariui vidutiniškai $35.53. Naujame skyriuje iš
mokėta 123 nariams, viso $9,392. Vidutiniškai vie
nam nariui $76.37. Viso abiejuose skyriuose išmokėta 
544 nariams $24,349.05.

Apie naujai duotus morgičius, naujai pirktus 
bondsus bus referuota Morgičių ir Investmentų Komi
sijų, o apie Atlantic City SLA vasarnamio reikalus re
feruosiu Rytų Komisijos raporte.

Iš patiektų mėnesinių įplaukų ir išlaidų, matome, 
kad SLA finansinis stovis yra labai geras ir jokių su- 
sitru'kdymų finansinėje srityje nebuvo.

Va,jaus Reikalai
Be kitų skubių ir svarbių darbų, labai daug te

dirbti Pažangos Vajaus reikaluose. Po 50-to Sei- 
iki šiol išleidome 3 aplinkraščius, paraginimą liap-

ko
mo
suotiems nariams užsimokėti duokles, paruošėme dalį 
vajaus literatūros anglų kalba, susipažinime su kitų 
fraternalių organizacijų naujų narių verbavimo meto
dais ir bent keliais atvejais, susieidami su jaunimu, 
aptarėme jaunimo organizavimo klausimą.

Galiu pasakyti, kad Vajaus darbuose Vajaus Ko
misija ir Centras, visą laiką, lyg ištikimi laivo vairuo
tojai, nuolatos stovėjo prie vairo ir rūpestingai budė
jo studijuodami kryptį, apystovas ir galimybes.

Pasiekti šio Vajaus laimėjimai yra geri. Įsteig
tos 5 naujos kuopos, o šešta Jaunimo kuopa Toronte 
veikia 236 kuopos globoje.

Viso prirašyta 621 narys bendroje apdraudos su
moje $569.550. Į naujai įvestą akcidentalę apdraudą 
viso prisirašė 202 nariai bendroje apdraudos sumoje 
$217,750.00.

Platesnį raportą apie vajų patieksiu Vajaus Ko-' 
misijos raporte, nurodydamas kiek ir kokias a.pdrau- 
dų rūšis prisirašė suaugusių, kiek vaikų, vidutinį am
žių, kiek kokie organizatoriai prirašė naujų narių, ko
kios kuopos veikia gerai ir kokios yra savo veikloje 
silpnesnės, ir kurių kuopų veiklą reikėtų sustiprinti.

Turiu pastebėti, kad naujai įvestas Centrinių at
stovų urėdas buvo teigiamas reiškinys, nes tie centri
niai atstovai, kurie dirbo, davė labai gerus rezulta
tus. >

(Bus daugiau)
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ją “neteisėtu ir nepateisina
mu kišimosi į kitos tautos 
reikalus.

Mums labai džiugu, kad 
Lincolno gimtadienis supuola 
su didelio lietuvio gimtadie
niu, kuris lygiai aukavosi ir 
už Lietuvą ir už Ameriką. Tai 
mūsiškis Tadas Kosciuška.

Šiandien ir kito laisvės šu
lo, Jurgio Washingtono, gim
tadienis. Jis buvo narsus ir 
ryžtingas kovotojas prieš ti
roniją ir prieš savo dienų ko
lonializmą. Jei gyvas butų, 
jis tai smerktų ir šiandien. Jo 
laimėjimas, tai laisvės mylė
tojų laimėjimas, visur pasau
lyje. To laimėjimo dėka apie 
trečdalis lietuvių tautos ga
lėjo ir patys naudotis laisvės 
palaimomis ir paremti savo 
nelaimingų tautiečių aspiraci
jas. Jie ir šiandien jas remia. 
Simbolinga, kad jūsų minėji
mas su to didžiojo laisvės ko
votojo gimtadieniu supuola.

Šiemet 
sukakties 
va kėlėsi 
pasakė: 
jus man
kelią Lietuva i”. Tą kelią 
mums šia įproga rodo ir ma
no anksčiau suminėti Ameri
kos sukaktuvininkai. Jų at
mintis šauniai derinasi su 
musų Vasario 16-tos dvasia.

Man begalo malonu lietuvių 
tarpe Philadelphijoj antru 
kartu šiemet matyti didžiai 
gerbiamą kongresmaną Da- 
niel FUood. Jo veikla ir palan
kumas Lietuvai senos datos. 
Jo veikla Lietuvai širdinga, 
ugninga ir nenuilstama. Jis 
jau kelinti metai kai vado
vauja Vasario 16-tos kalbom 
Kongrese. Tos kalbos skait
lingos. Vien šiemet jų butą 
abiejuose Rūmuose virš 100.

ir Milašiaus mirties 
metai. Kada Lietu- 
jis viešai Paryžiuje 
“Broliai
parodėte pareigos

prancūzai,

Jos kartu kilnios ir gražios. 
Jos veidrodis šio krašto žmo
nių opinijos. Tame veidrodyje 
Lietuva graži ir vilties gau
biama. Mes dėkingi kongres- 
manui Flood už jo nenuilsta
mas pastangas prikelti Lietu- 
vų musų.

Aš grįžtu prie Lincolno. 
Jis šioje valstijoje, Gettys- 
burgo karių kapuose savo ne
mirtingoj kalboj pareiškė, 
kad reikia aukotis tikslui, už 
kurį ten mirusieji aukavosi, 
kad jų pasišventimas nebūtų 
veltui. Lietuvio krauju pri
mirkusi Lietuvos žemelė, jo 
“už Uraflo, žemės galo”, kau
lais nusėtos tundros, tai mu
sų Gettysburgas. Vasario 16 
ir musų ryžto ir aukos paža
do diena.

Vasario 
kilmingas 

“Senovėje

dr. ir ponia 
Vincas ir Ona 

Ona Navickienė, 
Skudzinskienė, ir

16-toji — tai 
pažadas tautai.

pasakė musų 
kunigaikštis:

—Greičiau geležis 
sutirps į vašką,

—Ir vanduo pavirs uola, 
—negu atšauksim 

duotą žodį— 
Vasario šešioliktoji . 
diena pažadų prisiminimo. 
Tenepavirsta musų priesaikos 

uola į vandenį 
ir geležis duotųjų pažadų 

vašku tenesutirpsta, 
Bukim tvirti, kaip 

geležis ir uola”.
J. Almi s Juragis.

Miami, Florida

• v
IS-

Lietuvos Laisvinimo Reika
lams Vasario 16 Proga Su

rinkta Virš $600.00

Vasario šešio- 
stambiausias

Jonas Basins-
50 dolerių;

Šiais metais 
liktosios proga 
aukotojas yra 
kas, paaukojęs
Miamės Lietuvių Klubas au
kojo 35 dolerius:

Po 25 dolerius aukojo:
SLA. 44 kuopa, Miamės

Lietuvių Moterų Socialis Klu
bas, A. D. ir Ona Kaulakiai, 
Dan ir Della Kuraičiai, dr. ir 
ponia Einoriai; Matas Zizas 
aukojo 20 dolerių.

Po 10 dolerių aukojo: ALT 
Sandaros 52 kp., Miamės Lie- 

v tuvių Choras,
Juozaičiai, 
Skupeikai, 
Adolfina
Zigmas Sr.; Mykolas Vaidyla 
aukojo 5 dolerius.

Po 5 dolerius aukojo: Ado
mas Noreika, J. Ratkus, Jo
nas ir^Elena Verbelai, J. Ma
žeika, teis, J. Zuris, Bernice 
Welcka, F. Rodger, p. Pleka- 
vičius, Zofija Druzilauskienė, 
Petras Sagatas, A. Alekna, 
Anita Karas, Petras ir Izabe
lė Svecinckai, P. P. Slavynai, 
P. K. Wychunas, Ona Davido- 
nis, Julius ir Vera Liulevičiai, 
Jonas ir Elzbieta Lucas, Mr. 
ir Mrs. M. Jawars, dr. S. Nai- 

i kelis, Pijus ir Zuzana Aleksy
nai, A. Drake, Mr. ir Mrs. L. 
Lietuvninkas, V. Cukrus, i 
Margareta Trimilove, B. Bu
kauskas, V. P. Jankus.

Po 3 dolerius aukojo: pp. 
Rastikai, J. Balk, Wm. Zieck. j 

Po 2
Zdanis, 
ir Mirs. 
Mre. P.
A. Vismanas, p. Smulkin, p. 
Aleksynas, Mr. ir Mrs. Kinu- 
tis, A. Noreika, J. M. Nevis, 
A. Kababilas, V. Kuksnis, 
Leo Kelly, Jenie Goodwill, J. 
Kąjackas, W. Jankus, A. Os- 
tar, Z. Mikšys, V. Dirse, A. 
N. Perry, A. Bukienė, p. Šim
kus, pp. Velykiai, p. Lukas, 
J. Krutulis, Mr. ir Mrs. Ab- 
ro(It.

Po 1 dolerį aukojo: Miss 
Petterson, P. Seep, P. Petter- 
son, p. Gebloniškis, p. Mu
rauskienė, ip. Šūkis, p. Dap- 
kunas, p. Goojienč, p. Rėklai
tis, Mrs. F. Korrl, V. Velgas,

J. Kontaut, p. Janulis, V. Ba- 
baskis, M. Bytautas, A. Eini
kis, V. Bytautienė, I. Varnas, 
J. Kvedaravičius, W a 11 e r 
Zees, J. Swolskinas, Mrs. M. 
Noreika, C. Johnson, Stella 
Lazutkienė, p. Hofman, p. 
Urbšaitis, W. Walace, p. Auk
štaitis, J. Sarpis, J. Trasas, 
A. Mickunas, A. Grakauskas, 
A. Mockienė, M. Buivydas, B. 
Zielianskas,
A. Satula, M. Karčauskas, F. 
Vaičaitis, J. Styles, J. Jurai- 
tis, J. Petraitis, A. Jackson, 
M. Baltramaitis, A. Amama- 
vičius, M. Budrickis, V. Jak
štą, A. Nevarauskas, B. Ma- 
čiulaitis, B. Želvis.

ALT Vykdomajam
Kom. pasiųsta__ $800.00

BALFui ___________
Vasario 16-tosios

Gimnazijai ______
Bendros išlaidos
susidariusios ruošiant

minėjimą ________

50.00

50.00

196.65

J. Stankevičius,

Pajamos ir Išlaidos

Pajamos:
Aukos ____________ $611.25
Įžangos bilietai ------- 245.30
Virtuvės pajamos — 246.00
Kasoje likutis 1957 m. 266.01

Viso pajamų — $1,368.56

Išlaidos:

dolerių aukojo: A. 
Magdė Anderson, Mr. 
J. Pundimas, Mr. ir 
Jakavičia, Mr. ir Mrs.

Viso išlaidų___ $1,096.65
Skyriaus kasoje
lieka ___________  $271.91

Skyriaus valdyba ir rengi
mo komisija, 
koja visiems 
dalyvavusiems

V.
ALT Miami

nuoširdžiai dė- 
aukotojams ir 
minėjime.

Skupeika, 
skyriaus iždln.

Juozas Švaistas
Laimėjo Premiją

Rašytojas Juozas Švaistas- 
Balčiunas, Susivienijimo na
rys ir Tėvynės bendradarbis 
laimėjo “Draugo” 1,000 dole
rių premiją už istorinį roma
ną iš Dr. Vinco Kudirkos gy-

......— -......

venimo “Jo sužadėtinė”. Švai- 
stas-Balčiunas yra senesnės 
kartos^ rašytojas, daug rašė 
gyvendamas Lietuvoje, vėliau 
tremtyje, o dabar, gyvenda
mas Chicagoje iš kuklios pen
sijos, neduoda savo smailiai 
plunksnai rudyti.

Tūkstantis dolerių jam į- 
teiktas vasario 1 dieną Saka
lų salėje įvykusiam tam tiks
lui suruoštam koncerte, ku
riame dalyvavo virš tūkstan
čio publikos.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Lavvrence, Mass. — Susi

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.

♦

i *

I AUKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siuntinius I SSSR ir Lietuvą, patarnavimu,

PACKAGE EXPRESS and travel agency,
by USSR)

Tet IN 7-6465 ir 
TeL MI 2-2452 ir

(Locenesed

BROOAYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue 
NEWARK, N. J., 312-814 Market Street

siunčiančios

Ine.

IN 7-7272 
MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992 
siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

♦ Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. ♦ Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4val. vakaro.
MUSU SKYRIAI

107 So. Vermont Avė. 
IX)S ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550

♦ Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą 
trumpiausiu laiku. * Visi muitai apmokami vietoje., 
a rvi . ....... j a _ f „Z. _  « * « • • • .

78 Second Avė. 
NEW YORK 8, N. Y.

ORegon 44540

882 North 7th St. 
PHILADELPHIA 28, Pa. 

WAlnut 8-1747
Norėdami daugiau

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

informacijų reikalaukite musų

v

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 
' TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

Cllapel 7-5164 
firmos katalogų.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

dieną 
lankėsi 

čikagie-

žurnalo “Margu- 
ir tuo pat vardu 
radijo valandos 

atvyko Nevv Yor-

Pirmadienį, kovo 9 
Tėvynės redakccijoj 
dvi žymios veikėjos 
tės Vera Olienė ir Lilija Va- 
nagaitienė, 
čio” leidėja 
lietuviškos 
vedėja. Jos
kan dalyvauti suruoštoj aka
demijoj pagerbti vėl. adv. 
Antanį Olį ir muz. Antaną 
Vanagaitį. Akademija įvyko 
kovo 8 dieną Statler viešbu
ty, tai ta proga aplankė Tė
vynės redakciją ir centrą.

Su retom ir maloniom vieš
niom draugiškai pasikalbėta 
įvairiais šių dienų klausimais, 
neaplenkiant ir musų broliš
kos organizacijos reikalų.

Rengiama Gražus Koncertas 
Kovo 15 Dieną

Lietuvių draugai latviai 
prašo mus paskelbti, kad jie 
kovo 15 dieną, sekmadienį, 
rengia koncertą Town Hali, 
113-123 West 43-rd Street, 
New Yorke. Pradžia 5:30 va
landą po pietų.

Koncertas rengiamas 
nai ir 
artistei 
Princei. 
taip ir 
karo iš 
kietijon, 
metų
mą. Iš Vokietijos ji 
Jungtines Amerikos 
bes ir čia lavino 
garsųjį dainavimo 
prof. Victor Stott. 
lio metų 
rengiamas 
Rengėjai 
Skaidytės
certą susirinks gausus būrys 

i 

įvairių tautų žmonių ir pasi
klausys gražaus 
jaunos artistės.

Bilietus galima 
anksto Tovvn Hali
West 43-rd St., Nevv Yorke.

jau-
meną studijuojančiai 

panelei Skraidyte!
Kaip daugelis lietuvių, 
Skraidyte Prince po 
Latvijos pabėgo Vo- 
ten gyveno

ir studijavo
keliolika 
dainavi- 

atvyko į 
Valsty-

balsą pas 
mokytoją 

Po dauge- 
dabar jaistudijų, 

konccrtas-racitalis. 
tikisi, kad j p-lės 
Pince pirmąjį kon-

dainavimo

įsikyti iš 
ofise, 113

Chicago, Illinois
Dienraščio Naujienų 
Jubiliejinis Banketas

Vietinis populiarus dienraš
tis Naujienos jau 45 metai 
kai lanko lietuvius, skleidžia 
apšvietą ir teikia žinias iš lie
tuvių veiklos įvairiose vieto
vėse ir viso pasaulio. Žmo
gaus gyvenime 45 metai yra 
nemažas skaičius, bet jis 
yra daug didesnis laikraščiui, 
ypač dienraščiui, išgyvuoti 45 
metus.

Tos reikšmingos sukakties 
atžymėjimui, rengiamas ban
ketas šių metų kovo mėn. 15 
dieną, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street. 
Bus turininga meninė progra
ma ir kalbų atitinkamų 45 
metų dienraščiai paminėti.

Nėra abejonės, kad į šį su
kaktuvinį banketą atsilankys 
ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir iš apylinkių miestelių, nes 
dienraštis tarnauja visiems 
lietuviams ir įvairioms orga
nizacijoms vienodai, tai visų 
pavienių lietuvių ir organiza
cijų narių būtina pareiga da
lyvauti šiame 45 motų jubi
liejiniame bankete 
maža dale 
raščiui
mą organi 
žinių visie

Todėl aš 
vietinių Susivienijimo kuopų
nariams, nepraleisti šio jubi
liejinio dienraščio banketo, 
nes jis garsina SLA vietinių 
kuopų susirinkimus, parengi
mus, vasaros metu išvykas 
veltui, tai narių pareiga da
lyvauti bankete ir padėkoti 
dienraščiui už atliktus gerus 
darbus.

Iki pasimatymo bankete 
kovo 15 dieną.

SLA Senyvas Narys. |

ir nors 
atsilyginti dien- 

nuoširdų tarnavi- 
ijoms ir teikimą 
. lietuviams, 
patariu visiems

Newarke Vasario šešioliktosios Minėjimo Programos 
Dalyviai ir Nevv Jersey Liet. Tarybos Valdybos Nariai

Sėdi iš kairės j dešinę: Lietuvos konsulas Vytautas Sta- 
vice pirm., kun. prel. Ignas Kelme-

- garbės pirm., Vladas J. Dilis
Stovi iš kairės j dešinę: Leonas Morkūnas — iždin, kun.

Petras Totoraitis, Jieva Trečiokienė
Trečiokas — sekr., adv. Charles F. Paulis — apskrities proku
roras, adv. Andrew Salvest-Salvestravičius, N. J. valstijos 
prokuroro padėjėjas.

riai vadovavo baleto pastaty
mui. Į šį pastatymą buvo į- 
traukta kelios dešimtys pri
augančio jaunimo, apsijungu
sio Jaunių tautinių šokių gru
pėje, kuriai vadovauja O. Ra- 
zutienė. Repeticijoms ir va
karui akompanavo pianistė 
O Barauskienė, puikias deko
racijas nupiešė stud. A. And- 
ronytė ir H. Misevičius. Va
karo programi vadovavo stu
dentė Žibutė Balsytė.

Pagrindines roles balete at
liko: D. Šimonytė 
T. Rudzevičiutė -
J. Skirius 
vas, R.
O. Nausėdaitė 
šios rolės buvo atliktos pasi- 
gerėtonai puikiai, nes veik 
visos paruoštos įvairiose Los 
Angeles ar Hollyvvoodo bale
to mokyklose.
Kairienė, Tijunaitienė, Pa- 

valkienė ir eilė kitų ponių su
organizavo ir vadovąvo bufe
tui — valgyklai,
ir Vilimienė pravedė loteriją. 
Daug (bendruomeniškos tal
kos susilaukta ir iš daugelio 
kitų bendruomenės narių, šis 
parengimas buvo šauni ben
druomenės dvasios 
tracija.

Dailiojo Skaitymo

Š. m. kovo mėn.

- gulbė, 
princas, 

— princo palydo- 
Skiriutė — undinė, 

lelija. Visos

Kazimiero parapijos salėje, 
tuoj po sumos, Bendruomenės 
apylinkės valdyba Los Ange
les ir apylinkių lietuvių jau
nimui organizuoja dailiojo 
skaitymo varžybas. Premijų 
fondui daugelis lietuviškų or
ganizacijų jau paskyrė au
kas, kurias priiminėja valdy
bos vicepirm. Ig. Medžiukas. 
Varžybų teisėjais sutiko būti 
red. B. Brazdžionis, lituanis
tas F. Kudirka, kolegijos dės
tytoja E. Tumienė ir raš. G. 
Velička. |

SLA Vasarnamis Bus At 
daras Verbų ir Velykų 

Sekmadieniais

Kaip praeitais keliais me
tais, taip ir šiemet Susivieniji
mo vasarnamis Atlantic City, 
N. J., bus atdaras Verbų ir 
Velykų sekmadieniais. Norin
tieji tuos du sekmadienius 
praleisti gražiam Atlantic pa
jūry, užsisakykite kambarius 
SLA Centre, 307 West 30-th 
Street, Nevv York, N. Y., lai
šku arba pašaukite telefonu: 
LAckavvanna 4-5529.

Sušinskas Vincas, ir jo sūnūs Le
onardas, iš Janaslavo k., Lazdijų 
vals., Seinų apskr.

Sutkaitis Jurgis.
Tamašauskas Aleksandras, iš Ute

nos apskr.
Tamašuitytž-Survlliene Ona, iš 

Akmenės.

Iieškomleji arba apie juos Žinan* 
tKeji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

šinskas, Izabelė Dilienė 
lis pirm.

Nartutienė
vice pirm., Albinas S.

Newark, New Jersey

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Minėjimas Įvyko 

Vasario 16 Dieną.

Kaij^ pirmesniais metais, 
taip irt šiemet Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimą surengė New Jersey 

uvių Taryba. / Rengimo 
isija buvo sudaryta iš ta

rybos valdybos narių. Oficia- 
oji minėjimo dalis buvo at- 
ymėta N. J. valstijos guber

natoriaus ir Newarko miesto 
majoro Lietuvių Dienos pro
klamacijomis. Abi šios aukš
tos įstaigos tomis progomis 
perdavė savo nuoširdžius lin- 
kėijmus lietuvių tautai ir ra
gino nepailsti siekiant savo 
laisvės atstatymo darbe.

Gausiai prisirinkusioje baž
nyčioje buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos už Lietuvą ir 
atgiedota Libcra už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, taipgi 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Lietuvos ir Ame
rikos vėliavos, ir žuvusioms 
pagerbti vainiką ant katefa- 
lio .padėti atlydėjo uniformuo
ti lietuviai Amerikos vetera
nai ir L. A. R. Ladies Auxi- 
liary.

4 valandą po pietų bendras 
minėjimas įvyko 
Draugijos salėje, 
atidarė N. J. L.
rius A. S. Trečiokas, pakvies
damas Vladą Dilį minėjimui 
vadovauti.

Scenoje buvo: Liet, konsu
las V. Staniškas, N. J. valsti
jos vyr. gyn. padėjėjas adv. 
A.' Salvest-Salvestravičius, ap
skrities gynėjas C. P. Paulis, 
miesto majoro atst. P. Piet- 
rushis ir kun. prel. I. Kelme
lis.

Pagrindinis minėjimo kal
bėtojas buvo kons. V. Stašin
skas, kuris savo nuosaikioje 
ir įdomiais faktais pagristo
je kalboje klausytojus nuvedė 
į Lietuvos laisvės žuvimo die
nas. Jis buvo išklausytas su 
ypatingu dėmesiu. Daugumai 
tai buvo gyvas atgaivinimas 
pergyventų vaizdų ir pajudi
nimas amžinai negyjančių 
žaizdų.

Adv. A. Salvest, savo ir 
senatoriaus H. Williams var
du tarė žodį pažymėdamas, 
kad tarnybiniam pasisekimui 
savo lietuviškos kilmės užak- 
centavimas nėra kliūtis, bet 
papildymas savo asmenybės: 
“Savo lietuviškos kilmės aš 
niekados neslėpiau ir dėl to 
niekados dar nesigailėjau” — 
paaiškino jaunas advokatas.

Adv. C. Paulis sklandžia, 
gražia lietuvių kalba pažymė
jo, kad bendras lietuvių dar
bas siekiant savo valstybines 
nepriklausomybės turime visi 
laikytis vienybėje ir dvasinia
me gajume. Turime visuomet 
pasireikšti kaip geri lietuviai, 
kaip esam geri amerikonai.

šv. Jurgio
Minėjimą 

T. sekreto-

Nors salėje specialaus au
kų rinkimo nebuvo, bet minė
jimo dalyviai savo politinės 
paramos įnašą atidavė įei
dami į salę. Aukų surinkta 
apie $450.00.

Meninę dalį atliko “Rūtos” 
Radio choras, vadovaujant 
muz. A. Kačanauskui. Dekla
mavo A. Butvydaitė ir R. 
Graudušytė. Pianu akompa
navo L. Stukas.

Minėjimą tenka skaityti ge-
■ rai pavykusiu.

Laike minėjimo aukotojų 
sąrašas:

$50.00 aukojo Juozas Kra- 
likauskas.

$20.00 aukojo kun. Petras 
Totoraitis.

Po $15.00 aukojo Izabelė ir 
VI. Diliai, Jieva ir Alb. Tre
čiokai.

Po $10.00
Gudai, Kazanauskai, dr. ir p. 
Kungiai, Liet. Moterų Klubas, 
SLA 245 kuopa, A. Skučai, 
dr. J. Stanknevičius.

Po 5.00
Balbotai, A. Borcika, K. Ga
jauskas, L. Gaubas, Garoliai, 
Giraičiai, O.
Jatuliai, V.
Juškevičius, 
kun. prel. Ignas Kelmelis, Ky
mantai, Klimai, Klimeikai, 
A. Laukžemienė, Liet. Moterų 
Klubas, P. Mačiulaitis, Mor
kūnai, Panckevičienė, adv. C. 
Paulis, P. Plešunas, J. Sadau
skas, Salvestravičius, 
dienė, Stringienė, J. 
Sipaila, Sišai, Tiknys, 
čiokai, J. B. Venckai.

Po $3.00 — C. Juselienė, V. 
Kiaunė, Pretinas.

Po $2.00 
ženis, 
nė, Kontrimas, 
Lengveniai, 
kas, P. žiugždienė.

Kiti aukojo po $1.00 ir ma
žiau. Dalyvis.

I

Baltrušaičiai,

J. Ambrozaitis,

Grigalevičičnė, 
Jokūbaitis, A. 

V. Kalašinskas,

v • Skurvi- 
Stuikas, 
K. Tre-

Butvydai, Bru- 
J. Čepulis, Graudušie- 

Kvietkauskai', 
Sarkenis, šešto-

Los Angeles Calif.

Užgavėnių Blynai

Užgavėnių dieną ALB Los 
Angeles apylinkė šv. Kazimie
ro parapijos saloje suruošė 
blynų vakarą. Prisirinkusi 
pilna salė šiltai priėmė pro
gramą. Dalyvavo daug jauni
mo bei svečių 
J. Bachunas iš 
fija Barčus iš 
Visi džiaugėsi 
šta programa.

Labai geroje
rodė solistė Florance Korsak, 
nuoširdi lietuviškų parengimų 
talkininkė, padainavusi 
dainas, šauniai 
jaunieji įpianistai
Budriuno mokiniai: 
Gliaudys, Razutis.

Paprindinėjc programos da
lyje buvo inscenizuota pasa
ka—keletas “Gulbė karaliaus 
duktė”. Baleto siužetas mok. 
O. Razutienes, muzika — 
komp. J. Bertulio. Abu auto-

iš Rytų, k. t. 
Michigano, So- 
Cikagos ir tt. 
gražiai paruo-

formoje pasi-

tris 
pasirodė ir 
- komp. B. 

Skirius,

/

Pasirodymas Hollyvvoode

Hollyvvoodo aukštesniojoje 
mokykloje kasmet vyksta į- 
vairių tautinių grupių kultū
rinių pasirodymų serija. Lie
tuviams šiais metais skirta 
kovo mėn. 18 diena. Musų pa
sirodymą organizuoja Ben
druomenės apylinkės valdyba. 
Lietuviai reprezentuosis pa
čiom stipriausiom meninėm 
pajėgom. Dalyvaus B. Bud
riuno vad. šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vyrų oktetas, 
solistė Florence Korsak. Pra
nešėja
binės kolegijos karalienė stud. 
Žibutė Balsytė, 
vadovas 
Chaleden. Žodį apie Lietuvą
tars konsulas dr. J. Bielskis.

Bendr. inf.

Paieškojimai

demons-

Varžybos

15 d. šv.

Kalifornijos valsty-

pasirodymo 
adv. dr. Algerdas

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
| Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 7, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtines
JUOZAS MATUSEVIČIUS, 1 kp., Edwardsville, Pa., 

gimęs kovo 17, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 1, 1925 m. Mirė vasario 3, 1959 
m. Velionio sesers dukteriai, Dolores Gaites, po
mirtinės išmokėta ________ ______ _____________

PETRAS LESKIS, 16 kp., Harrisburg, III., gimęs bir
želio 29, 1877 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 1, 1917 m. Mirė vasario 17, 1959 m. Ve
lionio žmonai, M^arie Leskis, pomirtinės išmokėta

PETRAS GUNTORJUS, 29 kp., Westvillc, III., gimęs 
rugsėjo 23, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi- 

v rašė sausio 7, 1917 m. Mirė vasario 10, 1959 m.
Velionio dukterims, Barbarai Vackctta ir Adelei 
Clausen, pomirtinės išmokėta__ ______________

ANELE SIMiULAUSKIENE, 30 kp., Scranton, Pa., 
gimusi liepos 26, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 6, 1925 m. Mirė vasario 18, 1959 
m. Velionės dukteriai, Anna Sarovitz, pomirti
nės išmokėta __________ ________________ '_____

SALOMIJA JAlNKAiUSlKI-EJNE, 36 kp, Chicago, III, 
gimusi rugsėjo 10, 1901 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 2, 1926 m. Mirė sausio 14, 
1959 m. Velionės vyrui, Alexander Jankauskui, 
pomirtines išmokėta __________________________

ONA DUiBINSKLENE, 44 kp, Miami, Fla, gimusi 
liepos 24, 1877 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 2, 1919 m. Mirė gruodžio 27, 1958 m. Ve
lionės vaikams, Stasiui Dubinskui ir Onai Du- 
binskas, pomirtinės išmokėta _________________

ANTANINA URBONIENE , 124 kp, Bloomfield,
Conn, gimjusi spalių 13, 1891 m, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė sausio 4, 1920^m. Mirė gruodžio 
28, 1958 m. Velionės sunui, Augustui Urbonui, 
pomirtinės išmokėta ------- -------------------------------

STASYS KANDROTAS, 173 kp, Lowell, Mass, gi
męs kovo 4, 1887 m, Žaslių vaisė, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1935 m. Mirė rugsėjo 
6, 1958 m. Velionio sunui, Steponui Kandrotui, 
pomirtinės išmokėta ------- ------------ ---------------

VINCAS STULPINAS, 270 kp, Niagara Falls, N. Y, 
gimęs gruodžio 13, 1874 m, Šiaulių apskr, Lie- 
tuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 1, 1924 m. 
Mirė vasario 12, 1959 m. Velionio dukteriai, Alvi- 
nai Gelumbis, pomirtinės išmokėta . ....................

$300.00

304.00

i,ookoo

600.00

1,000.00

300.00

170.00

150.00

436.00

____ $4,260.00
____$25,987.21

Viso --------------------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
I. STAJINSKAS (Steei), 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 savaites--$36.00
P. LESKIS, 16 kp., Harrisburg, III. fJirgo 1 s. ir 2 d. ............................  10.00
A. GALINSKAS, 29 kp.,, Westville, III. Sirgo 3 s. ir 2 d. ...................... 20.00
A. SLEKIENfi, 41 kp., Lavvrence, Mass. Sirgo 3 s. ir 1 d. -............. 28.50
J. KRIZENAUSKAS, 115 kp., VVilkes Barre, Pa. Sirgo 11 s..................75.34
S. KANDROTAS, 173 kp.f Lovvcll, Mass. Sirgo 6 s. ir 3 d. ..................  27.00
O. BIC1OLIEN1!}, 102 kp.) New Kcnsington, Pa. Sirgo 4 s. ir 4 d. — 42.00 
A. PAPE1KĄ, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 8 s. ........  24.00
S. MEDELINSKAS, 199 kp., Shaft, Pa, sirgo « sav. 6 d.......................102.00
K. ADOMAVIČIUS, 245 kp., Newark, N. J., sirgo 6 sav. 2 d.................. 74.00
J. KAVALELIS, 278 kp., St>. Catherincs,, Canada, sirgo 5 dienas — 27.00
T. BANYS, 328 kp., Jamaica Plain, Mass., sirgo 5 sav. 2 d.................... 32.00

Nuo
Viso -________________ ______

pradžios Šių jpetų bendrai viso

__$497.84
$3,453.56

M. J. V1N1KAS,
SLA Sekretorių*.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Kulikauskas (Kelly) Mateušas, ir 
sesuo Elena, vaikai Mateušo, iš 
Tauragės, gyvenę Edinburghe, Ško
tijoje.

Leliuga Justinas, iš Kretingos 
apskr.

Liukus-Jazbutytė Justina.
Lukoševičius Antanas ir Feliksas, 

sūnūs Prano.
Okienč Agnė, ir vaikai Albinas, 

Elena, Marija ir Onutė.
Oksas Bronius, Mykolas ir Pet

ras, sūnus Jurgio, iš Butkunų k., 
Panevėžio apskr.

Pakalnis Petras, sūnūs Motiejaus.
Povilonis Jonas, išvyko Brazili

jon iš Lygamiškio k., Užpalių vals., 
Utenos apskr.

Rimutis Juozapas, iš Akmenės, 
vaikai Vladas ir Marcelė.

Sargelis .Petras, sūnūs 
Stankevičius Andrius.
Stukas Vitoldas, sūnūs 
Survilienė-Tamašuityte

Akmenės.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
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,

Prano.

Igno.
Ona, iš

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Westem Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

#1

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’' turi daug rimtų bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviikosioa 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e riko se— 
6450, Kanadoje ■— 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 

, Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip 'gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostab’ps požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akAj . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

Kaina tik 75 centaL
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 
iinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšt! savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Sonth Halsted Street, Chicago 8, Ulinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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MACMILLANAS PAINFORMAVO DE 
GAULLE APIE PASITARIMUS

Prašo nusileisti ir protingo atsakymo. - Nau
ja Italijos vyriausybe. - Kardinolas Cushing 
apie senatorių Kennedy. - Anglijos spauda gi
ria ministerį pirmininką Macmillaną

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Ila- 
rold Macmillan, sugrįžęs iš Maskvos, kur kalbėjosi su 
Sovietų Sąjungos ministeriu pirmininku Nikita Cliruš- 
čev, nuvyko Prancuzijon painformuooi prezidentą I)e 
Gaulle apie pasitarimus su Chruščevu ir pasikalbėti ki
tais reikalais, ypač Vokietijos ir užsienio reikalų įninis- 
terių konferencijos laiko nustatymo.

Po daugiau trijų valandų pasikalbėjimo su prezi
dentu I)e Gaulle, spaudos atstovų paklaustas kokiais 
reikalais jiedu kalbėjosi, pareiškė, kad jiedu priėjo prie 
susitarimo, bet nepasakė kokiais klausimais susitarta. 
Iš jo neaiškaus pareiškimo spaudos atstovams matyti, 
kad prezidentas De Gaulle ne su visais Macanillaiio pa
reiškimais bei mintimis sutinka, nes De Gaulle yra ki
tokios nuomonės dėl santykių su Maskva ir laikosi kan
clerio Adenauerio nusistatymo. Bet nežiūrint skirtin-•

gų nuomonių, jiedu principe sutiko, jog derybos su So
vietų Sąjunga šiuo metu yra būtinos, tik reikia išdirb
ti vieningą planą ir tam reikalui prisiruošti.

Jiedu kalbėjosi ir dėl užsienio reikalų ministeriu kon
ferencijos vietos ir laiko nustatymo. Tas reikalas pa
liktas Washingtonui drauge su Macinillanu, kai jis at
vyks į Washingtoną ir pasikalbės su prezidentu Eisen- 
hotveriu, papasakos prezidentui kuriais klausimais bu
vo kalbėtasi su Chruščevu. Maskvoje ir kas buvo susi
tarta su prezidentu De Gaulle. Pagal De Gaulle pagei
davimą, konferencija turėtų būti sušaukta gegužės mė
nesį Genevoje, o po ministeriu konferencijos, jeigu bu
tų numatyta išspręsti vieną kitą tarptautinį klausimą, 
butų sušaukta vyriausybių vadų pasitarimas liepos ar 
rugpiučio menesį.
Jau prašo vakariečius nusileisti

Praeitos savaitės pradžioje 
sovietų diktatorius Nikita 
Chruščevas buvo nuvykęs į 
Leipzigą ir pasakė kalbą, pa
reikšdamas, kad sovietai pa
vartos griežtą politiką prieš 
vakarus, jis pasigyrė, kad ko
munistai anksčiau ar vėliau 
valdys pasaulį. Iš Lcipzigo 
Chruščevas nuvyko į Berlyną 
ir jau švelniau kalbėjo. Jis 
savo kalboje kreipėsi į vaka
rines valstybes prašydamas 
jų nusiloidimo ir protingo at
sakymo į Maskvos 
mus dėl pakeitimo 
stasuso. Tačiau tuo 
tu jis pasakė, kad
laikosi savo pirmiau padary
tų pasiūlymų, kad vakarų 
Berlynas butų padarytas “lai
svu demilitarizuotu miestu” 
ir pavestas kontroliuoti ryti
nei Vokietijai, arba aiškiau 
pasakius, komunistų kontro- 
liuomai Vokietijos daliai.

Čia Chruščevas suvaidino 
veidmainio rolę. Pirmiausia 
jis puolė Vakarus, po to krei
pėsi į vakariečius prašydamas 
nusileidimo, o pabaigoje pa
sigyrė, kad sovietai laikosi 
savo pirmesnių pasiūlymų dėl 
Beryno kontrolės.

vairių nuomonių ir padaryta 
priekaištų. Pabaigoje ministe- 
ris pirmininkas Segni atsakė 
kritikams ir paaiškino vyriau
sybės nusistątymą dėl Atlan
to pakto ir Adigie sričių klau
simo, kurių gyventojai dau- 
kiausia kalba vokiškai ir dėl 
to kila autonominių reikalavi
mų. Ministeris pareiškė, kad 
Italija yra tolerantiška ir kad 
dėl to negali būti baimės.

pasiuly- 
Berlyno 

pat kar- 
sovietai se-

pasikalbėjime su 
Look bendradarbiu 
kad bažnyčios nuo 
atskyrimas yra pa
dalyk as Jungtinių 
Valstybių gyveni-

Se-
vyriaubę pasisakė

Senatorius Kennedy Ir 
kardinolas Cushing

Massachusetts valstijos 
natorius John Kennedy, prieš 
kiek laiko 
žurnalo 
pareiškė, 
valstybės 
grindinis 
Amerikos
me, ir kad jis neprašys fede
ralinės valdžios finansinės pa
ramos parapijinėms mokyk
loms ir kad jis nemano, kad 
atstovas Vatikane butų reika
lingas prie šių dienų sąlygų.

Tokis senatoriaus Kenne
dy pareiškimas nepatiko kai 
kuriems katalikų bažnyčių 
vadams, todėl į tą reikalį įsi
maišė ir kardinolas Richard 
Cushing. Jis kalbėdamas Bos
tone Lantern klube 
savaitės pirmadienį, 
apgailestavimą, kad 
rius Kennedy turėjo
į tokius klausimus, kurie yra 
gana juokingi, kai jie statomi 
tokiam žmogui kai šen. Ken
nedy, ‘kuris yra žinomas vie
šame gyvenime, jo gyvenimas 
ir praeitis yra geriausias ko
mentaras jo įsitikinams — 
pareiškė kardinolas Cushing. 
Tokis kardinolo pareiškimas 
yra skaudus antausis visiems 
tiems, kurie skleidė visokių 
nepamatutų gandų apie sena
torių Kennedy.

Amerika
Anglijos 

vadovau- 
diploma-

rašo Anglijos spauda, 
didžioji spauda

Anglijos spauda giria 
Macmillano diplomatija

Anglijos spauda plačiai ra
šo apie savo valstybės minis
terį pirmininką Macmillaną ir 
giria jo diplomatiją, kad nuo 
jo apsilankymo Maskvoje 
tarptautinė įtampa dėl Berly
no sušvelnėjo, bet 
nenorinti pripažinti 
premjerui vaidmens 
ti Vakarų pasaulio 
tijai
Beveik visa 
stiprina Macmillano dvasią ir 
pataria nepaisyti jokių ame
rikiečių kritikų. Aišku, Wa- 
shingtonas negali būti paten
kintas, kai Atlanto sąjungos 
politikos formavimas pateko 
į Anglijos ministerio pirmi
ninko Macmillano rankas. Ke
lionei į Maskvą 
nas laikraštis, pritarė ir sek
retorius John F. Dulles, kada 
jis buvo dar sveikas.

rašo vie-

Havajai 50 Amerikos
Valstija

Praeitos savaitės pabaigoje 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Senatas ir Atstovų Rūmai 
nutarė priimti Havajų salas 
50-ta valstija į Jungtines A- 
merikos Valstybes. Už pri
ėmimą Senate balsavo 76 se
natoriai, prieš 15. Atstovų 
Rūmuose už priėmimą balsa
vo 322, prieš — 89. Šį Senato 
ir Atstovų Rūmų nutarimą 
dar turės pasirašyti preziden
tas Eisenhowcris. Po to Ha
vajų gyventojai balsavimu 
turės pasisakyti ar jie nori 
prisidėti prie Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

Havajai susideda iš astuo
nių salų, turinčių apie 390 
mylių. Prieš du metus ten bu
vo apie 539,309 gyventojai, 
bet per pastaruosius du me
tus gyventojų skaičius padau
gėjo.

Kritikuoja Kubos 
Vadą Castro

Iš Kubos pranešama, kad 
revoliucijos vadas ir dabarti
nis ministeris pirmininkas su
silaukia aštrios kritikos, jo va
dovavimo metu, kaip praneša
ma, jau sušaudyta virš ketu
ri šimtai buvusio diktatoriaus 
Batisto pasekėjų. Miami lei
džiamas laikraštis, kurį reda
guoja Daniel Vasąuiez, smar
kiai kritikuoja buvusį revoliu
cijos vadą ir dabartinį minis
terį pirmininką Fidel Castro.

Nauja Mokesčių Nuo 
Pajamų Programa

New Yorko Valstijoj

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SVEIKINIMAS NAUJIENOMS

Seniausiam lietuvių dienraščiui NAUJIENOMS 
minint savo gyvavimo 45 metų sukaktį, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, seni aušoji lietuvių broliš
koji organizacija, kuri neužilgo taip pat minės savo 
veiklos deimantinę sukaktį nuoširdžiausia sveikina 
Naujienas, jų ilgametį redaktorių dr. Pijų Grigai
tį, Naujienų Redakcijos štabą, administraciją ir 
visus bendradarbius už jų atliktus didžius visuome
ninius ir kulturinius darbus ir linki ateityje nepa
ilstamos stiprybės vadovauti kovoms už demokrati
nę. Lietuvos nepriklausomybę, kad butų pašalinta, 
musų tėvų žemėje priespaudos pančiai.

Taip pat linki dar ilgus laikus tarnauti lietuvių 
išeivijai gimtąją kalba, ginant laisvo ir lygybės tei
sę žmogui, ugdant Visuomenėje aukštesnę kultuvą 
ir tobulesnį žmoniškumą.

SLA Pildomosios Tarybos vardu
D. M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.
«

privalo būti padarytas iki ba
landžio .15 dienai.

Taip pat reikės mokėti mo
kesčius už pajamas gautas iš 
kapitalo; šie mokesčiai reikės 
sumokėti iki birželio 15 d.

Neįporporuotų įstaigų 
kesčiai mokėtini kaip iki 
bet yra nuolaidų.

2. Mokesčius už 1959
tus samdytojai išskaitys iš 
bėgamojo darbininkų uždar
bio, panašiai kaip išskaitomi 
federaliniai mokesčiai.

mo- 
šiol,

me-

3. Jei kurie samdytojai jau 
yra išskaitę iš savo darbinin
kų uždarbio mokesčius New 
Yorko valstijai už 1958 me
tus, tokie išskaitymai darbi
ninkams bus grąžinami.

4. Nauji mokesčiai nuo pa
jamų New Yorko valstijoje 
yra nurodyti tam tikrose len
telėse, kurių samdytojai 
rėš prisilaikyti.

Bendrai, mokesčiai nuo 
jamų New Yorko valstijoj 
miai padidinami.

Kaip Atrodo Lietuva ir Jos Nuotaikos

tu

pa- 
žy-

PRAKTIŠKAS DARBAS ORGANI 
ZACIJAI STIPRINTI

Musų kuopos—Susivienijimo tvirtoves. Taip mes 
žinome iš gyvenimiško patyrimo, taip mums nusako ir 
SLA Konstitucija, suteikdama kuopoms dideles teises ir 
tuo pat metu uždedama svarbiausias musy organizaci
jos gyvenime pareigas.

SLA kuopai atitenka didelė atsakomybė, nes nuo 
kuopos geros veiklos priklauso ir geras viso Susivieni
jimų sėkmingumas. Kuopa suranda visuomenes darbui 
naujų jėgų, kuopa išlaiko savo narius gerame stovyje 
ir taip pat kuopa, jeigu ji yra veikli, tinkamai reprezen
tuoja bendrą lietuvišką darbą.

SLA Centras nuolatos savo aplinkraščiais, laiškais 
ir paraginimais stengiasi kuopas paskatinti gyviau 
veikti. Bet raštai ir laiškai ne visada suteikia pagei
daujamus rezultatus. Būtinas asmeninis kontaktas, o 
kartais reikia giliau ištyrinėti vietos aplinkybes, sude
rinti vietinių veikėjų tarpusavius santykius ir dažniau
sia tenka surasti atsakingus veikėjus, jeigu anksčiau 
buvusieji sumano iš pareigų pasitraukti. Šitokius svar
bius darbus galima atlikti tik asmeniškai atsakingiems 
Susivienijimo veikėjams aplankius silpniau pradėju
sias veikti kuopas.)

Krikščionys demokratai 
valdys Italiją

Antonio Segni vyriausybei 
pareikšta pasitikėjimas, 
nate už
143, ‘prieš balsavo 97. Už vy
riausybę balsavo krikščionys 
demokratai, liberalai monar- 
chistai ir nepriklausomi par
tijoms žmonės. Prieš balsavo 
komunistai, kairieji socialde
mokratai, demokratiniai nusi
teikę socialdemokratai ir ke
letas nepriklausančių parti
joms žmonių.

Diskusijos senate dėl vy
riausybės ėjo keturias dienas, 
kurių metu buvo pareikšta į-

praeitos 
pareiškė 

senato- 
atsakyti

New Yorko valstijos seime
liui kovo 11 dieną priėmus 
kiek pataisytą gubernatoriaus 
Rockfellerio mokesčių nuo 
pajamų programą, valstijos 
mokesčių komisija ( Statė 
Tax Commission) šiomis die
nomis paskelbė tokias pakai
tas Now Yorko valstijos gy
ventojų ir čia atvykstančių 
uždarbiauti mokesčių nuo pa
jamų mokėjime:

1. Rinkimas mokesčių nuo 
pajamų Nėw Yorko valstijoj 
už 1958 metus panaikinamas 
ir niekas neprivalo siųsti už 
tuos metus savo uždarbio są
skaitos (rotum) valstijos mo
kesčių departmentui.

Bet yra išimčių. Sąskaitas 
reikia siųsti ir mokesčius su
mokėti už pajamas gautas iš 
palikimų bei globojamo turto. 
Šis atsiskaitymas su valstija

Neseniai iš Lietuvos į Va
karus atvykęs bu v. Sibiro 
tremtinys “Eltos Informaci
joms” papasakojo apie savo 
pergyvenimus ir pastebėji
mus. Be jau žinomų (iš anks
čiau atvykusių) dalykų, kiek
vienas naujas turi kai kurių 
skirtingų žinių. Visa tai pa
deda sudaryti tikresnį vaizdą 
ir apie okupuotąjį kraštą 
apie trėmimus į Sibirą.

Lietuva vis <lar išsiskiria 
iš sovietinių kraštų

Atvykėlis t. k. pasakoja, 
kad grįžusiam iš tremties į 
L i e t u vą lietuviui-tremtiniui 
susidaro toks įspūdis, kad esi 
patekęs jau į užsienį. Pripra
tusiam prie rusiškų pastatų, 
kelių, žmonių apsirengimo, 
miestų ir kaimų čia tuotj krin
ta į akį skirtingos sąlygos. 
Nors ir okupanto nuvarginta, 
Lietuva skiriasi nuo Rusijos 
tiek, kiek iš kitos pusės ji 
skiriasi nuo Vokietijos.

Pirmiausia matosi Lietuvo
je žymiai geresnis žmonių ap- 
rėdas, negu Rusijoje. Lietu
vos gyventojai nešioja visiš
kai kitų fasonų rubus, nei 
ten. Moterys ypač Lietuvos 
miestuose pamėgdžioja kiek 
galint Vakarų madas pagal 
gaunamus iš užsienio madų 
žurnalus, ir plaukų šukuosena 
daugelyje atvejų ima lygin
tis Vakarams. Drabužių spal
vos Rusijoje daugiausia tam
sios: juoda, mėlyna. Lietuvo
je įhigali vis daugiau ir švie
sesnės, margesnės spalvos. 
Ypač geriau apsirengę lietu
viai Kauno. Net tvirtinama, 
kad kauniečiai esą geriau ap
sirengę negu bot kurio kito 
miesto gyventojai Sov. Sąjun
goje. Vis daugiau drabužių 
matytis pasiutų iš amerikie
tiškų medžiagų. Vyrų kelnes 
siuvamos taip pat pagal Va
karuose įsigalėjusią madą — 
siauresnes, negu anksčiau.

Komjaunimo ir partijos pa
reigūnai kartais griežtai kri-

ir

užsienio 
randama 

to, ir vienas 
užsienio žur-
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tikuoja įsigalinčią ir Lietuvo
je “vakarietiškų” kelnių, “va
karietiškos” šukuosenos ma
dą. Kalbama apie “stiliagas” 
ir stengiamasi jiems prikiš
ti “keliaklupčiavimą Vaka
rams”.

Tačiau visa tai nesutrukdo, 
kad Kauno jaunimo, ypač 
studentų tarpe jaučiamas di
delis susidomėjimas Vaka
rais. Tai pasireiškia ne tik 
drabužių fasone, šukuosenoje, 
vakarietiškos muzikos ir šo
kių pamėgimu, bet ir tam tik
rais kalbiniais išsireiškimais. 
Uoliai skaitoma, 
literatūra, kiek 
bibliotekose, be 
kitas nučiuptas
nalas. .JAV pasiuntinybės Ma
skvoje leidžiamas žurnalas 
rusų kalba “Amerika” taip 
pat eina per rankų rankas.

Kaip šiuo metu su maistu?
Maisto problema šiuo metu 

Lietuvoje jau nebėra, tokia 
aktuali, kaip anksčiau. Kur 
nors nuošaliame miestelyje 
prekių būna maža, bet tur
guose galima gauti bemaž vi
sko ir tai dažnai pigesnėmis 
kainomis, negu valdiškose 
krautuvėse. (Be reikalo Ame
rikos lietuviai savo siunti
niuose kartais įdeda dar svie
sto, taukų, cukraus ir pana
šių produktų — jų yra ir pa
čioje Lietuvoje. Tik drabužį 
įsigyti — Ui buvo ir lieka, 
problema!). Mažesniuose mie
steliuose,, tiesa, ir dabar dar 
kartais tenka prie duonos iš
stovėti po valandą, laiko, ta
čiau jau gauti galima. Par
duodami daiktai nevynioja- 
mi į popierių, kaip buvo. ne
priklausomoje Lietuvoje, \ ar
ba kaip yra visur laisvajame 
pasaulyje. Šiaip jau su mais
tu Sovietų Sąjungoje vis dar 
blogi reikalai. Kvietinių miltų 
kai kur galima gauti tik di
džiųjų švenčių metu. Tuomet 
eilės susidaro jau iš nakties. 
Sovietiškoji liaudis maitinasi

Sektinas pavyzdis
I <*** ' Z '

Nors jau ir anksčiau buvo ne kartą Susivienijimo 
veikėjų kalbama apie svarbą lankyti kuopas, bet dabar 
atsirado nauja proga šį klausimą visu platumu pasvar
styti.

Neseniai įvykęs antrosios apskrities suvažiavimas 
padarė svarbų nutarimą, ir išdirbo planą lankyti silp
niau veikiančias savo srityje esančias kuopas. Tenka 
sveikinti antrosios apskrities praktišką, ir rimtą žygį, 
kuris neabejotinai suteiks naudas.

Bet nepakanka mums pasidžiaugti šios apskrities 
veikėjų sumanymu. Jų darbas tiek ) svarbus, kad visi, 
kurie sielojasi Susivienijimo pažangu, turime palaikyti 
jų sumanymą ir pritaikyti visuose veikiančiuose apskri
tyse. ’

SLA apskričiu dideli uždaviniai
Apskričių valdybas sudaro žinomi visoje organiza

cijoje ir aplamai-lietuvių visuomenėje asmenys. Jie 
taip pat turi ir geriausius norus patarnauti Susivieniji
mui. Bet tik labai gaila, kad vienas kitas apskritis pa
sitenkina pora, suvažiavimų į metus, kurių metu pasi
dalinama nuomonėmis ir pareiškiami gražus sumany
mai. Tokie suvažiavimai, žinoma, tam tikros reikšmės 
turi, nes jie pagyvina veikėjų nuotaikas ir siekt iek pri
sideda prie organizacijos veiklos pagyvėjimo. Bet tokie, 
nors ir labai įspūdingi suvažiavimai, negali pagydyti 
svarbesnių negalavimų.

Kuopos laukia savo veikloje paramos
Mes gerai žinome, kad yra kuopų, kurios dėl kai 

kurių priežasčių nusilpsta. Priežasčių tarpe tarp kit
ko pasitaiko ir tokie nežymus dalykai, kaip vieno kito 
veikėjo nesutarimai. Arba kuopos sekretorius sulaukęs 
vyresnio amžiaus, nori pasitraukti, kiti veikėjai nenori 
imtis atsakomybes ir nesiryžta jį pavaduoti. Gyveni
mas sukuria tiesiog šimtus įvairių atvejų, kada esti bū
tina parama iš šalies ir autoritetingas įsikišimas popu
liarią veikėjų, kuriems pasitikima. į

Taigi, šisai antrosios apskrities sumanymas ne tik 
sveikintinas, bet ir plačiausia įtaudotAnas Susivieniji
me. Jeigu minimos apskrities veikėjai gali aplankyti 
savas kuopas ir pagelbėti joms sutvirtėti, tai ir kitų ap
skričių veikėjai, gerus norus turėdami, tą patį gali at
likti.

Tik reikėtų visai praktiškai veikti. Pirmiausias 
apskrities veikėjų rūpestis ištirti, kurios kuopos susilp
nėjo. Po to reikia su jomis susinešti, bendrai pasvar
styti esamą padėtį ir neabejotinai išeitis bus surasta. 
Kuopa sustiprės ir tai bus neapsakomai naudinga vi
sam Susivienijimui.

labai prastai. Ne visada pajė
gia iš savo uždarbio ir sau
lėgrąžų aliejaus ar margarino 
nusipirkti. Bulvė ir duona jos 
pagrindinis maistas. Kaip mi
nėta, Lietuvoje su maistu 
kiek geriau, ir būtent gera 
dalimi dėka kolchozininkų

; M
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privačių sklypelių ir jų laiko
mų gyvulių. Parduoda savo 
gaminius ne todėl, kad nega- . 
lotų patys suvartoti, bet to
dėl, kad nori pasidaryti sau 
vieną kitą rublį, nes uždarbiai 
kolchozuose, kaip visiems ži
noma, visai menki. E.
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PASIŽVALGIUS

Dienraščiui Naujie
noms 45 Metai .

Prieš 45 metus didmiestyje 
Chicagoje patrijotingųjų lie
tuvių tarpe kilo mintis leisti 
dienraštį, nes dirva tam buvo 
pribrendusi. Sumanytojų leis
ti dienraštį norai buvo geri— 
platinti apšvietą lietuvių tar
pe ir palaikyti lietuvybę Ame
rikoje bei kovoti prieš tuome
tinę caro valdžią ir Lietuvai 
gauti nepriklausomybę, nes 
tai įvyko prieš pat pirmąjį 
pasaulinį karą. Dienraščio lei
dimui pritarė nemažas būrys 
Chicagoje gyvenančių inteli
gentų ir paprasto darbo žmo
nių. Tam buvo įsteigta ben
drovė, gautas čarteris ir pra
dėta leisti dienraštis Vardu 
“Naujienos”. Pirmas dienrąš- 
čio numeris pasirodė 1914 
metais vasario mėn. 19 dieną, 
tad šių metų praeitą vasario 
mėn. 19 dieną sukako 45 me
tai kai “Naujienos” gyvuoja 
ir lanko lietuvių pastoges 
teikdamos žinias ir skleisda
mos apšvietą.

Per tuos 45 metus pirmiau 
pradėjusių eiti laikraščių už
baigė savo gyvavimo dienas, 
kiti pradėję eiti vėliau, pagy- 
vavę kiek laiko užmiršo savo 
skaitytojus ant visados. Ta
čiau populiarus dienraštis 
“Naujienos”, kurių išleidimas 
daug daukiau lėšuoja negu 
savaitraščių ar mėnesinių žur
nalų, per 45 metus išeidinėja 
reguliariai ir nesuvylė savo 
skaitytojų. Gal būt dėl to 
“Naujienoms” sekasi, kad 
riausiu redaktorium yra 
bus visuomenininkas dr. 
(jus Grigaitis, kuris gerai 
žįsta dienraščio rėmėjus,
vo gabia plunksna moka juos 
patenkinti, todėl nereikia ste
bėtis, kad “Naujienos” išgy
vavo puspenkto desėtko metų.

Be savo kasdieninų vyriau
sio redaktoriaus pareigų, dr. 
Pijus Grigaitis suranda laiko 
ir visuomeniniams darbams, 
jis yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomojo Komiteto 
generalinis sekretorius, Susi
vienijimo Švietimo Komisijos 
pirmininkas, dažnai vyksta į 
į Amerikos sostinę Washing- 
toną pasitarti su atitinkamais 
valdžios pareigūnais Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Tai neiš
semiamos energijos žmogus, 
kokių labai mažai galima ras
ti, užtai ir jo red a g u o j a m 
dienraščiui “Naujienoms” se
kasi ir jos išgyvavo 45 me
tus. Žmogaus gyvenime 45 
metai yra nemažai skaičius, 
o laikraščiui, ypatingai dien- 
čiui, išgyvuoti 45 metus, yra 
daug metų.

Tos reikšmingos sukakties 
atžymėjimui kovo 15 dieną 
Chicagoje įvyko didelis ir 
sėkmingas parengimas Lietu
vių Auditorijoje. Tame paren
gime Susivienijimą atstovavo 
Pildomosios Tarybos įgalioti 
Chicagoje gyvenanti trys Pil-

vy- 
ga- 
Pi- 
pa- 
sa-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
kuopų ir valdybos metinis su
važiavimas įvyko 1958 me
tais gruodžio mėn. 7 dieną 
Sandaros svetainėje, 124 F 
Street, So. Bostone.

Suvažiavimo rengimo komi
sijos pirmininkas A. Andriu
lionis pasveikino suvažiavimo 
dalyvius ir perdavė suvažiavi
mą vesti apskrities valdybos 
pirmininkui Juozui Arlauskui.
Suvažiavimo atidarymas.

J. Arlauskas, atidaręs su
važiavimą, patiekė suvažiavi
mui dienotvarkę ir paklausė 
ar visi pritaria tai propramai. 
Suvažiavimui pritarus, jis pa
prašė sutikimo, kad butų jam 
leista šiam susirinkimui vesti 
pasirinkti padėjėją St. 
vitį. Suvažiavimas tam 
rė.
Komisijų skirimas.
Mandtų komisijom 

žiavimui pritarus,
Al. Zenkų, A. Andriulienį, 
L Paulauską.

RezoJiuciijų 
Dr. Pilką, P. 
Viščinį.

Mandatus
metu suvažiavime 
kviesti kalbėti: 
nas,

samų parašymą suvažiavimo 
buvo vienbalsiai priimti.

Apskrities valdybos prane
šimai.

MirS Pranas Karpavičius, 
SLA 7 Kuopos Narys

Bud- 
prita-

suva- 
pakvietė: 

ir 
(

komisijon: Dr. 
Jančauską ir P.

tvarkant, tuo 
buvo pa- 

S. Michelso- 
J. Lekys, J. Vaičaitis, J.

Keslerienė, J. Mickevičius, V. 
Metrikas, V. Jankus, A. Sku- 
džinskas ir P. Jančauskas.
Pranešimai.
Mandatų komisijos vardu 

pranešimą padarė Al. Zenkus, 
pranešdamas, kad suvažiavi
me dalyvauja 10 kuopų su 35 
teisėtais atstovais ir 5 valdy
bos nariai. Viso 40 asmenų.

Dalyvauja sekančių SLA 
kuopų atstovai:

SLA 17 kuopos, Brockton, 
Mass. — J. Mickevičius, A. 
Strumskis, O. Mickevičius ir 
P. Viščinis.

SLA 53 kuopos, Chelsea, 
St. Budvitis.

So. Bos- 
Lekys, K.

St. Michelso-

Mass.
SLA 43 kuopos, 

ton, Mass. — J. 
Vileišis, J. Vaičaitis, A. Mat-
joška, J. Kruopas, V. Jankus, 
dr. Kapočius, S. Jokubauskas 
ir S. Kontautas.

SLA 175 kuopos, Arling- 
ton, Mass.
nas. - ,

SLA 308 kuopos, Brookline, 
Mass. — St. Kiliulis, P. Jan
čauskas, V. Sližauskas, B. 
Volmerytė ir J. Jurėnas.

SLA 173 kuopos, Lowell, 
Mass. — B. Plain, A. Mato
nis, E. Ramanauskienė ir L. 
Paulauskas.

SLA 131 kuopos, Norwood, 
Mass. — B. Bažis, J. Pečiulis 
ir W. Grinkevičius.

SLA 57 kuopos, Worcester, 
Mass.
rėčkas, A. Zenkus ir S. Nu
meris.

SLA 328 kuopos, Jamaica 
Plain, Mass. — A. Skudžins- 
kas, B. Mikonis ir J. Tamuvi- 
čienė.

SLA 360 kuopos, Milton, 
Mass.
Protokolų skaitymas.
Sekretorius J. Gedmintas 

perskaitė praeitų metų suva
žiavimo ir apskrities valdy
bos protokolus, «kurie suvažia
vimo su pagirimu už gerą iš-

V. Metrikas, J. Dva-

Dr. D. Pilka.

S. Biežis, E. Mikužiutė ir No
ra Gugienė. Tai padaryta dėl 
to, kad dienraštis “Naujie
nos” nuoširdžiai remia visus 
musų broliškos organizacijos 
darbus, garsina kuopų veiklą, 
susirinkimus ir įvairius pobū
vius bei vasaros metu išvy
kas.

Mes sveikiname dienraštį 
“Naujienas”, išgyvavusias 45 
metus, linkime dar daug me
tų gyvuoti, tęsti toliau kovą 
už demokratinę Lietuvos ne
priklausomybę ir sulaukti 

domosios Tarybos nariai: dr. ' auksinio jubiliejaus k

Pirmininkas J. Arlauskas 
apibudino apskrities valdybos 
veiklą. Sekretorius J. Ged
mintas pažymėjo, kad Susi
vienijimas turi būti ne tik 
apdraudos kompanija, kaip 
daugelį galima rasti Ameri
koje, bet turi dirbti lietuvy
bės darbą, eiti su jaunimu ku
riant Susivienijimo ateitį.

Iždininka.s J. Dvareckas 
pranešė apie apskrities valdy
bos finansus. Praeitais metais 
apskritis suruošė 2 piknikus 
iš kurių turėta pelno $178.09. 
Šiuo metu apskrities kasos 
balansas yra $613.81. \

Organizatorė J. Tumavičie- 
nė nupasakojo sunkumus ga
vimui į SLA naujų narių.

Laisvės Varpo radijo reika
lais kalbėjo “L. V.” valdybos 
pirmininkas ir pranešėjas P. 
Viščinis, apibudinęs vedamą 
radijo programą ir turimus 
sunkumus prašydamas “Lais
vės Varpą” remti.

Visi pranešimai suvažiavi
mo vienbalsiai priimti. 
Pageidavimai ir aukos.

SLA 53 kuopa įnešė pagei
davimą, kad apskrities tary
ba ateinančiais metais su
rengtų visiems buvusiems 
apskrities valdybos pirminin
kams pagerbimo banketą, 
o mirusius pirmininkus ati- ] 
tinkamai prisimintų.

“Laisvės Varpo” radijo 
programa talieka didelį darbą 
lietuvybės palaikyme, lietuvių 
kultūros puoselėjime ir tei
singai informuodama apie į- 
vykius okupuotoje Lietuvoje, 
todėl suvažiavimas pageidau
ja apskrities valdybos para
šyti visoms apskrityje esan
čiom kuopom laiškus prašy
damas “Laisvės Varpą visa
pusiškai remti skiriant jam
aukas ir įstojant į “Laisvės Į SLA 198 kuopos mėnesinis 
Varpo” sprendėjus.

J. Dvareckui įnešus, J. Kes- 
lerienei parėmus, 
mas nutarė 
paaukoti 25

Apskrities
išlaidos už 1958 metus sumo
je $90.50 įnešus J. Dvareckui, 
J. Keslerienei parėmus, suva
žiavimas nutarė apmokėti. 
Valdybos rinkimai.

1958 m. vienbalsiai išrink
ta sekanti apskrities taryba:

Pirmininkas
lauskas, vice pirmininkas —
Povilas Jančauskas,
rius
dininkas — Jonas Dvareckas,
iždo globėjai 
ir A. Skudzinskas.

Organizatoriai — J. Tiima- 
vičienė, A. Kriaučialis ir J. 
Vaičaitis.
Parengimų komisijos.
Numatoma surengti sekan

čiais metais 2 atskiriose vie
tovėse gegužines, tam tikslui 
išrinktos dvi
rengti komisijos iš šių asme
nų: Bostone 
nis, B. Volmerytė ir J. Jurė
nas. Wbrcesteryje — J. Dva
reckas, A. 
Metrikas.

Apskrities 
vimui laiką 
spręsti 
nuožiūrai.

Šių metų vasario 11 dieną 
SLA 7-ta kuopa neteko veik
laus nario, Prano Karpavi
čiaus, kuris pasirgęs keletą 
savaičių išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, sulaukęs arti 72 metus 
amžiaus. Velionis Pranas bu
vo gimęs Lietuvoj, Maciūnų 
kaime, Prienų parapijoj. Į šią 
šalį atvyko 1907 metais ir ap
sigyveno Pittston, Pa. ir dir
bo anglių kasyklose.

Velionis Pranas į Susivieni
jimą įsirašė 1931 metais ir 
buvo ištikimas narys savo or
ganizacijai, atlikdavo visas 
jam pavedamas pareigas pa
vyzdingai, taipgi buvo patrio- 
tingas lietuvis, rūpinosi lietu
viškais reikalais ir dėl 
nuolatos sielodavosi,
metais velionis kuopoj ėjo 
d o globėjo pareigas.

Palaidotas vasario 14 die
ną iš Casimier Kizis laidotu
vių koplyčios nuvežtas į šv. 
Kazimiero bažnyčią, o iš baž
nyčios nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines ir palaidotas 
amžinam poilsiui.

Dideliame nubudime liko 
žmona Magdė Karpavičienė, 
viena duktė Ona McDeyr, gy
venanti Kenilworth, N. J., ir 
trys sūnus, Antanas gyvena 
Kenilworth, N. J., o Juozas 
ir Kazimieras 
paliko penkis 
sesutes, kurių 
Amerikoje, o
ir didelį būrį draugų ir pažįs
tamų.

Visa kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą nubudi
me likusiai šeimai, o Tau Pra
nai, lai būna lengva ilsėtis 
šaltoje ir laisvoje žemeje.

Nellie T. Bayoras, 
Finansų sekretorė.

ju 
1943 

iž-

t

namie, taipgi 
anukus ir tris 

viena gyvena 
dvi Lietuvoje,

Akron, Ohio

ŠIA 198 Kuopos Veikla

Š. m. kovo 5 dieną įvyko

suvažiavi
“Laisvės Varpui” 
dolerius.

tarybos algos ir

Juozas Ar-

sekreto-
Juozas Gedmintas, iž-

J. Keslerienė

parengimams

A. Andriulio-

Kriaučialis ir V.

tarybos suvažia- 
ir vietą palikta 

apskrities tarybos

Arlauskas
6 vai. va

Pirmininkas J. 
suvažiavimą uždarė 
karo kviesdamas visus daly
vius dalyvauti SLA 43 ir S. 
L. A. 308 kuopų vakarienėje.

SLA 2-ros apskrities valdy
bos pirmininkas

J. Arlauskas, 
Sekretorius J. Gedmintas. I

Sveikatos skyrius

Kovo 20, 1959
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

TOLIMESNIS KŪDIKIO AUGIMAS 
IR VYSTYMASIS IKI 3 METŲ

AMŽIAUS
Pas jaunų kūdikį galvos kaulai yra 

jlesuaugę, juos jungia siūlės, kurios nė
ra sukaikėjusios. Kaulų kampuose4 yra 
moumoneliai išviso 6, pradžioje padeng
ti oda; kaulams augant ir kalkėjant mo
umoneliai sukalbėja ir išnyksta. Svar
bus yra didysis priešakinis moumonelis 
— galvos viršuje, jis yra keturkampis, 
romboidinis, kurio diametras yra 2.5 x 
2.5 cm. pas naujagimį; vėliau jis mažė
ja, kietėja ir užsidaro apie metų gale. 
Šis moumonelis yra labai svarbus kai- 
kurių ligų diagnozui ir gali rodyti, kaip 
vystosi smegenys. Jeigu jis ilgai neuž
sidaro, tai gali būti racliito ženklu, net 
rodyti koki kita sunkesni stovi.* c v i- c

Kas liečia kūdikio odos, tai ji ne
prakaituoja pas naujagimį, nes prakai
to liaukos yra dar neišsivysčiosios, o tik 
po mėnesio jos pradeda veikti. Kūdikis 
išdalina, nemaža dali skysčiu per oda su 
prakaitu. Dviejų savaičių kūdikio aša
rines liaukos pradeda veikti, tai tik nuo 
to amžiaus ar kiek vėliau jis verkia aša
rodamas. Kūdikio raumenys stiprėja 
jam augant, jis jau stipriau pakelia gal
vutę ir kiek draug nugarytę paguldytas 
ant pilviuko sugeba, pakelti aukščiau. 
Todėl patartina jį guldyti ant pilviuko 
porų kartų į dieną. Jo juslės vystosi 
gan greit, nors naujagimis reagavo į 
šviesą, bet. nematė daiktų, aplinkos, nuo 
2 mėnesių jisaiyjiios mato; vedžioja aku
tėmis rodomą‘jam daiktą; jis pradeda 
pažinti tėvus ir daiktus dažniau mato-

mus, pav. pieno buteliuką, šaukščiuku ar 
ciulpuką. Nors jis dar negali pažinti 
spalvų, bet išsigąstu ir verkia pamatęs 
kokį juodą, didesnį daiktą arti savęs, 
ar juodus drabužius, tuo tarpu mėgsta 
ir šypsosi į šviesius daiktus. Jo klausa 
irgi padarė tuo laiku didelę pažangą: 
jis pasuka galvutę užgirdžius balsą ar 
kitą garsą; jam patinka muzikos ar dai
nų ramia melodija; jos veikia jį rami
nančiai, jis jaučiasi laimingas. Kuomet 
tėvas prieina prie jo su molonia veido 
išraiška, su šypsena, jis džiaugiasi ir 
šypsosi. Pasitaiko, kad. pasirodžius tė
vams su piktu, susiraukusiu veidu, kū
dikis išsigąstą, susijaudina, verkia! Tai 
kaip svarbu, kad motina ar tėvas artin
tus! prie jo geroje nuotaikoje, neparo
dytų liekant r tuno, ar pykčio, nepaliestų 
jo grubiai, skaudžiai, Todėl jie turi iš
mokti save valdyti, vystyti gera norą ir 
valią, save perauklėti, nes yra svarbu 
ir ankstyvam kūdikio amžiuje; kad tė
vai butų subrendę.

Ir kitos kūdikio juslės vystosi, taip 
jo skonis tobulėja, jis’neretai atsisako 
imti vaistus, ar pakeistą maistą; taipogi 
reaguoja (Stipriau ir į maisto temperatū
rą ar i šaltus šlapius vystyklus. Jo indė- 
šiai darosi vis daugiau koordinuoti: 
paduotą žaisliuką į rankas, palaiko jį 
jau 2 mėn. amžiuje, o 3-4 mėn. jis pats 
siekia ir painia žaisliuką.

Šituo laikotarpiu tėvai turi atydžiai 
stebėti kūdikį, jo juslių ir kitų funkcijų 
išsilavinimą, taikytis jo išsivystymui ir 
norui, teikti reikalingus patarnavimus. 
Bet ne vargvti jo, (neduoti vis naujus 
daiktus ir žaisliukus, bet teikti galimy
bę prisižiūrėti, pažinti juos, kad jo dva
sinės ir intelektualūs jėgos tobulėtų.

(Bus daugiau)
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skyriaus pirmininkas 
Daugėla. Labai įdomią 
programą duos pagar- 
Ciurlionio Ansamblis, 
reta proga akronie- 
pasigerėti gražiomis 

Šia proga kuopos 
nutarė iš kuo-

durnas, simpatiškumas visus 
jos draugus vertė ją mylėti.

Laidotuvių koplyčioje pa
šarvota labai gražiai atrodė 
paskendusi tarp daugybes gė
lių ir tas sudarė graudų mo
mentą savo draugams, kai 
reikėjo atsisveikinti ir pasku
tinį kartą su ja atsiskirti.

Mylima Adele, ilsėkis amži
nai Dėdės Šamo žemelėje, o 
mes Tavęs kol gyvi busime 
neužmiršime. J. K.

St. Petersburg, Fla

susirinkimas. Be visos eilės 
aptartų reikalų buvo padary- 

I ta du svarbus pranešimai.
Š, m. balandžio 26 dieną šv. 

Petro parapijos salėje įvyks 
Lietuvių Dienos paminėjimas, 
kurį rengia ALTo Akrono 
skyrius. Kalbės ALTo Gleve- 
lando 
Jonas 
dainų 
sėjęs 
Tikrai 
čiams
dainomis, 
susirinkimas 
pos iždo <paskirti 25 dolerių 
auką.

Kitas svarbus pranešimas 
buvo padarytas kuopos pir
mininkės Gaškienės, kuri pa
sakė, kad metinis kuopos iš
važiavimas bus liepos 4 die
ną Luko sodyboje. Tenai bu
vo išvažiavimas praeitais me
tais. Vieta patiko visiems at
silankiusiems. Pradėta rūpin
tis, kad išvažiavimas butų į- 
domus. Korespondentas.

Kenosha, Wis

Mirė Adele Inkmann 
(Povilenskiutė)

SLA 212 kuo,pos narė Ade
lė Inkmann (Povilenskiutė), 
mirė vasario 25 dieną, sulau
kusi 41 metus amžiaus. Pa
laidota vasario 28 dieną šv. 
Jurgio kapinėse. Dideliame 
nubudime paliko vyrą Marcei 
ir Mamytę Oną Povilenskie- 
nę, ir visus tuos, kurie Adelę 
pažino.

AdeflS gimė, augo ir visą 
laiką gyveno Kenoshoj, ji bu
vo patriotinga Ar puiki lietu-? 
vaitė, jos malonumas, nuošir-

SLA 373 Kuopos Veikla

pagarba ir prižadėjo koge- 
riausia daboti, kad jisai svei
kas gerai augtų. Liudytojais 
arbav kūmais buvo Jokūbas 
Maskeliūnas ir Damicelė Stau- 
pas, antra pora buvo Jonas 
Pašakamis ir Adolfina Warp- 
nik. Abu bumai įdavė, po pen
kinę naujagimiui dėl marški
nėlių.

Po visų ceremonijų visi su 
gera nuotaika linkėjo šiai 373 
kuopai kogražiausios ir sėk
mingiausios ateities.

Kuopos Korespondentas.

— P. Artzibushev, 
Jonas Sauza, P. I

lai- 
su- 
to- 
gy-

Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta $260.00 aukų.

Sėkmingai praėjusiame St. 
Petersburg, Fla. Vasario 16 
dienos minėjime, Lietuvos 
svinimo reikalams buvo 
rinkta $260.00 aukų. Dėl 
kio nedidelio skaičiaus čia
venančių tautiečių, tai gana 
stambi suma.

Šios iškilmės įvyko šešta
dienį, vidurdienyje, vasario 
14-tą dieną. Pradžioje buvo 
patiekti pietus, kuriuos pa
ruošė darbščios šeimininkės. 
Paskiaus rengimo komiteto 
pirmininkė p-nia P. Gribienė 
atidarė programą ir pasveiki
nusi svečius ibei viešnias, pa
kvietė pirmininkauti 
J. T. Zurį.

Trumpas 
vietiniai —

teisėją

pasakė 
šešto- 

atvykęs

kalbas
p. Frank 

kas, dr. D. Jasaitis ir 
iš Chicagos ALT iždininkas
M. Vaidyla. Paskiau sekė dai
nos, kurias atliko choras ir 
solistas.

Są/rašas Aukotojų

Teisėjas J. T. Zuris auko
jo $25.00, dr. D. Jasaitis — 
$15.00, F. šeštokas — $10.00,

J. Maskoliūnas — $10.00 ir 
M. Vaidyla $10.00.

Po $5.00 aukojo — B. Tri
buris, Ch. Ūselis, G. ir P. Gri- 
bai, J. Abaras, pp. K. Stau- 
pai, ponia N. Artzibuskev, 
pp. A. Paleckei, V. Jomantie
nė, pp. S. Warpnikai, p. Va- 
traJbnickas, pp. Z. Vitkai, pp. 
J. Sinkai.

Viktorija Jacobs aukojo 
$4.00.

iPo $2.00 — P. Karaliūnas, 
B. Samoška, Jonas Skapins- 
kas, J. Spitlis, E. Naginskas, 
Ona Juška, P. Širvis, Anta
nas Vilis, Antoni Stnis.

Po $1.00
P. Kiasas,
Grimes, A. Stankus, Ona Vi
lis, pp A. Williams, P. Žeko
nis, p-nia Czesna, p-nia Sa- 
demy, p-nia Skodis, P. Mažei
ka, J. Savickas, J. Laukevi- 
čienė, P. Blizas, V. Dapšys, 
M. Keturakis, S. Paukštys, J. 
Kriukas, G. Rokas, pp. Woz- 
butai, M. Triburis, P. Ainoris,. 
P. Subačius ir P. Parmelas.

Visiems aukotojams, vi
siems pasidarbavusiems ir vi
siems atsilankiusiems, rengė
jai reiškia nuoširdžiausią pa
dėką.

Kitas Svarbus Įvykis

Kitas šios SLA 373 kuopos 
svarbus įvykis buvo vasario 
28 dieną. Tai buvo šios kuo
pos krikštynos, arba priėmi
mas čarterio. Kuopos darbš
čiosios šeimininkės pagamino 
gerus pietus dėl kuopos narių 
ir jų draugų.

Po pietų su tam tikromis 
apeigomis, labai įspūdingai, 
organizatorė P. Gribienė, at
likdama motinos rolę, perda
vė tėvui K. Staupui, kuopos 
pirmininkui, globoti tą nauja
gimį, kuris priėmė su didelia

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Lawrence, Mass.

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.

—o—
Ansonia, Conn. — Susivie

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

—o—-
Chicago, Illinois.

vienijimo 134 moterų kuopos 
ruošiamos paskaitos jvyks ba
landžio mėn 10 ir 24 dieno
mis, 7 valandą vakare, Jauni
mo Centre, 5620 S.o Clar- 
mont Avenue. Paskaitų ruo
šėjos kviečia vietinius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
paskaitose.

Susi-

Susi-

SLA narių pareiga lanky
ti kuopų parengimus.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais gruodžio 4 ir 5 dienomis, Sherman 
viešbutyje, Chicago, III.

(Tęsinys sekretoriaus raporto)
Izipsuoti nariai

Metams besibaigiant teko nuodugniai peržiūrėti 
visų narių stovis. Pasirodė, kad šiemet lapsuotų narių 
skaičius bus gana didelis, nes siekė netoli 300. No
rėdami šį taip blogą reiškinį organizacijai pataisyti, 
buvome priversti skubiai išleisti paraginimą lapsuo- 
tiems nariams susimokėti duokles. Tų paraginimų ko
pijas pasiuntėme kuopų finansų sekretoriams. Aišku, 
kad užsilikę mokesčiai sumokėti yra sunku, nes nors 
ir nedidelės mėnesinės sumos, bet kai susideda kelių 
mėnesių mokesčiai jau sudaro didesnę sumą. Todėl 
paraginant sumokėti mokesčius teko pritaikinti spe
cialios privilegijos ir visus lapsuotus narius teko at
leisti nuo dviejų sąlygų išpildymo: 1) nereikalauti gy
dytojo paliudymo ir 2) atleisti nuo tų 5%, kuriuos tu
ri sumokėti kiekvienas narys patekęs suspendavimo 
stovyje. Tuos 5% pažadėjome padengti iš Ekspen- 
sų Fondo. Esu nuomonės, kad šiuo paraginimu Cen
tras daug pagelbėjo kuopų sekretoriams, nes juos at- 
palaidojo nuo panašaus darbo.

Viso parašėme ir išsiuntėme 288 laiškus.
Kaip žinote jau praėjo daugiau 20 metų, kaip į- 

vedėme taupomąją 20 metų apdraudą. Todėl dauge
lio narių apdraudos jau pribrendo ir nariai jas atsi
ima. Dėl šios priežasties taipgi nustojame nemažo 
skaičiaus narių.

Kad apeiti šį taip neigiamą narių netekimo reiš
kinį, iš anksto rašome laiškus visiems nariams, kurių 
.pdraudos jau pribrendo, su nurodymais kokias ap- 

draudas jie gali gauti, jei atsiėmę savo apdraudą mo
kės ir toliau tas pačias duokles. Šie laiškai padidina 
SLA Centre darbą. Reikia sekti tokių narių stovį ir 
beveik kiekvienam idividualiai daryti apskaičiavimus, 
nes tokių, lentelių dėl įvairaus amžiaus ir pasirinkimo 
įvairių apdraudos rūšių dar neturime.

SLA 50-to Seimo protokolas

Seimo protokolas, kaip visi pastebėjote buvo at
spausdintas Tėvynėje atskiru 2 puslapių priedu, pra

dedant Tėvynės No. 42, baigiant No. 50.
Be kitų Seimo nutarimų teko atkreipti ypatingas 

dėmesis į SLA reikalus Kanadoje. Kad neužvilkinti 
SLA įsiregistravimo reikalo Kanadoje, tuojaus pradė
jau susirašinėti su Department of Insurance Ottawa, 
Canada. Jis buvo labai palankus musų susirašinėji
mui ir atsiuntė visas reikalingas informacijas, instruk
cijas ir įstatymus. Kadangi įsiregistravimo klausi
mas Kanadoje bus svarstomas atskiru dienotvarkės 
punktu, todėl platesnius duomenis šiuo reikalu patiek
siu svarstant šį klausimą.

Su kitais 50-to Seimo nutarimais, kurie buvo pa
vesti išspręsti P. T. jau buvo susipažinta poseiminiame 
Tarybos posėdyje, o kiti klausimai, kaip poilsio namo 
buvo aptarti Vą'jaus Komisijos suvažiavimo metu ii' 
jie bus svarstomi taipgi šiame pasėdyje.

Darbas įvairiose komisijose

Kaip žinote man tenka dirbti dar keliose komisi
jose. Daugiausiai darbo ir rupesnio turime Vajaus 
Komisijoje, bet kaip anksčiau minėjau, dirbame kiek 
įmanydami ir pasiektais šios komisijos laimėjimais 
galime tik džiaugtis.

Investmentų srityje, be pirkimo vieno bondso, 
nieko naujo neįvyko.

Morgičių Komisija apsvarstė kelias aplikacijas, 
kai kurias išsprendė krivūlės keliu, veik visus nutar
tus duoti morgičius jau išmokėjome. Morgičių reika
le jokių net menkiausių nesusipratimų per šį laiką ne
įvyko. Bet dėl davimo morgičių esu išdirbęs naują 
planą, kurį patieksiu svarstyti atskiru dienotvarkės 
punktu.

Tautos Reikalų Komisijos darbuose neįvyko nieko 
naujo. Poryt teks dalyvauti ALT suvažiavime ir jau
čiu, kad šiame suvažiavime bus siūloma padaryti kai 
kurių naujų pakeitimų.

Rytų Nuosabyvių Komisijai teko atlikti visa eilė 
mažų darbų. Kaip žinote plėšikų įsilaužimai į Centro 
patalpas pasikartojo jau kelius kartus. Didelių nuo
stolių nepadarė, bet teko imtis visų reikiamų priemo
nių, kad apsaugojus SLA turtą. Kad nepasikartotų 
plėšimai teko pridėti nauji durų ir langų užraktai. 
Taip pat teko atlikti keletą smulkių remontų SLA na
me esančiame kieme, bei prižiūrėti ir rūpintis, kad ne
įvyktų nesusipratimų su nuomininkais.

Atlantic City SLA namo reikalu teko atlikti dau

giau darbų. Juos išvardinsiu Rytų Nuosavybių Ko
misijos raporte.

Suglaudus mano pranešimą apie da?bą įvairiose 
komisijose, galiu pasidžiaugti, kad ir čia jokių nesu
sipratimų nebuvo ir visą darbą su įvairių komisijų na
riais atlikome kiek įmanoma greit, sąžiningai, rūpes
tingai ir sklandžiai.

Pomirtinių išmokėkime jokių nepaprastų dalykų 
neįvyko. Viena byla buvo neaiški, ją atsivežiau į šį 
posėdį, kad padaryti nutarimą.

Ligos pašalpos skyriuje padėtis tokia pat, kaip 
seniau. Buvo neaiškumas dėl vienos ligos. Tą bylą 
pasiuntėme peržiūrėti SLA daktarui kvotėjui dr. S. 
Biežiui, jo nuomonei ir rekomendacijai gauti.

SLA Centro santykiai su SLA kuopomis buvo kuo 
geriausi, nes su visais kooperavome kuo nuoširdžiau
siai. Nežinau, ar kada praeityje yra buvę taip sklan
dus, draugingi santykiai su kuopomis, kaip buvo per 
šį paskutinį laikotarpį.

Esame gavę bent keletą pasiguodimo laiškų dėl 
esamų sunkumų kuopose, bet tie sunkumai imtinai 
slegia kuopų finansų sekretorius. Už tai praeitame 
50-tam seime, gerai suprasdamas kuopų finansų sek
retorių padėtį, ne tik sutikau, bet ir siūliau, kad jiems 
butų sudarytos sąlygos gauti duoklių kolektuotojus 
ir tam tikslui buvo paskirtas atlyginimas. Su tuo 
seimo nutarimu nenugalėsime sekretorių visų sunku
mų, bet manau, kad palengvinsime jų sunkią naštą.

Su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad ypatingai 
jautriai kuopų sekretorių darbą užjautė SLA prezi
dentas P. Dargis ir visi kiti Pildomosios Tarybos na
riais Vis/ ipagelbėjo kuopų sekretoriams patarimais 
laiškais, net asmeniškai, kur tik galėjo.

Kaip mano kooperavimas su įvairių komisijų na
riais buvo labai geras, taip lygiai kooperavimas buvo 
kuo geriausias su visos Pildomosios Tarybos nariais. 
Už tą taip gilų, brolišką kooperavimą ir pagelbėjimą 
visuose SLA reikaluose esu Jums visiems nuoširdžiai 
dėkingas. Tą Jūsų kooperavimą labai įvertinu ir su
prantu, nes Jus visi vedini gražiausių širdies troški
mų, nesigailite jėgų ir darbo, kad tą šviesųjį musų 
broliškumo rūmą SLA dar gražiau papuošti ir kad 
darbais savo mielą organizaciją iškelti į naujas ver
tybių aukštybes.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Išsamiai apsvarsčius raportą N. Gugienci įnešus, 
E. Mikužiutei parėmus sekretoriaus raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir visi jo atlikti darbai ratifikuo
ti.

6. SLA iždininkė N. Gugicnj savo raportą patiekė 
raštu.

SLA Iždininkės Raportas Pildomosios Tarybos Suva
žiavimui, Chicagoje, Gruodžio 4-5 dd., 1958 Metų 

Naujos Paskolos Duotos 1958 Metais 
(Iki gruodžio 1 dienai)

Bal. 9, 1959 — 373-375 W. Broadway,
So. Boston, Mass.__________$20,000.00

Bal. 24, 1958 — 10908 Magnolia Drive,
Cleveland, Ohio ____________ 23,330.00

Liepos 1, 1958 — 17555 Stansbury Street,
Detroit, Michigan ___ _____ j 6,000.00

Rūgs. 9, 1958 — 441-3 Sunbury Avė.,
Minersville, Pa. ____________ 8,500.00

Rūgs. 26, 1958 — 2815 N. Neenah Avė.,
Chicago, III. _______________ 9,000.00

Spalio 23, 1958 — 216 Gatės Drive,
Munhall, Pa.  _____________ 15,000.00

Lakr. 1, 1958 — 14308 Ward,
Detroit, Mich.______ _____ _ , 7,500.00

Gruod. 1, 1958 — 1644 Westmont Avė.,
Pittšburgh, Pa. _____________ 9,000.00

Gruod. 1, 1958 — 1413 Midland,
Royal Oaks, Mich. __________ 7,500.00

Viso _______ 1_________________  $105,830.00

Atmokėtos Paskolos
Rugp. 1, 1958 — 8605 So. Marshfield Avė., 

Chicago, III. ________________ $150.00
Kovo 15, 1958 — 204-08 W. 5-th St.,

So. Boston, Mass. ___________ 1,600.00
Bal. 18, 1958 — 373-375 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.________11,200.00
Bal. 19, 1958 — 33 Kenberma Rd.,

Dorchester, Mass. ___________ 200.00
Lapkr. 12, 1958 — 3705 — 68-th St.,

Woodside, N. Y. ____________ 4,600.00

Viso atmokėtų paskolų (pilnai) $17,750.00 
(Visos paskolos yra geram stovyje, nuošimčiai ir 

numokėjimai padaryti laiku).
(Bus daugiau)

Rockford, Illinois

Trumpai iš Kuopos Veikios

SLA 77 kuopa po savo su
sirinkimo surengė sveikatos 
reikalais pamokas. Daktarė 
D. Surantienė, kuopos narė, 
pasižadėjo prirengti paskai
tas, bet ant nelaimės pati su
sirgo ir negalėjo atvykti į su
sirinkimą, tai ant greitųjų su
sisiekta su kitu musų kuopos 
nariu dr. Valentinu Pliopliu, 
kuris atvyko po susirinkimo 
ir visus nudžiugino.

Dr. Plioplys kalbėjo trum
pai, bet daug pasakė kaip se
niems, taip ir jauniems svei
katingumo atžvilgiu, nes ži
nių apie sveikatą niekad ne
būna perdaug. Jis pažymėjo 
kaip užsilaikyti sveikais iš 
lauko, iš vidaus ir kaip užsi
laikyti, kad širdis atlaikytų 
žmogaus amžiui. Jo pamoka 
visiems patiko. SLA kuopa 
dėkoja dr. Pliopliui už ,jo lai
ką ir pastangas, o dr. Suran- 
tienei linki greKąi pasveikti.

Mirė Kuopos Narys

Po ilgos ligos mirė SLA 77 
kuopos narys K. Radžius, su
laukęs apie 68 metus, buvo 
nevedęs, atvyko į Rockfordą 
iš Kevvanie, III., ten užlaikė 
užeigos biznį. Rockforde dir
bo baldų fabrike. Jam mirus, 
jo kūnas nuvežtas ir palaido
tas Kewanie, III. kapinėse, 
nes ten jo sesuo gyvena.

Vasario 16 Minėjimas
Lietuvių šventės minėjimas 

16 dieną vasario pavyko kuo- 
puikiausiai. Musų Rockfordo 
nedidelė lietuvių kolonija, bet 
mes su aukomis sumušame 
didelį Pittšburgh, Pa., aukų 
surinkome su viršum 7 šim
tus dolerių. Turime didžiuo
tis, kad musų lietuviai vienin
gai ir nuoširdžiai nusiteikę 
remti Lietuvos kovą už lais
vę.

Margučių Pobūvis
BALFo skyrius rengia mar

gučių pobūvį sekmadienį, ba
landžio mėn. 5 dieną. Bus su
vaidinta vieno akto komedija ( 

ir dovanos už gražiausius 
margučius. Kviečia visus da
lyvauti SLA 77 kuopos

Korespon (lentas.

Chicago, Illinois
Iš SLA 134-tos Moterų 

Kuopos Pastogės

Kovo mėnesio susirinkime 
tarp kitų reikalų buvusio 
žaidimo vakarėlio, rengimo 
komisija C. Austin, B. Jezavi- 
tas, H. Cižauskas, A. Bučins
kas savo pranešimais susirin
kusias malonei nuteikė įrody
damos visų svečių ir narių 
musų darbams nuoširdžią pa
ramą, kuri davė nepaprastai 
gražių pajamų.

Tad šiuomi rengimo komi
sija ir kuopos valdyba reiš
kia nuoširdžią gilią padėką: 
Sandarai, Naujienoms, Tėvy
nei, p. Safijai Barčus, p. Lili
jai Vanagaitienei padėju- 
siems svečius sukviesti, St. 
Anthony Saving and Loan 
Ass’n už daugelį labai gražių 
dovanų, kuriomis galima pa
sipuošti ir pažaisti: p. M. Vai- 
dylai, p. M. Gudeliui ir vi
soms narėms aukavusioms 
puikias dovanas, skanias vai
šes ir bendrai visoms dirbu
sioms; ir visiems mieliem- 
siems svečiams už atsilanky
mą ir musų darbo parėmimą. 
Mums buvo nepaprastas ma
lonumas susidariusioje jau
kioje aplinkumoje visus sve
čius apdovanoti ir pavaišin
ti.

Dar kartą prašome visų 
priimti musų širdingiausią 
padėką.

Paskaitų rengimo komisija 
pranešė, kad paskaitos vyk
sta gražia tvarka su pilna 
svetaine klausytojų, kurie rei- ( 
škia gilų pasitenkinimą gerb. 
dr. Jono Adomąvičiaus pas
kaitų tema “Žmogaus Emoci
nės Problemos” teikiančias 
klausytojams gilios dvasinės 
moralės naudos.

Toliaus paskaitos įvyks se
kančiais penktadieniais: ba
landžio 10 ir 24 dienomis, 7-tą 
valanda vakare, Jaunimo Cen

tre, 5620 So. Clarmont Ave
nue.

Gimtadienio proga gražiai 
pasveikinta kuopos pirminin
kė H. Čižauskienė, S. Sasevi- 
Čienė, P. Radvilienė, D. Man- 
kienė ir kitos. Narė.

Thompsonville, Conn.
SLA 113 Kuopos Veikla

SLA 113 kuopa įaikė susi
rinkimą šių metų sausio mėn. 
4 dieną, 1 valandą po pietų. 
Narių buvo susirinkę nema
žai ir visi užsilaikė labai gra
žiai ir rimtaj svarstė kuopos 
reikalus.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Žvirblis. V. Labienė 
perskaitė protokolą praeito 
susirinkimo, kuris priimtas 
vienbalsiai kaip užrašytas ir 
skaitytas.

Išduotas knygų raportas 
visų metų. Raportą skaitė V. 
Labienė, pareikšdama, kad 
viskas sutinka ir knygos ge
rai vedamos.

Toliau sekė aptarimas kuo
pos reikalų ir rinkimas kuo
pos valdybos šiems metams. 
Valdyba perrinkta ta pati, 
kuri kuopai tarnavo 1958 me
tais: J. Žvirblis -4^ pirminin
kas, A. Noreika —* vice pir
mininkas, J. Žvirblis — fi
nansų sekretorius, ijį, Labienė 
— protokolų sekretorė, A. I 
Žvirblienė h- iždininkė, O. 
Čiapulienė ir A. Noreika — 
iždo globėjai, J. Juzėnas ir J. 
Žvirblis — ligonių lankytojai, 
organizatorius ir maršalka J. 
Juzėnas.

J. Žvirblis, sekretorius.

Chicago, Illinois
SLA 217 Kuopos Veikla

Š. m. sausio 4 dieną negau
siai susirinkę SLA 217 kuo
pos nariai pradėjo rinkti val
dybą, bet rinkimai baigti ko
vo 1 dieną. Naujosios valdy
bos nariai dabar yra:

Liudas Šmulkštys — pirmi
ninkas, Antanas Stankus—vi
ce pirmininkas, Vytautas Pet

rauskas — finansų sekreto
rius, Vytautas Pacivčius—iž
dininkas, Jonas Kaunas — 
protokolų sekretorius, Juozas 
Kučinskas ir Jonas Liorentas 
— iždo globėjai, Jonas Saka
las — organizatorius, Kon
stancija Stankuvienė ir Mari
jona Bajoriunienė — ligonių 
lankytojos.

Kuopą šiais metais iš savo 
kasos paskyrė: $10.00 vasa

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtų KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybes. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijiną.

Vardas ir Pavardė Amžius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49? savaitei 33c

Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių meneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.
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Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė 

rio 16 d. ALTui, $10.00 Da
riaus-Girėno skridimo minėji
mo komitetui ir $12.00 fe. Si
monaičiui, kuris, Hitleriui vie
špataujant, kentėjo koncen
tracijos stovykloje. Jam Va
karų Vokietijos teismas ne
pripažino (buvusių politinių 
kompensacijos ir priteisė by
los proceso išlaidas.

Kuopai šitaip judant, jos 
lėšos neauga. Pernai neįvyko 

n

, zona----- , valstija
I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMEKICA, 807 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

jokio pobūvio. Kuopa pasi
genda veikliosios P. Gribie- 
nės. Tikimasi šiemet pobūvį 
surengti. Laukiama vieno ki
to cento įkrintant į kasą.

Korespondentas.

Lietuvoje Mirė Ma
rijona Urbšienė

Iš Lietuvos gauta žinia,

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mėnesį už kiekvienų $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudy skyriy duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of Arnerica, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

Kl/PONAS ----- ------------------- ----- -------- <>—
I ■

Adresas

m., num. ir gatvė

miestas 

, num.

m., num. 

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė
miestas ___

ir gatvė

ir gatvė

kad kovo mėn. 2 dieną Kau
ne mirė Marijona Urbšienė- 
Mašiotaitė, buvusio Lietuvos 
užsienio ministerio Urbšio 
žmona. Ji kartu su vyru, kaip 
ir daugelis kitų, buvo išvežti 
į Rusiją, bet po karo grįžo į 
Lietuvą.

SLA nariai prašomi įrašyti 
į Susivienijimą savo šeimos 
narius ir draugus.

I

, zona valstija__  
- —— —— — — —— — _ —

, zona valstija__

, zona valstija__
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

.Linkėjimai iš Arkansas

Brooklynietis Susivienijimo 
narys Dr. Antanas Petriką 
drauge su žmona atostogauja 
Hot Springs, Arkansas. Jie 

. siųsdami linkėjimus
redaktorius, tarp kitko 
“Linkėjimai iš karštųjų 
nių. Oras čia puikus ir 
dynės karštos”.

Tėvynės 
rašo: 
šalti- 
mau-

SLA Vasarnamis Bus At 
daras Verby ir Velykų 

Sekmadieniais

Kaip* praeitais keliais me
tais, taip ir šiemet Susivieniji
mo vasarnamis Atlantic City, 
N. J., bus atdaras Verbų ir 
Velykų sekmadieniais. Norin
tieji tuos du .sekmadienius 
praleisti gražiam Atlantjc pa
jūry*, užsisakykite kambarius 
SLA Centre, 307 West 30-th 
Street, New York, N. Y., lai- • 
šku arba pašaukite telefonu: F 
LAckawanna 4-5529.

Brooklyn, N.,Y.

Motery Vienybė Ruošiasi 
Jubiliejiniam Banketui

nutarė ruošiamo 
tvarką, 

pirmininke yra

Moterų Vienybe kovo 3 die
ną įvykusiame susirinkime ap
svarstė ir 
jubiliejinio banketo 
Parengimo
Marijona Jokubaitienė-Strum- 
skienė, o jos padėjėja Uršu
lė Bacey. Visos susirinkime 
dalyvavusios, reikalui esant, 
joms padės.

Malonu yra pažymėti, kad 
Moterų Vienybės narės ryž
tingai ruošiasi savo 25 metų 
gyvavimo jubiliejui, nori jį 
gražiai atžymėti ir dalyvius 
bei dalyves patenkinti.

Butų labai gražu ir pagir
tina, kad šiame Moterų Vie
nybės jubiliejiniame bankete 
dalyvautų jaunimas, nes lai
kui bėgant tik jaunoji karta 
galės tą darbą paimti ir tęsti 
toliau labdaros darbus ir Lie
tuvai bei lietuvių tautai dirb
ti naudingus darbus.

Jieva Mikolainiene.

Kazimierinės Spūdžių 
Namuose

Pranas ir Bro- 
savo namuose, 
N. Y., suruošė 
Kazimierų var- 
Dalyvavo vieti-

Kovo 7 d. 
nė Spūdžiai 
Woodhaven, 
šaunų pobūvį 
duves minėti,
nis Kazys J. Paulauskas ir 
svečias Kazys A. Bukaveckas, 
iš Cliffside, N. J. Taipgi da
lyvavo skaitlingas būrys Spū
džių draugų ir kaimynų.

Šeimininkė Bronė Spudienė, 
jos sesutė Marė Akelienė ir 
kaiminka draugė Uršulė Kri- 
žinauskienč, negailėclamos sa
vo didelio triūso, vaišėms pa
ruošė skanios košelienos, kep
tos vištienos ir kitokių skanu
mynų, kuriais svečius vaišino, 
o šeimininkas Pranas Spūdis 
visus \ vaišino Canadian Club 
ir kitais įvairiais gėrimais.

IA ĮKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Tasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siuntinius i SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, 
(Locenesed by USSR)

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

šeštadienio vakaras pralei
stas vaišingai ir linksmai, už 
ką dalyviai reiškia didelę pa
dėką Spudžiams ir šeiminin
kėms už tokias gausias vai
šes. Vaišėse Buvęs.

Atostogauja Floridoje
Vietos biznierius Ignas Sut- 

kus ir jo žmona Izabelė lei
džia atostogas Miami, Flori
doje. Jie patenkinti tenai esa
mu gražiu oru ir gerai pasil
sėję sykiu su paukščiais Ve
lykoms ketina parskristi į 
Brooklyną. Sušalęs Kazys.

Siuvėjų Susirinkimas
Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 

Skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, kovo- 
March 25 dieną, 5:30 valandą 
vakare, Unijos patalpose, 11- 
27 Arion Place, Brooklyn, N. 
Y.

Nariai prašomi skaitlingai 
susirinkti. Bus svarbių prane
šimų.

Kipras Sakalauskas,
Skyriaus Sekretorius.

Detroit, Michigan

Atitaisomas Netikslumas

Det- 
Nr.

Vin- 
nie- 
Ten 
liko

kuopa garsino Vasario 16 
šventę per savo vadovauja
mas radio valandas veltui.

Ukrainiečių radio valanda 
Pittsburghe, kuriai vadovau
ja M. Komechak, savo pro
gramoje pasakė gražią kalbą 
apie lietuvių kovas už savo 
laisvę. Jis pabrėžė, jog tarpe 
lietuvių ir ukrainiečių visada 
buvo artimi santykiai 
dras tikslas.

Už aukas ir visiems 
kiusiems j vasario 16 
minėjimą, nuoširdžiai
Pittsburgho Lietuvių Taryba. 
Bukime veiklus kovai dėl Lie
tuvos laisvės. Aukas prašo
me siųsti Alto skyriaus iždi
ninkui J. Glebliunui, 245 E. 
16 Avenue, Homestead, Pa.

Fr. Žilionis.

ir ben-

atsilan- 
šventės 
dėkoja

Kipro Bielinio Knyga 
“D1EN0JANT”

Mano aprašyme apie 
roitą, tilpusiam Tėvynės 
10, prisiminta ir velionio 
co Budvičio paliktas ir 
kam neaprašytas turtas, 
pasakyta, kad banke
$12000. Tai neatitinka tikre
nybei, vietoji $12000, turėjo 
būti — banke liko $1200 nie
kam neaprašytų. Tą įvykusį 
netikslumą atitaisau.

K. Nausėdas.

Pittsburgh, Pa

Gražiai Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktis

Pittsburgho lietuviai įspū
dingai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės 41 metų su
kaktį. Minėjimas įvyko vasa
rio 15 dieną, jame dalyvavo 
daug vietinių ir iš apylinkių 
ir gražiai atžymėjo vasario 
16 dienos .šventę. Iškilmės į- 
vyko Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje. Visas minėjimas pra
ėjo įspūdingai. Programos ve
dėju buvo SLA prezidentas P. 
Dargis. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo SLA centrinis daktaras 
kvotėjas dr. S. Biežis iš 
cagos.

Taipgi kalbėjo miesto 
joras Tomas Geleger ir 
gresmanas James G.
ir kiti žymus amerikiečiai.

Meninė programa buvo la
bai graži, publikai patiko, ją 
atliko šv. Pranciškaus akade
mijos studentės ir šv. Vin
cento mokyklos mokinės iš 
Esplein.

Pittsburgho lietuviams, o 
ypatingai SLA prez. P. Dar- 
giui, priklauso didelis kredi
tas už tinkamą atžymėjimą 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
atgavimo 41 metų sukaktį. 
Aukų surinkta arti $600.00. 
Povilas Dargis ir Vyčių 19-ta

Chi-

ma- 
kon- 

Fulton,

s

Iš spaudos išėjo KIPRO 
BIELINIO knyga “DIENO- 
JANT”, spaudos draudimo 
laikų atsiminimai. Šio leidi
nio prieduose skaitytojas ras 
įdomių žinių kaip prieš 100 
i^etų kaikurie Kauno guber
nijos dvarininkai patys nai
kino savo dvaruose baudžia
vą, pereidami į samdomą dar
bą, kaip nustatinėjo jiems at
lyginimą ir kt. Iš kito priedo 
— “Maskolių darbai Kražiuo
se” patirsite, kaip kražiečiai 
grūmėsi su kazokais ir kaip 
Jie buvo teisiami Vilniaus 
mieste. Knygoje yra daug ir 
kitų dokumentų.

Knygą išleido Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Są- 
jugos (LSS) Literatūros Fon
das. Leidinys (464 psl.) įriš
tas į kietus viršelius. Jo kai
na $£.00.

Kur nėra knygynų ir kny
gų platintojų, leidinį galima 
užsisakyti paštu, prisiunčiant 
čekį ar money orderį $6.00 
šiuo adresu:

K. BIELINIS,
Fifth Avenue, 9-th floor, 
New York 11, N. Y.
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Miko Kuprio Padėka

Aš, Mikas Kupris, sergan
tis trys metai, pareiškiu nuo
širdžią padėką visiems tiems, 
kurie mane sergantį aplanko
te ir suraminame liūdesio va
landose. Paskutiniu laiku ma
ne aplankė šio Susivienijimo 
veikėjai:

Ambrozaitis, Tarnu lynas, 
Magdalinskas, Maceina, Greb- 
liauskas, Gegužis, šėporaitis, 
Meškauskas ir Mažeika. Taip
gi neužmiršo manęs ir keletas 
gerų moterų: Marė Kuprienė, 
Viktorija Lumbienė, Naudie- 
nė, Meškauskienė ir p. Kaz- 
las. Mialonu turėti tokius 
draugus ir drauges, kurie ir 
kurios nelaimės valandose ne
pamiršta, todėl dar kartą vi
siems dėkoju už manęs 
mirsimą ir aplankymą.

Taipgi esu dėkingas 
žmonelei Onutei, kuri
labai gražiai prižiūri dieną ir

nepa-

savo 
mane

siunčiančios

Ine.

in i-m 
MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992
• Siųsti galima tik naujus daiktus. ♦Fer musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
trumpiausiu laiku. * Visi muitai apmokami vietoje., musų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliot.inai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki « vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

IVAlnut 3-1747
Norėdami daugiau

107 
IX)S

vai. ryto iki 4val. vakaro.
MUSŲ SKYRIAI 
So. Vermont Avė.

ANGELES 4, Calif.
DInkirk 5-6550

124.1 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, IU. 
H Um boldt 6-2818 

informacijų i reikalaukite musų

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298
651 Albany Avė. 

HARTFORD, Conn. 
CHapel 7-5164 

firmos katalogų.

naktį ir užsitarnauja didelės 
pagarbos ir padėkos. Reiškiu 
didelę padėką ir dr. Albertui 
Valibui, kuris mane gydo. Jis 
yra tikras patriotingas lietu
vis ir geras gydytojas, tad 
reikalui esant, patariu pas jį 
kreiptis, o jis jums nuošir
džiai patarnaus už prieinamą 
kainą.

Mano žmonelė irgi serga 
jau 12 metų, o aš pats trys 
metai, tad mums yra labai 
malonu, jei kas mus aplanko 
ir suramina.

Ačiū visiems ir visoms už 
aplankymą.

Mikas Kupris ir Žmona.

Pajieško Brolio

Pajieškomas Petras Dijo
kas, sūnūs Prano, gimęs 1903 
metais Saratavo gubernijoj, 
Krasnojansko srity, Černapi- 
nės kaime. Pajieško sesuo, 
šiuo metu gyvenanti Kaune, 
L i e t u v o je. Prašomas atsi
šaukti jis pats arba apie jį ži
nantieji pranešti Tėvynės re
dakcijai.

Praną Joną Purvį 
Prisiminus

sutikau 
metais. 
Velykų 

vaikščio-

kalninko vals,, Biržų apskr.
Katillutė-Kočiunas Elzbieta, duk

tė Antano.
Kazakevičius Andrius, sun. My

kolo, iš Barsukynės k„ Marijampo
lės apskr.

Klevočka Jonas, sun. Jono, gim. 
Bliūdžiu k., Panevėžio vals., 1914

Iieškomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Mirė 1958 metais rugsėjo 
mėn. 18 dieną arti Trakų, 
kur ir palaidotas.

Lai būna šiam Lietuvos 
karžygiui lengva žemelė, o jo 
atmintis paskatinimu, kad 
mums reikia mylėti savo šalį 
ir jos laisvę ginti.

P. J. Žiurys.

Pr. Purvis buvo uolus lietu
vis, geras patrijotas, veiklus, 
gabus ir prakilnios sielos. Jis 
buvo labai religingas ir dėjo 
visas pastangas kad ir mane, 
kaipo laisvesnių pažiūrų, pri
traukti prie Metodistų tiky
bos. Jis pasakodavo man, 
kad gyvendamas Lietuvoje 
dalyvavo 1905 metų revoliu
cijoj ir negalįs Lietuvon grįž
ti, nes caro valdžia jį nubau
stų.

Jam baigus VVyoming Se- 
minary 1913 metais, įstojo į 
Baldwin College, Borea, Ohio 
ir ten baigė metodistų kunigo 
mokslą.

Wyoming Seminary kartu 
gyvenant, aš iš jo sužinojau, 
kad jis labai gilinosi į lietuvių 
istoriją ir labai sielojosi dėl 
Lietuvos ateities.

Pasibaigus pirmam pasau
liniam karui ir prasidėjus di
deliam emigravimui laisvon 
Lietuvon, JV pasidarė truku
mas veikėjų. “Tėvynės” re
daktoriui V. K. Račkauskui 
išvykus Lietuvon, SLA pa
kvietė velionį Praną Purvį jo 
vieton. Čia jis pasižymėjo 
kaipo gabus redaktorius, bet 
prabėgus pusmečiui, jis įsi
jungė į Amerikon atvykusią 
Lietuvos Misiją, kuriai vado
vavo Jonas Vileišis ir maj. 
Povilas žadeikis. Su šia misi
ja jam teko pervažiuoti vi
sas Jungtines Amerikos Val
stybes platinant Lietuvos pa- 
skolus bonus ir Lietuvos veik
lą. Neužilgio jis išvyko Lietu
von, tapo savanoriu ir leite
nantu. Vėliau buvo Šiaulių 
komandantas ir mokytojas. 
Dar vėliau jis dalyvavo atva
davime Klaipėdos, kur tūlą 
laiką mokytojavo.

Pirmu kartu Purvį
Kingston, 
Tai buvo- 
luoslaikis. 
jo iš vieno 
tą pardavinėdamas lietuviš
kas krygas, nuo to laiko mu
sų pažintis tvirtėjo. Per jo 
pastangas ir patarimą sekan
tį rudenį įstojau ir aš į VVy
oming Seminary prisirengi
mui į universitetą.
■MMBMMa■» ■■■■■■ va—  II ■ ■   I I , ■ Į —

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

| Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 14 Dieną, 1959

Išmokėtos pomirtinės
GASPARAS KORALAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi

męs sausio 12, 1881 m., Medikonių kaime, Pasvalio 
valse, ir apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 7, 1920 m., mirė vasario 3, 1959 m. Velionio 
žmonai, Mortai Kokalas, pomirtinės išmokėta $1,000.00 

DONATAS DUMBA, 75 kp., Los Angeles, Cal., gimęs 
balandžio 7, 1873 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 1, 1922 m., mirė sausio 10, 1959 m. Velionio 
žmonai, Natalijai Dumšienei, pomirtinės išmokėta $300.00 

MYKOLAS MEČYS LEŠKYS-LEŠKEVICIUS, 87 kp., 
Omaha, Neb., gimęs rugpiučio 21, 1911 m., Lietuvo
je. Prie ŠLA prisirašė rugsėjo 1, 1951 m., mirė va
sario 2, 1959 m, Velionio žmonai, Stefanijai Leškys- 
Lcškevičienei, pomirtinės išmokėta ____________ $250.00

ANTANAS CEBATORIAUSKAS, 127 kp., Lynn, Mass.
gimęs gegužės 15, 1888 m., /Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 1, 1930 m., mirė rugpiučio 7, 1955 m 
Velionio brolio dukteriai, Florence Chase-Rcnts, po
mirtinės išmokėta ______ ______________________ $300.00

AUGUSTA VALENTOR, 134 kp., Chicago, IIljMfmus 
rugsėjo 5, 1890 m., iAetuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 5, 1943 m., mirė vasario 27, 1959 m. Ve
lionės sunui, Bruno Valentor, pomirtinės išmokėta $250.00 

KAZYS VALIULIS, 226 kp., Chicago, III., gimęs spalio
13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė baland
žio 4, 1926 m., mirė sausio 8, 1959 m. Velionio sese
riai, Lucy Prusis, pomirtinės išmokėta________ $260.87

ANTANAS ULFA, 308 kp., Dorchester, Mass., gimęs 
rugsėjo 28, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 15, 1951 m., mirė vasario 21, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Joanai Ulpa, pomirtinės išmokėta $1,000.00 

JUSTINAS ANDRIUŠKjEVICIUS, 362 kp., Cleveland, 
Ohio, gimęs rugsėjo 18, 1885 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1925 m., mirė vasario 10, 
1959 m. Velionio sunui, Edward Andriuškevičiui, 
pomirtinės išmokėta___________________________ $212.00

Pa. 1911 
pavasario

Velionis
lietuvių namo į k i-

— - - • • v

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paieškomi asmenys:

Ulevičiutė-Zalnieraitieno Marijo
na, duktė Jurgio.

Urbonas Petras, sun. Stepono.
Vaičaitis Jurgis, žmona Antanina, 

ir sūnūs Antanas.

Vingilienč-Kulbokaitė Magdalena, 
d. Kazio, iš Skriaudučių k., Mari
jampolės apskr., vyras Vingilis Ka
zimieras, ir dukterys Marija ir Ona, 
gyveno Grand Rapids, Mich.

žalnieraitienė-Ulevičiutė Marijo
na, duktė Jurgio.

Zitikis Balys ir Vladas, iš Utenos 
apskr.

Andriejus Romanas, sun. Vincen
to.

Aušrotas Matijošius, iš Cyčkų k., 
Alvito vals., Vilkaviškio apskr.

Barkauskienė-Petkutč Marijona, 
d. Kazimiero.

Braziulytė-Šimonienč Grasile, ir 
sūnūs Šimonis Leonas.

Demeikis Juozas ir Kazys, jų se
serys Elzbieta ir Izabelė Naujokai- 
tienč ir jos duktė Elena, iš Talkis- 
kių k., Šunskų vals

Fieser Merkreida, jos brolis Sadt, 
Friedrich ir sesuo Mcts, Emilija. 
Gurgdytė-Tamošaitienė Marcelė.
Indrišiunas Valentinas.
Kapickas Jurgis, sun. Jono, iš 

Bakšėnų k., Salamiesčio par., Va-

SHALINS 
(Shalinskae) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė, 

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaveu» N. Y. 

Suteikiam garbingam laidotu
ves. Koplyčias suteildam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
TeL Virsima 7-4499

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Badas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOwnhall 3-2108-09

PETKUS
TĖVAS IR SUKUS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

l

lefcurištą ląik-Kas nori skaityti su jokia partija ui 
raštį jr išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausiniais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bandradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amarikose— 
6150, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvfrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 
________C-------------------------------------------------------

f
()<«■•>()

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiaine.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOSIšmokėtos ligoje pašalpos

Viso __________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__

P. URBONAS, 4 kp., Sioux City, Iowa. Sirgo 5 sav. ir 6 d. .
V. MAKAUSKAS, 12 kp., Nanticokc, Pa. Sirgo 4 s, . ..... ...............
A. BALSIENE, 18 kp., Westville> UI. Sirgo 4 s. ir 2 d. --------
J. ZAVACKAS, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 2 s. ir 1 d. __
IĮ. LENDRAITISį 57 kp., Worccstcr, Mass. Sirgo 3 s. ir 4 d. _
K. MAZENKASį 75 kp., Los Angoles, Cal. Sirgo 8 s.........................
M. MATUS, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 2 s, ir 6 d. ........................
P. BALDAUSKAS, 354
ST. KAZLOWSKI, 371

kp., Akron, Ohio. Sirgo 1 s. ii 5 d. 
ikin, Cambridgc, Mass, Sirgo 4* s. ir 4 d

Viso ___________________ 1--------------
Nuo pradžios šių motų bendrai viso

$3,572.87
$29,560.08

... $72.00
24.00
26.00
13.00
22.00
54.00
15.00
11.00
52.00

$289.00 
$3,742.56

M. J. VEN1KAB,
SLA Sekretorius.

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 reikalų* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikas” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei me*ų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS
i

*

I

/



SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

a

*
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Prezidentas Eisenhoweris Pasakė 
Reikšmingą Kalbą

Negalima pirkti taikos už du milijonus žmonių. 
- Britanijos ministeris pirmininkas atvyko į 
Washingtoną pasitarimui. - Tariasi su sovie
tais. - Atnaujino diplomatinius santykius

Praeitos savaitės pradžioje prezidentas Einsenho- 
weris per radijo ir televizijos tinklus pasakė reikšmin
gą kalbą, apibudindamas šių dienų Berlyno padėtį ir 
Sovietų Sąjungos vadus, kurie pasiryžę vykdyti savo 
planą Berlyne. Jis perspėjo Sovietų vadus, pareikš
damas, kad Jungtines Amerikos Valstybes Berlyno 
klausime nenusileis. Dėl planuojamos konferencijos 
Berlyno reikalu šią vasarą, prezidentas pareiškė, jei 
užsienių reikalų ministerių pasitarimas duotų vilčių iš
spręsti Vokietijoj problemą, jis sutiktų laikyti viršū
nių konferenciją. Bet iki Berlyno klausimas nebus iš
spręstas pasitarimais, Jungtinės Amerikos Valstybės ne
pasitrauks nė vieno colio nuo savo pareigų Berlyne 
ir neatsisakys nuo savo tvirtos pozicijos, pareikšdamas, 
jog Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasiryžusios pa
naudoti savo teisę taikiam susisiekimui su Berlypu kar
tu su savo sąjungininkais.

Sąjungininkai, pareiškė prezidentas, nebus pir
mieji drumsti taiką, nes sovietai yra grasinanti jėga, 
pakenkti sąjungininkams laisvą susisiekimą su okupa
cinėmis zonomis. Vakarai yra pasiruošę dalyvauti de
rybose, jeigu jose bus pagerbtos visų suinteresuotų tei
sės vienodai ir duota proga visiems sugyventi taikoje. 
Vakarai su Berlynu palaikys susisiekimą, bet jeigu 
to kils karas, tai už tai bus kalta Sovietų Sąjunga. 
Berlyno, apie kurį prezidentas daugiausia kalbėjo, 
lietė ir amerikiečių apsaugos pajėgumą ir rakietų
si vystymą, primindamas, kad šiuo metu Jungtinės 
Amerikos Valstybės turinčios 41 r.ušį rakietų, o grei
toj ateityje jų turės daug daugiau.

Dar priminė kongresui, kad 
jis patvirtintų jo prašomą su
mą 3.9 bilijonus dolerių užsie
nio pagalbos programai, nes 
saugumas reikalauja padidin
ti laisvojo pasaulio jėgą pėsti
ninkų divizijų, karinės aviaci
jos lėktuvų, kariškų laivų, 
kuriuos parūpins sąjunginin
kai. Amerika neturi intenci
jos pabėgti nuo laisvų žmonių 
ir pamiršti Berlyną, pareiškė 
prezidentas Eisenhovveris. So
vietai labai norėtų, kad Ame
rika atsisakytų savo teisių 
Berlyne. Prezidentas dar pri
mine, kad Soviotų vadai turč-/ 
tų atsiminti, jog laisvi vyrai 
mirė dar prieš šį taip vadina
mą mažą ipopieriaus gabalą, 
kuris atstovauja laisvę ir gar
bę. Taipgi prezidentas pabrė
žė, kad negalima pirkti taikos 
apleidžiant žmonių gyvenan
čių Berlyne. Karinis pasiruo
šimas yra daromas ne viešpa
tauti, bet užtikrinti taiką ir 
ją palaikyti.

dėl 
Be 
pa-

• v
IS-

Macmillanas atvyko 
į VVashingtonų

Didžiosios Britanijos minis- 
teris pirmininkas Macmilla
nas praeitos savaitės pabai
goje atvyko į Washingtoną 
pasitarti su prezidentu Eisen- 
howeriu. Pirm vykimo Ameri
kon, jis aplankė Maskvą, kur 
turėjo pasikalbėjimą su mi- 
nisneriu pirmininku Nikita 
Chruščevu, po to buvo nuvy
kęs Prancuzijon ir kalbėjosi 
su prezidentu 
Gaulle, vėliau 
t i joje ir tarėsi 
Adenaueriu. Jo
nėtose valstybėse 
sias tikslas buvo • 
Berlyno krizės ir Vokietijos 
reikalais.

Dabar Macmillanas atvyko 
į Washingtoną tais pačiais 
Berlyno ir Vokietijos reika
lais pasitarti su prezinetu Ei- 
seįipweriu ir painformuoti jį 
apie pasikalbėjimus Maskvo-

je,' Prancūzijoje ir Vokietijo
je, kokios tų trijų valstybių 
vadų nuomonės yra dėl Ber
lyno šių dienų krizės ir Vo
kietijos.

Jiedu pasitarimus pradėjo 
praeitos savaitės penktadienį 
David stovykloje Maryland, 
apie 70 mylių nuo Washing- 
tono. Pasikalbėjimai tęsėsi 
tris dienas.

Svarbiausia pasikalbėj i m o 
tema ___ _ _____ ,

’ kietijos klausimas^ir užsienio 
reikalų ministerių 
cijos vietos ir laikė 
mas. Jiedu nutarė, k 
torių konferencija 
gegužės mėnesio 11 
čiau vieta nenustatytą, bet 
greičiausia ji įvyks Genevoje. 
Taipgi jiedu sutiko sušaukti 
viršūnių konferenciją sekamą 
vasarą, nes tai, jų nuomone, 
geriausia išeitis išvengti karo 
dėl rytinio ir vakarinio Berly
no.

Pasikalbėjimams pas i b a i- 
gus, Macmillanas aplankė ser
gantį Valstybės sekretorių 
F. Dulks.

o krizės, Vo-Ber

konferen- 
nustaty- 
d minis- 
rasidėtų
ieną, ta-

J.

New York 1, N. Y., Kovo-Mareh 27, 1959

Sveiki Sulaukę Pavasarinių Švenčių
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Susivienijimo Pildomoji

50 METAI

Taryba ir Jaunuolių Komisija

I

I

Pildomosios Tarybos Suvažiavimui Praėjus■

v

Sėdi iš kairės: Adv. S. Bredes, Dr. M. J. Vinikas, J. Maceina, P. P. Dargis, N. Gugie- 
ne ir E. Mikužiutė. Stovi A. Gustus, M. L. Vasil, S. Jokūbaitis, J. Jaks-Tyris, N. Bajo
ras, V. Virbickas, P. Dagys, J. Maldutis, A. .Valatkienė ir J. Kiznis.
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SUSIVIENIJIMAS NAUJOS VEIKLOS 
IR PAGERINIMŲ KELIAIS

Bendras Pildomosios Tarybos Ir Jaunuolių 
Komisijos Posėdis

Charles Dc 
lankėsi Vokie- 

su kancleriu 
lankymosi m.i- 

svarbia u- 
pasitarti

Iš Londono pranešama, 
Didžiosios Britanijos socialis
tai pradėjo pasitarimus su 
Sovietų Sąjungos valdžios ne- 
oficiale gruipe, kuriai vadovau
ja Michael Suslov, politbiuro 
narys ir Chruščevo pirmasis 
pavaduotojas komunistų par
tijos sekretoriate. Suslovo 
tikslas, kaip pranešama, jieš- 
koti draugų opozicijoje, kad 
ji spaustų savo vyriausybę 
draugiškam sugyvenimui su 
Sovietų Sąjunga. Suslovas no
ri socialistų partijoj surasti 
draugų, kurie darytų spaudi
mą į Macmillaną, kad jis pa
laikytų draugiškus santykius 
su Maskva

V s.

Sveikiname Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
organo TĖVYNĖS bendradarbius, visus TĖVY
NES skaitytojus, Susivienijimo Pažangos Vajaus 
organizatorius, visus musų broliškos organizacijos 
veikėjus, visas kuopti valdybas su pavasarinėmis 
Velykų šventėmis ir linkime geriausios sėkmės Su
sivienijimo 
darbuose.

Lietuvių Amerikoje ir lietuviškuose

TĖVYNĖS REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA
SLA CENTRO TARNAUTOJAI,

Susivienijimo Pirmosios Apskrities Ribose 
Gyvuojančioms Kuopoms Pranešimas

Šiomis dienomis buvo išsiųsta, visoms prie SLA 
pirmosios apskrities priklausančioms kuopoms praneši
mas, kad apskrities suvažiavimas įvyks sekmadienį, šių 
1959 metų balandžio-April 26-tą dieną, Lithuanian 
American C. Club, 631 Walnut St.reet, Easton, Pa. Su
važiavimo pradžia pirmą valandą po pietų. Tačiau jei 
dėl kokių nors priežasčių bent kuri kuopa, ar kuopos to
kio pranešimo negavo, tai prašau šį viešą pranešimą, lai
dyti oficijaliu pranešimu ir delegatus į suvažiavimą pri
siųsti.

Butų labai malonu matyti didelį skaičių atstovų. 
Žodžiu, butų labai gerai kad visos kuopos butų atsto
vaujamos, nes ištikrųjų p^ti organizacija, pats Ameri
kos Lietuvių Susivienijimas, išgyvavęs daugiau kai 70 
metų senelis to nuo mus pageidauja, ir reikalauja. Ap
skrities valdyba trokšta, kad šis suvažiavimas butų to
kiu, kuris tikrai atspindėtų SLA pirmosios apskrities 
pavasarinę šventę. Vyrai ir moterys sukruskim!

Pasitikiu kad ir SLA septintos apskrities gausus 
būrys organizacijos darbuotojui šiame suvažiavime apsi
lankys, ko mes trokštame.

Iki pasimatymo balandžio 26-tą dieną Easton, Iki. 
Su gilia pagarba,

JEAN GEGUŽYTĖ-ŽALONIENĖ,
SLA pirmosios apskrities sekretorė.

Atnaujino diplomatinius • 
santykius

Iš Australijos pranešama, 
kad po penkcrių metų nutrau
kimo diplomatinių santykių, 
tai yra nuo to laiko kai buvo 
surastas sovietų šnipų lizdas, 
Australija ir Sovietų Sąjunga

atnaųjino diplomatinius san
tykius. Tarp tų dviejų valsty
bių diplomatiniai santykiai 
buvo nutraukti 1954 metais, 
pasitraukus Vladimirui M. 
Petrovui iš sovietų ambasa
dos ir atskleidus sovietų šni
pų lizdą, kuriems vadovavo 
sovietų ambasada.

fi-

iško- 
Šiam 
daug 
kuo-

duokles

savo nariams, 
žinodama, 

ateities SLA 
jaunajai

Kaip upėje vanduo, kad ne
stovi vietoje, bet nuolatos 
sruvena pirmyn, taip SLA, 
broliškoji organizacija, nuola
tos jieško ir vis žengia nau
jais pagerinimų ir patobulini
mų keliais į naujus laimėji
mus į vis augančią didesnę 
stiprybę. (

SLA nonori ir nemano at
silikti nuo šių dienų gyveni
mo. SLA vadovai su didelio 
patyrimo žvilgsniu peržvelgia 
ateitį, vis jieško naujų kelių, 
kad pralenkti gyvenimo rei
kalavimus, jiems užbėgti už 
akių ir kad kuo geriausiai pa
tarnauti tautiniai ir kultūri
niai visai lietuvių išeivijai, o 
ekonomiškai

SLA vadovybė, 
kad tolimesnes 
likimas priklausys 
kartai, t. y. tiems, kurie bus 
pasiryžę vygdyti organizaci
jos idealus ir uždavinius, jau 
dabar jieško būdų ir naujų 
kelių jaunimą laiku įtraukti 
į darbą ir taip kartu dirbant 
parengti ateities darbams.

Praeitas Pildomosios Tary
bos suvažiavimas vėl pakrei
pė savo organizaciją naujais 
pagerinimo keliais. Pirmiau
sia aptarė SLA organizacijos 
stiprinimo ir jaunų jėgų į- 
traukimo klausimą. Pasėkoje 
to, turėjo bendrą posėdį su 
Jaunuolių Komisija.

Kadangi dabar jau pradeda 
pribręsti daugelio' narių 20 
metų taupomosios ir 20 metų 
išmokamos apdraudos, todėl 
aptarė šių narių klausimą ir 
nutarė paruošti lenteles, kad 
parodyti ką jie gaus grinais 
pinigais atsiėmus apdraudas, 
bet mokant tas pačias duok
les toliau. Svarstant šį klau
simą buvo atsižvelgta į tai, 
kad visiems nariams, kurių 
apdraudos jau pribrendo, eko
nomiškai apsimokėtų pasilikti 
ir toliau SLA nariais ir kad 
toji narystė jiems neštų ap
čiuopiamą naudą.

Pagaliau buvo atsižvelgta į 
SLA kuopų padėtį ir finansų

pagelbės 
duokles.
Seimas 
nutarė

surinktas 
kurios bus skir- 
1% finansų sek- 
kitas nuošimtis 
kolektuos duo’k-

sekretorių pareigas.
Kadangi didesnių kuopų 

nansų sekretoriams duoklių 
iškolektavimo našta darosi 
kartais nebepakeliama, nes 
ne visi pajėgia aplankyti 
savo narius, ypač tuos, kurie 
neateina į susirinkimus, toulėl 
buvo nutarta įvesti kuopoms 
duoklių kolektorius, kurie 
dirbs fin. sekretorių priežiū
roje ir kurie 
lektuoti narių 
reikalui 50-ta.s 
pagelbėjo, nes 
poms už
mokėti 2%, 
stomos taip: 
rotoriams, o 
tiems, kurie, 
les.

Daugelis didesnių kuopų 
jau turėjo tokią tvarką. Fin. 
sekretoriams pagelbėjo iško- 
lektuoti duokles kuopų pirmi
ninkai, iždininkai, o daugiau
sia-organizatoriai. Bet už jų 
padarytas išlaidas, kolektuo- 
jant duokles, jiems nebuvo 
atlyginta.. Dabar jie galės 
daugiau pagelbėti fin. sekre
toriams, |uomi sustiprinti 
kuopų veiklą ir gauti atlygi
nimą už padarytas bent 
lionių išlaidas.

Be šių pagerinimų SLA 
domoji Taryba praeitame
vo suvažiavime aptarė kelias 
dešimts kitų svarbių klausi
mų, patenkino visus prašy
mus, aptarė kitus ateities 
veiklos, vajaus literatūros ir 
busimo 51 
Svarstant 
kurie lietė
ir jos ateitį, 
kad visi Pildomosios Tarybos 
nariai visu rupestingumu į 
juos įsigilino ir parodė visus 
didžiuosius sugebėjimus, kad 
kuo geriausiai išspręsti visus 
reikalus.

Be kitko SLA Pildomoji 
Taryba išrinko komišką iš 
dr. S. Biožio, N. Gugienės ir 
E. Mikužiutės ir pavedė jai 
vietoje ištirti sąlygas ir nu
statyti ar yra kokios nors

ke-

Pil- 
sa-

Seimo klaus’mus. 
visus klausimus, 
SLA organizaciją 

nėra, abejonės,

galimybės įsigyti Chicagjo 
kulturinius namus, panašiai 
kaip Clevelande.

Reikia vieną pastebėti, kad 
posėdžiauti bent kelias dienas 
įtemptai ir išspręsti tiek klau
simų pareikalauja iš kiekvie
no Pildomosios Tarybos nario 
daug jėgų ir nuovargio. Bet. 
Pildomosios Tarybos nariai 
tą nugalėjo, ir išsiskirstė pa
tenkinti, nes atliko didelį dar
bą. organizacijos gerovei.

BENDRAS POSĖDIS

Sunku pasakyti, ar kada 
nors SLA veiklos istorijoje 
Pildomoji Taryba yra turėju
si bendrą posėdį su 
lių Komisija, bet. ši 
ji Taryba tą svarbų 
mingą žygį atliko.

Vasario 28 dieną 3 valandą 
po pietų susirinkus bendram 
posėdžiui SLA prezidentas p 
Dargis tarė nuoširdų sveiki
nimo žodį, apibud i n d a m a s 
reikšmę, svarbą, ir tikslą, šio 
posėdžio.

Po to. Jaunuolių Komisijos 
pirmininkas, P. Dagys, atliko 
tradicinį Pildomosios Tarybos 
ir Jaunuolių Komisijos supa
žindinimo aktą. Atlikus tai 
buvo prieita prie patiektos 
dienotvarkės svarstymo. Jau
nuolių Komisija buvo pasiruo
šusi posėdžiui ir kiekvienam 
svariom am k lauš m ui turėjo 
atskirą referentą. J iškeltus 
klausimus davė paaiškinimus 
prezidentas P. Dargis ir sek
retorius dr. M. J. Vinikas.

Šiam bendram posėdy bu
vo apsvarstyta Jaunuolių Ko
misijos uždaviniai, veiklos pla
nai, spaudos klausimas, me
todai, kuriuos mano naudoti 
Jaunuolių Komisija savo veik
loje ir budai, kuriais bus ban
doma išjudinti jaunuomenės 
reikalus.

Jaunuolių Komisija atvyko 
į posėdį su konkrečiais kuk
liais planais, kuriuos yra į- 
manoma įgyvendinti. Klausi
mų, kurie butų paremti gra
žiomis svajonėmis ar tuščiais 
fantastiniais planais, visai ne
buvo.

Šiame Jaunuolių Komisijos 
ir Pildomosios Tarybos 'ben
drame posėdyje dalyvavo Ka
nados Jaunuolių Komisijos 
atstovas p. S. Jokūbaitis ir S. 
L. A. 7-tos apskrities atstovė 
p. N. Bajorienė.

(Nukelta į 4 pusi.)

Jaunuo- 
Pildomo- 
ir reikš-

J

i
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•uaivlenljimo kuopų skubus pra- 
•ettmai turi būti prisiųsti ne v5- 
Bau savaite laiko prlefl laikraščio 
įleidimą. Redakcija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
Mura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Senelių ir poilsio namų 
steigimo reikalu

Prieš praeitą 50-tą Susivie
nijimo seimą Tėvynėje buvo 
daug rašyta senelių ir poilsio 
namų steigimo reikalu. Vieni 
rašė pritardami namų steigi
mui, kiti pareiškė priešingas 
nuomones. Seime tas klausi
mas irgi plačiai buvo ap
kalbėtas delegatų, kurių vie
ni pritarė namų steigimui, ki
ti kalbėjo prieš namų steigi
mą ir nurodinėjo, kad tokiuo
se namuose nebus kam gy
venti, seneliai j tokius namus 
neis. Po išsamaus apkalbėji
mo namų steigimo reikalas 
paliktas Pildomajai Tarybai, 
kad ji, jei aplinkybės leis, na
mų steigimo reikalu rūpintų
si.

SLA šeštoji apskritis pa
siūlė, kad Pildomoji Taryba 
atsiklaustų narių per kuopas, 
ar jie pritaria senelių ir poil
sio namų steigimui. Todėl Su
sivienijimo sekretorius, dr. 
M. J. Vinikas, paruošė atitin
kamus laiškus senelių ir poil
sio namų steigimo reikalu ir 
praeitą savaitę išsiuntinėjo 
visų Susivienijimo kuopų pir
mininkams, sekretoriams, iž
dininkams ir organizatoriams. 
Laiškuose įprašoma kuopų 
susirinkimuose apsvar styti 
namų steigimo reikalą ir pra
nešti centrui narių balsavimo 
duomenis. Laiške yra paduoti 
klausimai ir atsakymai, taip
gi paliktos vietos įrašymui 
kiek narių pasisakė už namų 
steigimą ir kiek prieš namų 
steigimą.

Taipgi tam pačiam laiške 
prašoma pasiteirauti ir pra
nešti kiek narių norėtų gy
venti SLA senelių ir poilsio 
namuose, kiek jų turėtų iš ko 
apmokėti nuomą, taipgi kiek 
visai negalėtų nuomos mokė
ti.

Kuopų pareigūnai, gavę to
kius iš centro laiškus namų 
steigimo reikalu, prašomi 
juos kuopi/ susirinkimuose 
perskaityti, apsvarstyti, nu
balsuoti, balsavimo duomenis 
įrašyti į laiške paliktas tuš
čias vietas ir prisiųsti cen
trui. Butų gerai, kad tokiuose 
susirinkimuose dalyvautų di
desnis skaičius narių ir pa
reikštų savo nuomones namų 
steigimo reikalu.

ANTRAS LAIŠKAS
Kartu išsiųstas ir kitas lai

škas. Tame laiške prašomos 
kuopos išrinkti mokesčių iš 
narių rinkėjus (kolektorius), 
kad tuomi palengvinus kuopų 
finansų sekretoriams. Kolek
toriais gali būti kiekvienas 
kuopos valdybos narys, orga
nizatorius, ar eilinis narys. 
Jei kurios kuopos tokius ko
lektorius išrinks, tai jos pra
šomos kolektorių vardus ir 
adresus prisiųsti centrui, kad 
tokie kolektoriai butų aprū
pinti kaucijomis.

Jeigu kurių kuopų aukščiau 
paminėti pareigūnai dėl kokių .

Pittsburgh, Pa. — Kovo 1 
dieną Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje, SLA 40 
kuopa buvo surengus gražų 
ir įspūdingą Dr. V. Kudirkos 
šimto metų gimimo sukakties 
minėjimą. Svetainė buvo gra
žiai papuošta ir pastatytas 
Dr. Kudirko didelis ir gražus 
portretas, specialiai nupieštas 
šiam parengimui,- kurį nupie
šė vienas iš musų Pittsiburg- 
ho naujųjų ateivių jaunas lie- 
tuvis Aleksandra Krapas- 
Krapavičius. Nors šis jaunas 
lietuvis, taip sakant, nėra 
profesijonalis piešėjas ir ne 
iš piešimo profesijos sau kas
dieninį gyvenimą daro, bet 
Pittsburgho lietuviams dėl į- 
vairių parengimų su savo pie
šimu labai daug pagelbsti ir 
šiaip įvairiuose lietuviškuose 
darbuose aktyviai dalyvauja, 
kaip tai AITe, Balfe ir kituo
se panašiuose darbuose.

Prie Dr. Kudirkos paveiks
lo buvo padėta graži gyvų 
gėlių puokštė; kiti svečių sta
lai buvo paipuošti Amerikos 
ir Lietuvos vėliavukais ir gė
lėm. Parengimas nebuvo labai 
gausus svečiais, taip kaip ir 
kiti musų parengimai nesu
traukė didelės ir skaitlingos 
publikos. Bet šio vakaro sve
čių ir viešnių nuotaika buvo 
graži ir jauki, nors parengi
me dalyvavo įvairių įsitikini
mų publika nepaisant kad šį 
parengimą rengė tik viena S. 
L. A. 40 kuopa. Matomai Dr. 
Kudirkos darbai budinant Lie
tuvą iš miego ir parašyto 
Lietuvos himno žodžiai: Var
dan Tos Lietuvos Vienybė 
Težydi” turi reikšmės ne tik 
tarp visų gerų lietuvių viso
kių įsitikinimų, bet ir tarp tų 
musų lietuvių, kurie mato 
Lietuvos išganymą rusų bol
ševikų žiaurioje priespaudoje, 
mat ir jie nedrįsta save va
dintis rusais... vadinasi lietu
viais. Prie tam ir pats SLA 
yra visų dorų lietuvių organi
zacija, nepaisant jų skirtingų 
įsitikinimų.

Vakaro Programas

Svečiai ir viešnios buvo su
sodinti prie gražiai paruoštų 
stalų ir pavaišyti skania va
kariene. Svečiam pasivalgius 
SLA 40 kuopos pirm. Povilas 
Marmokas pradeda vakaro 
programą, tardamas įžangos 
žodį ir parengimo tikslą, pa
kviečia programą vesti gerai 
žinomą SLA ir kitų organiza
cijų darbuotoją p. V. J. Koli- 
čienę, kuri labai sumaniai pro
gramą vedė. Programa buvo 
prądema su Lietuvos himnu, 
po to buvo pakviesta jauna 
graži lietuvaitė tautiškais rū
bais pasipuošusi Ryta Spin- 
gytė, kuri padeklamavo eiles 
parinktas iš Dr. Kudirkos ra
štų ir atitingamas šiam pa
rengimui antras iš eilės buvo 
pakviestas tarti keletą žodžių 
Dr. Kudirkos paveikslo piešė
jas Aleksandra Krapas. Ponia 
Količienė, kviesdama p. Kra
pą tarti keletą žodžių paaiš
kino, kad šis jaunas lietuvis 
specijaliai nupiešė šiam va
karui Dr. Kudirkos paveikslą 
neimdamas jokio atlyginimo 
už savo rūpestingą darbą; p. 
Krapas, taręs keletą žodžių 
apie Dr. Kudirkos darbus to
limoje praeityje, kurie buvo 
labai reikšmingi Lietuvos bu- 
dinimo iš miego laikais.

Tolimesnėj programos eigoj 
buvo pakviestas jaunas ber-

niukas Taorų šeimos trečias 
sūnūs padeklamuoti, kuris 
dar visai jaunas, bet gražiai 
išmokytas ir tikrai įspūdingai 
padeklamavo iš Kudirkos raš
tų parinktas eiles “Kelkite, 
Kelkite”. Jo deklamacija pa
darė didelio įspūdžio publikai 
ir susilaukė gausaus plojimo, 
buvo iššauktas pakartot. Ant
rasis Taorų sūnūs, kuris gero
kai didesnis už savo broliuką 
ir turi skambesnį balsą, įspū
dingai ir gražiai dekląmavo 
ir jam publika karštai plojo. 
Reikia pasakyti, kad Taorų 
sūnus parengimuose jau ne 
pirmą kartą su deklamacijom 
gražiai pasirodo. Taorų šeima 
taip vadinamų “dipukų” šei
ma ir augina 4 sūnūs ir lietu
viškoje dvasioje auklėja, prie 
tam Juozas Taoras priklauso 
SLA. Linkėtina, kad visa Ta
orų šeima taptų šios organi- * 
zacijjos nariais.

t

Tolimesnėje eigoje progra
mos buvo pakviesta tarti po 
žodį kiti iš eilės: ponia B. Pi- 
varonienė, S. Bakanas, A. 
Vainorius, J. Virbickas ii’ J. 
K. Mažukna, kuris savo žody
je priminė, kad ir Lietuvoje 
buvo atžymėta Dr. Kudirkos 
šimto metų gimimo sukaktis. 
Iš gerbiamo Mažuknos žodžių 
susidaro įspūdis, kad Lietuva 
yra nepriklausoma ir tenai 
laisvai minima Kudirkos su
kaktis. Ištikrųjų taip nėra, 
Lietuva yra pavergta ir žiau
rioje priespaudoje, ir dar kol 
kas rusai bolševikai nedrįsta 
galutinai užsmaugti lietuvių 
tautinį jausmą ir tą jausmą 
bando panaudoti savai propa
gandai. Visi, kurie esame šiek 
tiek susipažinę su Dr. Kudir
kos raštais žinome, kad Dr. 
Kudirka ne tik budino lietu
vius iš miego, bet ir kovojo 
prieš caro priespaudą, ir jei 
dabar butų gyvas Dr. Kudir
ka, tai jis kovotų ir prieš šių 
dienų Lietuvos pavergėjus.

Naujų Narių Įvesdinimas

Baigus Dr. Kudirkos su
kaktuvių minėjimo programą, 
buvo įvesdinti sekami nauji 
SLA nariai įteikiant jiems 
narystės ženklelius ir su ati
tinkamu ponios Količienės žo
džiu : Angelina Marmokienė, 
40 kuopos pirmininko, Povilo 
Marmoko žmona; Pranciška 
Spingienė ir jos jauna dukre
lė Ryta Spinkytė, tai naujųjų 
lietuvių šeimos nariai; Mar- 
garieta Joyse, jaunuolių sky
riaus narė; Jonas Drasutis, 
vienas iš naujųjų 'lietuvių ir 
Kazimieras Spirgis, žinomas 
šio distrikto valgomųjų daik
tų krautuvės savininkas, ku
ris aprūpina lietuvius lietu
viškais sūriais ir ruginia lie
tuviška duonute, taip pat ir 
maisto reikmenims, ypatingai 
lietuvių mėgiamomis. P. Spir
gis yra vienas iš naujų lietu
vių ir nuoširdus lietuviškų 
reikalų rėmėjas.

Tuomi šis malonus parengi
mas ir baigėsi.

S. Bakanas.

Kas gi per Velykas 
Valgo juodą duoną, 
Jei ant stalo boba 
Iškepta geltona. 
Velykinė boba 
Visą stalą puošia, 
Dėlto šeimininkės 
Ją Velykoms ruošia. 
Gėrybių sudėta 
Į tokią bobelę, 
Jeigu suskaityti— 
Tai net širdis gelia. 
Jei jinai prarijo 
Puskapį kiaušinių, 
Ir tai ne baltimų, 
O tik vienų trinių. 
Nemažai ir cukraus, 
Sviesto, baltų miltų, 
O dėl kvapo romo 
Yra ten įpilta.
Kaip pradėjo keltis, 
Kad jinai nekristų, 
Kad durimis trenkti 
Niekas neišdrįstų— 
Šeimininkė tuomet 
Kenčia tikrą vargą, 
Nors tada prie bobos 
Pastatyk tu sargą! 
Gatava, iškepta, 
Viršuj paliukruota 
Ir cukrinėm dulkėm 
Visa nupudruota, 
Lyg toji poniutė, 
Ką graži ir meili. 
Kvepalų ir pudros 
Dėl savęs negaili. 
Velykinės bobos 
Vąlgyt kas negavo— 
Galima sakyti, 
Gero neragavo!...

Pilėnas.

Toronto, Canada

Lankėsi Dan Kuraitis

nors priežasčių negautų pa
siųstų laiškų, tai prašomi pra
nešti centrui, o jie bus pasiųs
ti antru kartu.

Paterson, New Jersey

SLA 101 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas šau
kiamas ketvirtadienį, balan
džio mėn. 2 dieną, valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje, 62 Lafayette 
Street, Paterson, N. J.

.Visi kuopos nariai kviečia- 
/ni dalyvauti, nes kuopos val
dyba išduos raportus iš atlik
tų darbų. Bus ir daugiau kuo
pos reikalų apsvarstyti.

Iki pasimatymo susirinki
me balandžio 2 dieną.

A. Gustus,
ŠIA 101 kuopos sekr.

Š. m. kovo 7-8 dienomis To
ronto SLA 236 kuopos kvie
čiamas lankėsi žinomas Ame
rikos lietuvių veikėjas Dan 
Kuraitis, kuris šv. Jono para
pijos salėje rodė savo paga
mintus spalvuotus filmus. Pil
noje žiūrovų salėje svečias 
parodė įvairiose savo kelionė
se užfiksuotus vaizdus. Dė
mesio centre buvo nuotrau
kos iš už geležinės uždangos, 
žiūrovų tarpe sukėlusios gyvą 
susidomėjimą.

Po ilgokai užsitęsusio filmų 
demonstravimo D. Kuraitis 
su žmona dar ilgoką laiką pa- 
sibuvojo su torontiečiais salė
je, ta proga daugelį apdova
nodamas savo anksčiau para
šytomis kelionių 'knygomis.

Sekančią dieną įvyko mėne
sinis musų kuopos susirinki
mas į kurį atsilankė ir pp. 
Kuraičiai. Svečius susirinku
siems pristatė kuopos pirm. 
J. Strazdas pabrėždamas, kad 
Dan Kuraitis yra senas ir ak
tyvus Susivienijimo narys.

Tos pačios dienos vakare 
O. Indrelienės namuose įvyko 
svečiams pagerbti kuklios vai
šės. Jose dalyvavo būrelis 
musų kuopos narių ir keletas 
kviestų svečių. Buvo jaukiai 
pasilinksminta. Netruko link
smų pašnekesių, anekdotų ir 
dainų. Ilgesniame žodyje cen. 
organizatorius St. Jokūbaitis 
padėkojo pp. Kuraičiams už 
malonų atsilankymą. Taip 
pat kalbėjo kuopos pirm. J. 

t Strazdas, O. Indrelienė, kun. 
Ažubalis ir kt. Už vaišes ir 

, laike jų pasakytas kalbas 
trumpu šiltu žodžiu .padėkojo 
svečias D. Kuraitis, pažadė
damas prie progos vėl apsi
lankyti Toronte.

Mums malonu pažymėti tą 
faktą, kad p. Kuraitis nei už 
kelionę, nei už filmų rodymą 
iš rengėjų nepaėmė jokio at
lyginimo. Jis tik pareiškė pa
geidavimą, jei butų pelno, 
mažą jo dalį skirti Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Vakarienės 
metu, musų kuopos vardu, St. 
Jokūbaitis įteikė 50 dolerių, 
kuriuos svečias mielai sutiko 
perduoti ALTo centrui.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D„ ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KŪDIKIO SODINIMAS IR 
N D ŠIOJ IMAS

pats ir stovi pasilaikydamas lovutės at

)

>
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Perankstyvas sodinimas ir nešioji
mas ant rankų nėra reikalingas ir gali 
būti kenksmingas, nes gali iššaukti ir 
stuburio iškreipimus. Normaliai kūdi
kis atsisėda ir sėdi savystoviai, be pagal
bos, 6 mėn. amžiuje. Dažnas ar ilgas ne
šiojimas išvysto blogų įpratimą. Jis no
ri, reikalauja būti nešiojamas, nebenori 
gulėti ar sėdėti lovutėje ir ten žaisti. To 
pasekmėje tėvai nešioja jį kuo ne visą 
dieną, supa, duoda žaislų, vis rodą, nau
jus daiktus, dainuoja ar griežia melodi
jas, o kūdikis vieton nusiraminti vis da
rosi daugiau neramus, reikalaujantis, 
ne r vingesnis ir naktimis blogai ar mažai 
miega, netik dieną.

Kaip kūdikis įpranta būti nešioja
mas, taip pat ir jo migdymas gali perei
ti į negeistiną įpratimą, tėvus varginan
tį, be kurių jis neužmiega, reikalauja, 
kad jį suptų, liūliuotų, dainuotų. Rami 
muzika ir lopšinė veikia jį raminančiai, 
bet sveikas kūdikis turėtų užmigti be vi
sų migdymo priemonių.

KŪDIKIO RĖPLIOJIMAS IR 
VAIKŠČIOJIMAS

Kūdikis žaisdamas lovutėje stebi ir
gi tolimesnę aplinką; štai jis pamatė 
daiktą, kuris atrodo jam įdomus ir nori 
pasiekti, mėgina rėplioti prie jo arčihu. 
Tą pastebėję tėvai privalo sudaryti jam 
naujas sąlygas, galimybę rėplioti ir pa
siekti savarankiškai įvairius daiktus. 
Pats judėjimas jam sudaro malonumą 
ir yra naujas pažinimas ir lavinimas.

Pakankamai išsivystęs kūdikis gali 
atsiremti kojutėmis, pastatytas ir palai
kytas jau 3 mėn. amžiuje, bet atsistoja

ramos nuo 6 mėn, ir jau po to mėgina 
daryti pirmus žingsnius laikydamasis 
lovutės ar kėdės. Nevisi kūdikiai prade
da vienodai greit veikščioti; yra anksty
vų 8-9 mėnesių, o kiti vos metų amžiuje. 
Dauguma eina prisilaikydami baldų, vė
liau palaikomi už abiejų rankučių, to
liau vedžiojami už vienos rankutės, ar
ba tik už pirščiuko, ar drabužėlio, nes
jam taip drąsiau, nors jėgų jam užten
ka išsilaikyti be pagalbos. Pradedant 
kūdikiui vaikščioti patariama jį apau
ti aukštesniais, rišamais batukais su
kietu užkulniu; to tikslas yra prilaikyti 
stipriau koją.

Kuomet kūdikis pradeda pirmus 
žingsnius, tėvai padeda jį į gardelį, ku
rio tikslas butų apsaugoti nuo puolimo 
ir sužalojimų ir kad paliuosuotų motiną 
nuo nuolatinės jo priežiūros, kad turėtų 
laiko pašeimininkauti.

Seniau gardeliai buvo madoje, bet 
reikia jų vengti, nes kenkia kūdikio vys
tymuisi, aplinkos pažinimui, savystovam 
laisvam judėjimui. Žinoma italų peda
gogė ir pediatrė Montessori vadina gar
delį savo rūšies kalėjimu. Reikia parū
pinti kūdikiui erdvų kambarį, pritaikin
tą jo laisvam judėjimui su minkštai už
klotomis grindimis ir tik su būtiniau
siais baldais.

Kuomet kūdikis vaikšto ir bėgioja 
laisvai, jis stebi plačią ir tolimą aplinką, 
mėgsta žaisti lauke, kur stebi žole, gė- 
les, kilimus, lapus, pamato skrendančią 
peteliškę ar bėgiojančią voveraitę, ar 
katiniuką ir džiaugiasi. Jis mėgsta ste
bėti viską, kas juda; net bežaisdamas 
lovutėje jis apžiūri daiktą, įdeda bur- 
niukėn, po to meta žemėn. Daiktų pa
žinimas rišosi su judėjimu. Judantį 
daiktą jis geriau atsimena; jo atmintis 
yra motorinė.

(Bus daugiau)

Kuopos Susirinkimas

Kovo 8 dieną Lietuvių Na
muose įvykęs eilinis musų 
kuopos susirinkimas praėjo 
paskubomis, nes netrukus to
je pat salėje turėjo įvykti ki
tos organizacijos subuvimas. 
Todėl laikas buvo gana ribo
tas ir neturėjome progos pla
čiau padiskutuoti savo eina
mųjų reikalų.

Sekantis SLA 236 kuopos 
susirinkimas įvyksta tenpat 
balandžio 12 dieną 2 valandą 
po pietų. Jame St. Jokūbaitis 
padarys išsamų pranešimą iš 
neseniai įvykusio New Yorke 
SLA Jaunuolių Komisijos po
sėdžio nuveiktų darbų. M. K.

Philadelphia, Pa.

ŠIA Kuopos Susirinkimas

SLA 135 kuopos susirinki
mas įvyks Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, Allegheny Avenue 
ir Richmond gatvė, sekmadie
nį, balandžio 5 dieną, 2 valan
dą po pietų.

Gauta iš centro raštinės du 
svarbus pranešimai aptarti 
kuopos nariams. Todėl visų 
narių yra pareiga susirinki- 
man pribūti ir tarti savo žodį 
tuo reikalu. Kreipiu taipgi na
rių atydą pasižiūrėti į savo 
mokesčių knygeles, pribūti 
susirinkiman ir užsimokėti 
užvilktas duokles.

Pavasaris jau čia pat. Kaip < 
kiti prieš tai, taip ir šis pra
bėgs... Ateis vasaros laikas, 
jis ir praeis kaip jo pirmta- 
kunai. Po to seks ruduo ir 
žiema. Ir taip bepabaigos tie 
keturi metų sezonai keitelio- 
jasi. Tik žmogaus keturių su

dėčių gyvenimas — kūdikys
tės, jaunatvės, subrendimo, 
senatvės laikas nepasikartoja.

Ko mes gyvendami laukia
me, ypač Tu jaunoji sese ir 
Tu jaunesnis broli, ar galuti
nos senatvės? Jūsų, kaip ir 
mano senatvės laikas, į pava
sario ir vasaros laiką, nepa
sikartos. Ateis Jums, kaip ir 
man, rudens ir žiemos laikas. 
Tada broli ir sese negalėsite 
“nė sėti nei pjauti”. Todėl 
“sėkite” posėlio grudus “pa
kol jauni esate” kad senat
vės sulaukus galėtumėt bran
dus grudus pjauti.

Rašykitės ir junkitės į di
džiausią nariais ir turtingiau
sią kapitalu už Lietuvos ribų 
lietuvių šeimyną — Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje. 
Tai padarę Jus atliksite tik
rai lietuvių tautos išeivijai 
gyventi ilgiausių metų.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Shenandoah, Pa.
SLA Kuopos Susirinkimas

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus laikomas 
balandžio mėn. 5-tą dieną, 1 
valandą po pietų, Lietuvių 
Veteranų patalpose, 216 N. 
Main Street.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus SLA 23 kuopos narius 
dalyvauti sekanmam susirin
kime. Praeituose keliuose 
susirinkimuose buvo kalbėta, 
kad butų reikalinga musų 
kuopai parengti kokį banke
tą dėl kuopos gerovės, bet dėl 
mažo narių skaičiaus dalyva
vimo susirinkime, tas klausi

i

I

1

♦

mas paliktas ant toliau.
Sausio mėnesį susirinkime 

buvo kalbėta, kad parengti 
kokį nors .pobūvį vasario mė
nesį, nes vasario 16 dieną su
kanka 41 metai kai Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma val
stybe. Nors apie tai bu^o 
kalbėta daug, bet susirinkimo 
nubalsuota tą reikalą, Lietu
vos 41 metų sukakties minėji
mą palikti SLA pirmosios ap
skrities suvažiavimui, kuris 
įvyks balandžio mėnesio pa
baigoje.

Taigi gerbiamos SLA pir
mosios apskrities kuopos, esa
te kviečiamos skaitlingai daly
vauti pirmosios apsrities su
važiavime ir atžymėti savo 
senosios tėvynės Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
41 metų sukaktį.

Mieli broliai ir sesės, mes 
neturime pamiršti savo tėvų 
krašto, kur mes esame gimę 
ir užaugę, tad musų pareiga 
gerbti savo kraštą Lietuvą ir 
jos reikšmingą sukaktį pami
nėti.

SLA pirmosios apskrities
buvęs sekretorius

Viktoras Visockis.

Atliekamus nuo pragyveni
mo pin’gus geriausia Jvestuoti 
į JAV bondsus.

•j



SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais gruodžio 4 ir 5 dieniomis, Sherman 
viešbutyje, Chicago, III.

Pribrendę Bonai

(Tęsinys iždininkės raporto)

Bonų Raportas
Municipal Authority

Youngstown, Ohio _________
USA Savings Bonds (10-1-58)

Atšaukti Bondai

$5,000.00
100,000.00

Puget Sound
Power & Light________ ___
Pirkti už 103.459 — atšaukti 

Pirkti Bonai:
Liep. 1, 1958 — Pacific Pewer & Light __

Pirkti už 100.5.

50,000.00 
Už 110.5.

$50,000.00

Balansai Visose Einamose Sąskaitose 
su Gruodžio 1, 1958

Pomirtinių Fonde — Girard Trust___ ____ _
Corn Exchange Bank

Pašalpos Fonde — Girard Trust
Corn Exchange Bank

Jaunuolių Fonde — Girard Trust
Corn Exchange Bank

Mišriam Fonde — Giradd Trust
Corn Exchange Bank

Lėšų Fonde — Giradd Trust
Corn Exchange Bank

I

$8,487.48

41,347.80

19,462.22

8,042.62

23,393.80

Viso__________________________ $100,733.92

Turiu pastebėti, kad mano raporte patiekti duo
menis centas centui sutampa su SLA sekretoriaus 
patiektais duomenimis.

Kaip visi žinote SLA iždininko darbas yra labai 
komplikuotas. Reikia sekti visų morgičių mokėjimo 
datas, reikia žiūrėti, kad nuosavybės ant kurių duoti 
morgičiai butų laiku apdraustos, reikia sekti visas 
SLA finansines transakcijas, reikia laiku išsiųsti vi
soms SLA kuopoms pakvitavimus už atsiųstas duok
les, bei rūpintis, kad visi dokumentai, susiję su įplau
komis ir išlaidomis, butų patikrinti ir globojami.

Šiame darbe turiu palaikyti nuolatinį kontaktą su 
SLA Centru. Užtai šia proga reiškiu ypatingą padė
ką SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui už jo taip rū
pestingą ir nuoširdų kooperavimą.

SLA iždininko pareigos taip pat yra susijusios su 
ST .A prezidentu. Galiu pasidžiaugti, kad su prezidentu 
P. Dargiu neįvyko jokių nesusipratimų ir esu giliai 
dėkinga jam už taip malonų bendradarbiavimą per 
visą laiką.

Mano gili padėka priklauso ir kitiems P. T. jia-

riams, nes visi visada rodė šiltą bei malonų bendra
darbiavimą.

Kas liečia mano veiklą SLA srityje kitur, kuo- 
Į pose, apskrityje ir mano visuomenines pareigas, tu

riu pasakyti, kad visur kur tik išgalėjau, kur buvau 
I kviesta dalyvauti, visada atsimindama musų broliš- 
| kąją SLA organizaciją, jos darbus ir tikslus kuo ge- 
I riausiai apie ją atsiliepiau ir prisidėjau prie didžiųjų 

musų tautos kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
Nora Gugis,

SLA Iždininkė.
E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus S.r 

I L. A. iždininkės raportas buvo priimtas vienbalsiai j 
ir visi jos atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pie- 

I tų paskelbdamas, kad antroji sesiįja prasidės 2 valan
dą po pietų šio(je pat vietoje. 1

ANTROJI SESIJA
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo antrą se

siją atidarė SLA prezidentas P. Dargis 1958 m. gruo
džio mėn. 4 dieną 2 valandą po pietų Sherman viešbu
tyje, Moby Diek kambaryje, Chicago, III. Šioje sesi
joje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos nariai:

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

daro kvorumą.
Be to, šiame posėdyje dalyvauja SLA Kontrolės 

Komisijos pirmininkas S. Gegužis.
7. SLA iždo globėja E. Mikužiutė savo raportą 

patiekė žodžiu. Ji pranešė, kad Chicagoje turėjo Sei
mo Rengimo Komisijos pobūvį, kuriame buvo nuošir
džiai padėkota Pildomajai Tarybai už paramą komi
sijai. Tame pobūvyje buvo išrinkta komisija iš 6 na
rių, kurios pareiga bus rūpintis SLA Vajaus reika
lais. Be to, pranešė apie padarytas pastangas suor
ganizuoti dvi naujas SLA kuopas Chicagoje ir apie 
atliktus tuo reikalu žygius.

Taip pat pranešė, kad teko nuvykti į Detroitą ir 
ten padaryti pranešimą SLA reikalu. •

N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus, SLA 
iždo globėjos E. Mikužiutės raportas buvo priimtas 
vienbalsiai ir visi jos atlikti darbai ratifikuoti.

8. SLA iždo globėjas adv. S. Bredes, savo rapor
tą patiekė žodžiu. Jis pranešė apie darbą, kurį drau
ge su SLA sekretorium dr. M. J. Viniku teko atlikti 
dėl escheat bylos. Be to, jis dalyvavo SLA pirmos 
apskrities suvažiavime, kaip privatus svetys. Jis 
siūlė apsvarstyti SLA apskričių klausimą, nes pagal

naują konstituciją yra suteiktos platesnės teises. To
dėl reikėtų apskritims paruošti didesnė veiklos dirva 
ir pavesti daugiau jiems pareigų. Reikėtų paruošti 

I apskritinis veikti nauji planai, juos apsvarstyti, pri
imti ir išsiųsti apskritims vadovautis. Dr. S. Biežiui 
įnešus, N. Gugienei parėmus, iždo globėjo adv. S. 
Bredes raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti.

9. SLA daktaras kvotėjas dr. S. Biežis savo ra
portą patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad pavestas SLA 

Į prezidento P. Dargio dalyvavo Čiurlionio Ansamblio 
namo atidaryme Cleveland, Ohio, kur atstovavo S. 
L. A. Nuoširdumo SLA buvo parodyta labai daug. 
Nupirktas namas gražiai atremontuotas. Namo re
montą atliko nariai talkos budu. Finansiniai yra ge
rai susitvarkę ir atrodo, kad SLA iš šio investmento 
nuostolio neturės. Teko turėti atskirą posėdį su kuo
pos valdyba. Jie pareiškė, kad iki šiol SLA reikalais 

Į dirbo mažai, nes buvo užimti PL Bendruomenės sei
mu ir namo remontu. Bet valdyba užtikrino, kad 
kuopa augs ir stiprės. Suteikta pagalba Čiurlionio 
Ansamblio išpopuliarins SLA, nes tame name ras 
pastogę visos kultūrinės lietuviškos organizacijos.

Be to, turėjau atskirą pasikalbėjimą su Cen
triniu Atstovu p. J. Virbaliu. Jis, dėl laiko 
stokos atsisakė būti Centriniu Atstovu. Tada ta
riaus su kitais veikėjais, tačiau asmens šioms parei
goms nesuradome. Teko pasitarti ir su Dirvos redak
toriumi. Dirva pažadėjo remti SLA veiklą/ir vajų.

Adv. S. Bredes įnešus, N. Gugienei parėmus SLA 
daktaro kvotėjo d r. S. Biežio raportas buvo priimtas 
vienbalsiai ir atlikti jo darbai patifikuoti.

10. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė. 
Kadangi gruodžio 6 ir 7 dienomis įvyksta Chicagoje, 
III., SLT. suvažiavimas, o SLA atstovauti ALT yra | 
pavesta Tautos Reikalų Komisijai, aptarus ALT veik
lą ir suminėjus jos atliktus taip reikšmingus darbus, 
nutarta dalyvauti šiame ir kituose ALT suvažiavi
muose ir remti ALT darbus, kurie imtinai yra skirti 
Lietuvos išlaisvinimui.

11. Investmentų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
dr. M. J. Vinikas ir N. Gugienė. Išklausę 
apie investmentus, bondsus, pribrendusius 
įgytus bondsus, dr. S. Biežiui įnešus, E. 
parėmus vienbalsiai nutarta Investmentų 
raportą priimti ir atliktus darbus ratifikuoti.

12. Morgičių Komisijos raportą žodžiu patiekia 
P. Dargis ir dr. M. J. Vinikas. Išklausę Morgičių Ko
misijos raportą buvo kanstatuota, kad jis sutinka su 
duomenimis suminėtais SLA sekretoriaus dr. M. J. 
Viniko ir iždininkės N. Gugienės raporte, adv. S. Bre
des įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta 
Morgičių Komisijos raportą priimti ir atliktus darbus 
ratafikuoti.

pranešimą 
ir naujai 

Mikužiutei 
Komisijos

padidinti 
tinkintai

paklodės
Taip

13. Rytų Nuosavybių Komisijos raportą patiekia 
žodžiu dr. M. J. Vinikas. Jis pranešė, kad SLA poil
sio namai Atiantic City, N. J. šiemet davė $2,944.00 
pajamų. Kelios didelės audros išplovė žemes tarp 
“foulkhe&d” ir namo. Reikėjo privežti apie 30 tonų 
žemės. Užbaigus darbą naujos audros išplovė juros 
kraštą ir žemiau “bulkhead” ir naujai pripiltos žemės 
pradėjo vėl slinkti į jurą. Sustabdymui šio išplovimo 
prisiėjo sukrauti iš jurų pusės akmenų apsaugą. Ar
timoje ateityje valstija ir miestas rengiasi 
esamas, netoli namo “jetties”, kas spėjama, 
apsaugos namą nuo jurų audrų.

Be to, per aštuonius metus susidėvėjo
ir rankšluoščiai. Todėl dalį jų teko nupirkti, 
pat teko išdažyti rūsio patalpas ir kai kurių kamba
rių vandens sugadintas sienas. Nežiūrint, kad šiemet 
buvo SLA šeiminiai metai, nes daugelis narių savo 
atostogas sunaudojo laike seimo, SLA poilsio namas 
buvo pilnas ir namo pajamos kaip ir išlaidos buvo 
normalios. Gautos nuomos pačios pateisina invest- 
mentą į poilsio namą.

SLA poilsio namą Atiantic City, N. J., kaip visi 
žinote, visą laiką nuo įsteigimo, veda p. Vinikienė, be 
jokio atlyginimo. Bet kai šiemet p. Vinikienė išvyko 
į SLA seimą Chicagon, tai teko rasti žmogų kas ją 
pavaduotų. Grįžus p. Vinikienei iš seimo, pavaduo
tojas už savaitę darbo ir keliones paprašė atlyginti 
$75.00, ką p. Vinikienė sumokėjo iš savo lėšų.

SLA Centro patalpose, po pasikartojaničų va
gių įsilaužimų, teko prie visų durų ir langų pridėti 
naujus ir stiprius užraktus, kad apsaugojus SLA tur
tą ir raštinę.

Dr. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei parėmus Ry
tų Nuosavybių Komisijos raportą nutarė priimti vien
balsiai ir atliktus komisijos darbus ratifikuoti. Be 
to, nutarė ir įpareigojo SLA Sekretorių grąžinti p. 
O. Vinikienei $75.00, kuriuos* ji išmokėjo iš savo as
meniškų lėšų jos pavaduotojui laike SLA Seimo. Be 
to, priminė SLA sekretoriui ankstyvesnį Pildomosios 
Tarybos nutarimą ir paprašė jį pildyti, būtent, kad 
visos kelionės išlaidos p. O. Vinikienei iš Nevv Yorko 
į Atiantic City ir atgal butų pilnai apmokėtos.

14. Moksleivių Fondo Komisijos raportą žodžiu 
patiekė dr. S. Biežis, E. Mikužiutė ir N. Gugienė. Dar 
kartą buvo pakartotas pageidavimas sukelti į minėtą 
fondą bent $10,000.00 ir aptartos priemonės, kaip tas 
lėšas sukelti.

Įnešus ir parėmus Moksleivių Fondo Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai priimtas.

SLA prezidentas P. Dargis antrą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo pesiją uždarė 6 vai. vakare pas
kelbdamas, kad trečioji sesija prasidės ryt 8 valandą 
ryto šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

Turė- 
kiemą ir pažįstami 
dažnai pas mane 
Tas man sudarė 

dėl suradimo pro-

ma-
bu-

BRANGUS KIAUŠINĖLIAI VELYKOMS
Vokiečių okupacijos laikais, 

kiekvieną mėnesį, gaudavom 
iš jų valdžios *maisto kortelę, 
pagal kurią turėjom teisę niv- 
pirkti krautvėj maisto. Toj 
kortelėj viskas buvo paskir
styta gramais. Duonos tiek 
gramų, druskos — tiek, mė
sos, riebalų ir kitų produktų 
— po tiek. Be kortelės nupirk
ti ką nors buvo neįmanoma.

Parašyta kortelėj nemažai, 
bet nupirkti galėjom tik šmo
telį duonos ir trupučiuką 
druskos. Visgi tai buvo ge
riau, nei pas rusus, nes ten 
nebuvo net nei žiupsnelio 
druskos. Ir kur gi dingo Lie
tuvos gėrybės. Dieve 
no?!... Visur ir visuomet
vo vienodas atsakymas: nie
ko nėra!

Ar ilgai gyvensi, gaudamas 
ištisais metais tik mažą ga
balėlį duonos ir daugiau nie
ko? Teko skaityti, kad seno
vės laikais, kuomet niekurie 
žmonės, atsiskyrę nuo pasau
lio, išeidavo į dykumas už- 
iflaldaut savo nuodomes, ir 
ten jie rinkdavo kokius tai 
valgomus vabalėlius ir lauki
nį medų, o varnėnai atnešda
vo jiems duonos net ištisais 
kepalais, dabar gi tokių var
nėnų nebuvo, tai mes ir to ne
turėjome, o dar buvom pri
pratę prie gero lietuviško val
gio.

Apyvartoj ėjo t*ys rūšys 
pinigų: musų litai, rusiški 
rubliai ir vokiečių markės. 
Visi šitie pinigai nustojo ver
tės, nes buvo nežinoma, kas 
rytoj ponaus, ir už juos nieko 
neparduodavo.

Pasiliko vienas kelias: iš
mainyt ant produktų su kai
miečiais kokį daiktą, ir tai 
slaptai, nes mainos iš po 
skverno buvo draudžiamos ir

ko gi atva- 
neapsirikau. Už

už tą vokiečiai bausdavo. Mai: 
nydami kaimiečiai neturėjo 
pasigailėjimo ir, tiesiog, “nu
lupdavo odą”.

Taip atsitiko ir čia. 
jau didelį 

. kaimiečiai 
sustodavo, 
patogumą 
dūktų.

Buvo paskutinės dienos Di
džiosios savaitės, ir reikėjo 
pasirupiriti ką nors Velykoms, 
o nieko dar neturėjom. Apsi
džiaugiau, pamačius atvažiuo
jant Gabrius iš Paskutiškių 
kaimo. Tikriausiai ką nors tu
rės, nes kitaip 
žiuotų ? Ir
poros minučių abudu Gabriai 
jau buvo kambary. Gabrienė 
laikė rankoj nedidelį kašikė- 
lį, kuriam, matomai, buvo 
kiaušiniai.

— Atvežiau poniutei Vely
koms kiaušinių, pasakė jinai.

Ačiū, ačiū ponia Gabriene, 
ar daug turite kiaušinių, pa
klausiau.

— Tai ir nemažai, visą de- 
sėtką.

O kiek gi norite už tuos 
kiaušinius

— Jog žinote, poniute, kad 
dabar už pinigus nieko negau
si, norėčiau pamainyt ant ko.

Ant ko gi mainytumet?
— Tai pažiūrėsim, ką duo

sit, pasakė jinai.
Aš pradėjau, rinkti daiktus, 

kuriuos galėčiau išmainyt ir 
kurių prisirinko nemažai. Vi
si daiktai buvo geri. Čia buvo 
šilkinės, naujos skarelės, suk
nelės, batukai ir net sidabri
nės lapės apikaklė, kurią 
paaukavau mainais Velykų 
dėlei. Buvo iš ko pasirinkti.

Tuo tarpu Gabriai, ką tai 
šnibždėdami, slankiojo po 
kambarius ir apžiūrinėjo bal-

dus. Aš juos pakviečiau pa
žiūrėt daiktų ir paimt, kas 
jiems patinka, bet jie net ne
prisiartino, o tik skersai šnai
ravo. Aš ir tylėjau, nes nega
lėjau suprast, ką tas reiškia, 
argi jie nepasakė, kad nori 
mainyt? Pagaliau, atsiliepė 
Gabrys.

— Mums, gerbiamoji ponia, 
tokių daiktų nereikia. Mums 
yra reikalinga spinta, ir jūsų 
spinta su veidrodžiu mums 
labai tiktų.

Iš pradžios maniau, kad 
negerai išgirdau, bet Gabrys 
pakartojo savo pageidavimą.

Žmogau, sakau, ar žinai, 
ką kalbi? Jog tai nauja, mo
derniško fasono, ąžuolo me
džio, spinta, o durys veidro
dinio stiklo. Matai, kaip bliz
ga, kaip rodo?... Ar žinai, 
kiek tokia spinta kainavo? 
300 litų, o desėtkas kiaušinių 
— 20 centų, tai už ją galima 
butų nupirkt 150 desėtkų 
kiaušinių!... Ne, to tai aš 
duot negaliu. Imkit sidabrinę 
lapę.

Ne, ponia brangi, pasakė 
Gabrienė, lape man nereika
linga. Aš nešiu ponia, o pras
ta kaimietė, ir lapės nenešio
siu. Kur gi, visas kaimas iš 
manęs juoktųsi... Mums yra 
reikalinga. spinta, ir kitaip 
mes kiaušinių neduosim. Štai, 
Sabaliauskienė mums duoda 
už juos fortepijoną, sako, jos 
dukterį išvežė vokiečiai ir jai 
dabar nereikalingas. Lai ge
riau vaikėzai pasibovina. Va, 
musų piemuo prašo: “Nieko, 
teta, neimk, kaip tik fortepi
joną! Aš graisiu.

Ir ji pradėjo dėt kiaušinius 
į kašikėlį. Vaje, 10 kiaušinių, 
murmėjo jinai, pamėginkit 
juos gaut! Visam kaime pasi
liko dvi vištos, viską suėdė, 
ir tos nededa, žiema buvo šal
ta.

Čia jau jsimaižė bobutė.

— Duokit jus jai, vaikeliai, 
tą spintą, sako jinai. Netinka 
sutikt šviesiąją Prisikėlimo 
šventę be kiaušinio. Karas 
dar nebaigtas, gal dar ateis

tie nevidonai komunistai, rei
kės bėgt ir viską pjalikt. Vie
nas Dievulis žino!...

Bobutė paėmė kiaušinius 
ir padėjo virtuvėj ant lenti

nos. Taip ir buvo, bobutės žo
džiai buvo pranašiški. Bėgda
mi, palikom viską ir net ne- 
atsįsukom, bet tuomet man 
taip pat buvo gaila veltui ati-

duotos spintos, ir aš užden
giau akis, kad nematyt, kaip 
k a i m i e čiai, džiaugsmingais 
veidais ją tempia.

Sofija Ambrazevičienė.
. ■ —----------------- --

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
—1——  ——-     ■. ■■■■-—     —    

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $ 1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 menesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
menesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mėnesį už kiekvienų $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

SLA APDRAUDOS YRA GEROS IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri- . 
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

I 
I

didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savų vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th ' 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
s

Vardas ir Pavardė Amžius
m., num. ir gatvė

miostas —-------

Adresas

(D

(2)

(3) K

9

9

m., num.

miestas

ni., num.

miestas

ir gatve

ir gatve

Rekomenduoja:

Vardao ir pavardė

--_---- —--------
, zona valstija----

----------------------—-----------------—f

, zona valstija —

—--------------------------- --------------- —>

, zona valstija —

ir gatvė____ _______________________________-

. miestas_____________________ , zona -___, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEVV YORK 1, N. Y.

, nu m.
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South Boston, Mass

Brooklyn, New York

Įsidėmėkim Gegužes 16 Dieną

«

t

150.00

★

★

★
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300.00

(Locenesed

TIKRAS

107 
LOS

„$782.91
$4,526.47

IŠIMTINAI 
IJESAS

Tą dieną Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyn, N. Y.

PARENGTAS
VALGYTI

TIKRAI
GERIAUSIAS

MRS. LOUISA CROWSON
North Tonatvartda, Nciv York

____ $2,700.00
_—$32,260.08

BUKIT 
UŽTIKRINTAS, 

KAD PERKATE
TIKRAI

LENKIŠKI 
KUMPĮ

kučianis, L. Putna, V. Stans- 
kas, D. Baužaitė, E. Budrei- 
ka.

Pasinaudokite plačiai žinomos Lr gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 
siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

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

informacijų reikalaukite musų

Tinkamai Pagerbtas Juo
zas Lekys

vai. ryto iki 4val. vakaro. 
MUSU SKYRIAI
So. Vermont Avė. 
ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk į 5-6550

mažas, kasdieniškas ir

Kartais telefonas mums su
teikia nepaprastus ir drama
tinius išgyvenimus. Bet di
džiausias jo patarnavimas

★ PUIKIAUSIAS 
SKONIS

r
»av.v> r. -.v •••.>-<•... v.-«»• • -z.-.-.. \w.v»;w.v. ’<.w»

NEW YORK COMMODITIES CORP., 745 Fifth Avenue, New York 22, N. Y.

11601 Jos. Campau Avė. 
"DETROIT 12, Mich. 

TOvvnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

CHapel 7-5164 
firmos katalogų.

e» įst 
r'-' coNsuMte v*! 
V/$fWVICt BUBtAuV

MAGAZINE

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
by USSR)

Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272 
TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992 
siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
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Amerikos Lietuvių Veikla

SU

SLA Naujos Veiklos ir 
Pagerinimų Keliais
(Atkelta iš 1 pusi.)

Bendrasis posėdis
džiaugsmu priėmė planus Chi
cagos Rajoninės Jaunuolių 
Komisijos, kurią sudaro: A. 
Vaitkevičius pirminnkas, R. 
Dirvoms vice pirm., A. Visoc
kis sekr., K. Šalkauskas kasi
ninkas, V. Adamkevičius iždo 
globėjas ir nariai A. Butkevi
čius ir A. Levanas.

Bendrasis P. T. ir Jaunuo
lių Komisijos posėdis visais 
požiūriais

prasmingas, reikšmingas ir 
reikia tikėti, jei tik jaunuo
liai nuoširdžiai dirbs, jie rea
liai pagelbės pasukti SLA 
naujais stiprybės keliais ir 
išaugins naujus darbuotojus 
SLA ateities veiklai.

buvo naudingas,

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

B. SHALINS 
Vlrginia 7-4499

BENDRAS POBŪVIS

Pasibaigus taip įtemptiems 
posėdžiams, SLA prezidentas 
P. Dargis visus posėdžio da
lyvius pakvietė į bendrą po
būvį, kurio stalus taip gra
žiai ir skoningai paruošė p. 
O. Vinikienė.

Įsivyravus linksmesnei nuo
taikai, SLA iždininkė p. N. 
Gugienė tarė sveikinimo žodį, 
laike kurio iškėlė didžius p. 
O. Vinikienės nuopelnus, jos 
budo gerąsias savybes ir pri
minusi, kad jai, kaip moterei,

J.
TeL I i

Tel. STagg 2-5043 

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRŪNAS-B ALTO N 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

m.

Prie SLA prisirašė spalių 9, 1938 m. Mi-
Velionio broliui, Jonui

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 21, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS DITMANAS, 43 kp., So. Boston, Mass., gi

męs 1888 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 12, 1930 m. Mirė vasario 15, 1959 m. Ve
lionio dukteriai, Veronikai Kučinskas, pomirti
nės išmokėta ________________________________ $1,000.00

MIKAS SLEKYS, pa v. kp., New York, N. Y., gimęs 
rugsėjo 18, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė liepos 7, 1918 m. Mirė vasario 25 d., 1959 

Velionio seseriai, Urušulei Milwid, pomirti
nės išmokėta ________________________________

AUGUSTAS MIGLINAS, 158 kp., Springfield, III., 
gimęs birželio 13, 1880 m., Alytaus apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 6, 1924 m. 
Mirė vasario 5, 1959 m. Velionio žmonai, Petro
nei Mlglinienei, pomirtinės išmokėta __________

ADELE POVILANSKIS-INKMAN, 212 kp., Kenosha, 
Wis., gimusi balandžio 22, 1917 m., Kenosha, Wis. 
Prie SLA prisirašė kovo 5, 1940 m. Mirė vasa
rio 25, 1959 m. Velionės dukteriai, Annai Povi- 
lanskis, pomirtinės išmokėta _________________

ANTANAS PARŠEUUNAS, 236 kp., Toronto, Cana
da, gimęs gruodžio 1, 1912 m., Miroslave, Lietu
voje,
re vasario 12, 1959 m. 
Paršeliunui, pomirtinės išmokėta______________

JONAS MANKUS, 236 kp., Toronto, Canada, gimęs 
sausio 14, 1884 m., Sauginių kaime, Kurtuvėnų 
vaisė., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių 9, 
1938 m. Mirė sausio 28, 1959 m. Velionio žmo
nai, Evai Mankus, pomirtinės išmokėta________

KAROLINA MATULAITIENE, 238 kp., Chicago, III., 
gimusi sausio 5, 1878 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 30, 1908 m. Mirė sausio 30, 1959 
m. Velionės sunams, William ir Albin Matulai- 
čiams, pomirtinės išmokėta 

JUZEFATA MILE VIEN E, 285 kp 
gimusi rugsėjo 25, 1886 m., Lietuj?©je. 
prisirašė gegužės 11, 1936 m. 
1958 m. 
tinęs išmokėta

Linden, N. J.,
Prie SLA 

ė gruodžio 21, 
Velionės vyrui, Stasiui Milevui, pomir-

• >
:tuV©,
įtink

Viso _______________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso...............

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. Z1BAS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 12 savaičių 

GERALTAUbKIENJĖ, 16 kp., Harrisburg, 111., sirgo 7 sav. 4 d 
sirgo 12 savaičių

sirgo 7 sav. ir 6 d. — 
Mich-, sirgo 8 sav. ir 1 d; - 
Wis., sirgo 12 savaičių 
sirgo 5 sav. 3 d.......................

, sirgo 3 sav. 1 d.

teko Baltajame Name atsto
vauti oficialiai Nepriklauso
mą Lietuvą, pakvietė visus 
pobūvio dalyvius sudainuoti 
jos garbei ilgiausių metų.

Juo ilgiau šis pobūvis tęsė
si, tuo daugiau kilo gražios 
nuotaikos. Tų nuotaikų veda
mi, šio istorinio posėdžio da
lyviai, skirstėsi namo su plie
niniu ryžtu savo jaunas jėgas 
ir laiką pašvęsti SLA broliš- 
kajai organizacijai, kuri jau 
yra užsitarnavusi niekuomet 
neaptemdomos garbės musų 
tautoje.

Vasario 22 dieną Stepono 
Dariaus postas savame name 
surengė gražų banketą pager
bimui Juozo Lėkio, kaipo bu
vusio posto komandieriaus.

Kadangi Juozas Lekys yra 
vienas iš senosios kartos vei
kėjų Bostone, atvykęs jaunas 
ir pilnas dzūkiškos energijos 
didelis lietuvių ir Lietuvos 
mylėtojas patrijotas, tai įsi
jungė į lietuvių kultūrinę 
veiklą ir dirba pasišventusiai. 
Iškilus pirmam pasauliniam 
karui, tarnauja Dėdės Šamo 
legijone ir ten norėjo pasi- 

j?eikšti lietuviu, bet buvo pa
klaustas kur ir nuo kada ta-

vo tautos vėliava žinoma? 
Juozas neturėjo ką parodyti, 
todėl ir buvo pavadintas bet
ter grade polak, kas, žinoma 
Juozui nepatiko, bet vėliau 
spaudoj buvo minėta Lithu
ania, tada Juozas atsigriebė.

Karui pasibaigus, Juozas 
grįžta prie visuomeninio dar
bo, dirba Jaunimo Ratelyje, 
Dailės Pramos Draugijoj Ga
bijoj, organizuoja SLA kuo
pą, dihba Sandaroje, tveria 
Piliečių Klubą, organizuoja 
S. Dariaus Amer. Lekijono 
Postą, ir tas viskas įvykdyta, 
už ką padėka priklauso Juo
zo darbštumui. Nežiūrint į jo 
praeityje nuveiktus darbus, 
jis ir šiandien yra taip veik
lus kaip ir pirmiau.

Banketo dalyviai ir dalyvės 
įvertino jo žmonos Izabelės 
kantrybę, nes Juozas iš darbo 
parvykęs nedaug laiko turėjo 
praleisti su šeima, nes visokie 
visuomeniniai darbai jo lau
kė, o žmona turėjo būti viena 
namie.

Banketo programą pravedė 
inž. Aleksandra Čiaplikas, ku
ris įteikė Juozui vertingas do
vanas nuo Legijono Posto ir 
Piliečių Klubo.

Brangus Juozai, nenustok 
dirbęs kol nebus laisva ir ne
priklausoma demokratinė tė
vynė Lietuva. F. K.

, “Aš girdėjau savo sesers balsą 
pirmą kartą po 43 metą

“Mano namai yra North To- 
nawanda, New York. Mano 
sesuo gyvena Manchester, 
Anglijoje. Nors mes viena 
kitai nuolatos rašydavome 
laiškus, aš nebuvau jos ma
čius ir kalbėjus su ja dau
giau kaip 40 metų. Kokią 
nuostabią staigmeną mes abi 
turėjom, kai jos šeima tele
fonu mus sujungė jos gimi
mo dieną. Ji buvo trijų tūks
tančių mylių nuotolyje, bet 
jos balsas skambėjo, lyg ji 
butų greta manęs. Neatsi
žvelgiant į. tiek daug metų aš 
pažinau jos balsą tuojau pat. 
Aš visada numaniau, kad te
lefonas gali suteikti džiaugs
mą žmogaus gyvenime, bet 
iki tos dienos aš nežinojau, 
kaip daug tat reiškia.”

yra
įvairus. Bet tai, ką jis atlie
ka, yra pigiausias patarnavi
mas. Jo kaina daug mažiau 
yra pakilusi negu kitų daiktų, 
kuriuos jus perkate.
NEW YORK TELEPHONE 

COMPANY

Kiekvienas yra įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

Skautams Remti Komitetas 
ruošia koncertą su įdomia ir 
įvairia programa, šokiais ir 
bufetu.

Prašoma nepamiršti nuro
dytos datos. Iš anksto esate 
visi kviečiami atsilankyti į 
parengimą, ruošiamą lietuvių 
skautų veiklai remti.

Lietuvių Skautams Remti 
Komitetas New Yorke.

Kurie architektai viešai pa
sireiškia, matyti iš pranešimo 
“Tiesoje” apie įvykusį Vilniu- 
jie III Lietuvos architektų su
važiavimą. Čia minimi archi
tektai A. Cibas, A. Zelbovi- 
čius, K. Černiauskas, S. Stul
ginskis, A. Slavianskas, v7. 
Zubovas, D. Todesas, V. Mi-

------ o------
Senatvės problemoms tyri

nėti draugija įsteigta Vilniu
je. Draugija, t. k. užves se
niausių Lietuvos gyventojų 
kartoteką.

Džiaugsmas VELYKOMS
Jūsų šeima susižavės tikro importuoto

LENKIŠKO KUMPIO Nepalyginamuoju SKONIU

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRoveliill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhalI 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
I

iiūciluis
AND

Jltalanta
BRANDS

gauti šeimos reikalams didumo dėžėsDabar galima

150.00
PARENTS

31b. 
4 1b.

IR

51b.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPMKUAUSttMA LIETUVA" turi daug rimtų bendradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol, visose Amerikoje— 
Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 

pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.
NAUJAI ATVYKI? “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 

bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

[>■

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoa 
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslaiA. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

P.
J. KUKAUSKAŠ, 23 kp., Shenandoah, Pa.,
M. LUKAS, 57 kp., VVorccster, Mass.,
V. bTROCKIS, 60 kp., Grand Rapids,
A. VINCE VLClENfi, 100 kp, Ručine,
J. KUBILIUS, 105 kp, Dayton, Ohio,
A. PALUS1NSK1, 158 kp, Spring! ield, 111.
V. BALTRAITIENE, 214 kp, SU Louis, Mo., sirgo 11 sav. ir 6 d.
E. BENNETT, 260 kp, Chicago, 111, sirgo 7 sav. 5 d. ...........................
J. MAKSVLN1S, 273 kp., Rammond, IncL, sirgo 5 sav. ir 2 d. -------
P. ROGDIENĖ, 293 kp, Wilsonville, III, sirgo 3 sav. ir 6 d. >..........
J. KBENAVIO1US, 332 kp, Richmond Hill, N. Y, sirgo 7 sav. 6 d.
F. S. KOVACS, 342 kp, Easton, Pa, sirgo 2 sav. 6 d. ...........................
& V'EGELEVICIUS, 352 kp, Detroit, Mieli., sirgo 7 sav. 4 d..........-

$54.00
82D0 

108.00
24.00
78.76
55.13
16.50
43.00
64.27
62.25
64.00
30.00
42.50
17.50
41.00

BROG^LYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue 
NEWARK, N. J., 312-314 Markei Street

• Siųsti galima tik naujus daiktus. ♦Per musų firmą 
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje.,
♦ Prie firmos ištaigų yra krautuves, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. ♦ Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.
Informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. ♦Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sokmadieniais 

nuo 9

Viso ---------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių*.

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540
832 North 7th St~ 

PHILADELPHIA 28, Pa. 
WAInut 3-1747

Norėdami daugiau
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NAUJIENOS
, Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuviu kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu# 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos*' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago 8, mintis

NAUJIENOS

NAUJIENOS



New York 1, N. Y., Balandžio-April 3, 1959
Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage ptrovided for 
in Section 1108, Aot of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
, Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

AUKŠTOJO LYGIO KONFEREN 
CIJOS BELAUKIANT

Nedarbo Pasekmės Kelia Nerimu
Atsakingų politikų pažiuręs į busimą konfe
renciją. - Prancūzijos prezidento de Gaulle 
tvirta laikysena. - Chruščevas pripažino vaka
riečių teises vakarų Berlyne

Priverstinas, ilgai aptariamas didžiųjų valstybių 
galvų pasimatymas jau darosi nebeišvengiamas, nors 
prezidentas Eisenhoweris ne kaitą buvo šiuo reikalu 
neigiamai išsitaręs. Šio susitikimo atkakliai siekė So
vietų minifteris pirmininkas Chruščevas. Jis pasiekė, 
ko norėjo. Susidarė tokia padėtis, o toji padėtis dirb
tinu budu paties Chruščevo pastangomis ir buvo suda
ryta, kad besirūpinant taikiu budu išspręsti vadinamąjį 
Berlyno klausimą, tenka pradėti derybas, nors ir nieko 
gero iš tų derybų nelaukiama. Ypatingai minimas pa
sitarimas pasidarė aktualus po Anglijos ministerio pir
mininko Macmillano kelionės į Maskvą,
Tuo tarpu nėra pilno sutarimo

Pažiūrose į busimą vyriausybių gąlvų pasimatymą 
vakaruose yra žymus skirtumai. Tuo tarpu, kai prezi
dentas Eisenliovveris laikosi kietai ir rado reikalinga 
Chruščevą įspėti, jog jis apsiriks manydamas, jog šan
tažo ir blofo keliu jis galėtų ką nors laimėti. Tik visiš
kai atviras ir laisvo noro susitikimas, anot prezidento, 
gali duoti pageidaujamus vaisius.

Spaudos konferencijoje praeitą savaitę prezidentas 
Eisenhovveris padarė aiškią užuominą Macmillanui, pa
brėždamas, kad klysta tie, kurie sau įsivaizdino, jog jis 
važiuotų į vyriausybių galvų konferenciją besąlyginiai. 
Svarbu esą įsitikinti, kad numatomas susitikimas bus 
vaisingas. O tokio įsitikinimo galima laukti tik po už
sienių reikalu ministerių konferencijos, kuri turėtų pa
rengti aukštojo lygio konferencijai dirvą. Prezidentas 
irgi nesižavi Macmillano pasiulymu, kad vyriausybių 
galvos laikytų dažnas konferencijas. Prezidento nuo
mone esą blogiausia, kad tokios konferencijos tik suda
rys bereikalingą triukšmą pasaulinėje spaudoje, o jų 
rezultatai gali būti abejotini.
De Gaulle pritaria Elsenhoweriui '

valstijų atstovais nedirban
čiųjų šelpimo reikalu.

Kadangi šiuo metu nedir
bančiųjų skaičius jau prisiar
tino prie penkių milijonų, tai 
jų šelpimas jau sudaro dide
lę problemą, kuria susirūpino 
federalinė administracija.

Susidarė tokia padėtis, kad 
ne visose valstijose nedirban
čiųjų šelpimas vienodai atlie
kamas. Kaip rimta padėtis 
nedirbančiųjų šelpime jau pa
rodo tai, kad praeitais 1958 
metais jiems buvo išmokėta 
daugiau 4 bilijonų dilerių. 
Kiekvienos valstijos legislatu- 
ra nustato nedirbančiųjų šel
pimo taisykles. Vidutiniškai 
bedarbis gauna po 30 dolerių 
į savaitę ir jam išmokama pa
šaipa 26 savaites. Bet yra 
valstijų, kurios moka mažiau 
negu $30 į savaitę, tuo tarpu 
kai kitose valstijose mokama 
net iki $40 j savaitę.

Bet ilgesnį laiką užtrukusi 
nedarbo negerovė, prezidento 
žodžiais labai neigiamai atsi
liepia į visą ekonominę ir so
cialinę šalies būklę. Todėl 
prezidentas rekomendavo val
stijoms artimiausiu laiku su
sirūpinti nedirbančiųjų šelpi
mo reikalais. Ypatingai sun
kioje būklėje atsiduria tie as
menys, kurie jau spėjo išim
ti jiems priklausančias pašal
pas ir vis tiek tebėra be pa
jamų, kadangi neturi darbo. 
Pailgintas nedirbančiųjų šel- 
jimas, kas daugelyje valstijų 
praktikuojama, tuo tarpu 
padėtį palengvina.

Trumpos Žinios 
iš Visur

šią

PJT Delegacija Stengiasi 
Macmillanui už Akių

D. Britanijos premjero 
“apaštališkos” kelionės iš so
stinės į sostinę, pradėjus nuo 
Maskvos, per Londoną, Pary
žių, Boną iki Washingtono, 
sovietų pavergtųjų valstybių 
egziliniams veiksniams, pir
miausia Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimo veikėjams, 
kelia pagrįsto susirūpinimo. 
Pažįstant britiškąjį politinį 
prisitaikėliškumą, pigu nuspė
ti, kad, Rytų-Vakarų kompro
miso bejieškodama, Britanija 
gali sovietų pavergtuosius 
Centro ir Rytų Europos bylą 
“kišti po gelumiba”.

Todėl dar prieš Macmillano 
atvykimą, apsirūpinusi me
morandumu įstaigojančiu Va
karus deklaruoti savo aiškią 
poltinių tikslų ir siekimų pro
gramą ir demaskuojančiu so
vietų politikos siekimus, PJT 
Seimo delegacija, vadovauja
ma Lietuvos delegacijos pir
mininko V. Sidzikausko, kovo 
17-19 dd. lankėsi Valstybės 
Departamente, pas Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienių rei
kalų komisijų narius, vice
prezidento Nixono biure.

Valstybės Depart a m e n t e 
pasikalbėjimas užtruko dau
giau kaip valandą. Buvo iš
diskutuoti visi pavergtiesiems

t

klausimai, 
kad Vaka- 
dar nesu- 
dabartinis

kraštams oipieji 
Buvo konstatuota, 
rų politika tikrai 
formuluota. Nors
Macmillano vizitas vargu ar 
tokiam formulavimui tinka
mas nuotaikas gali sudaryti, 
bet PJT Seimo memorandumo 
prielaidos ir konstatavimai vi
sokiu atveju bus tam tikras 
įpsęjimas. Ne be reikalo Wa- 
shingtono politiniai sluogs- 
niai šį pavergtųjų vizitą kon
statavo labai laiku padarytą.

Nors JAV Kongresas tie
sioginio konstitucinio povei
kio vykdomajai politikai kaip 
ir neturi, tačiau atskirų sena
torių ir kongresmanų, ypač 
užsienių reikalų komisijos na
rių, faktinis svoris tai politi
kai turi reikšmės ir jų palan
kumas pavergtųjų bylai yra 
tam tikra garantija, kad J. 
A. V. vykdomoji politika ne
sileis iškreipiama iš tarptau
tinės taikos — taikos laisvėje 
— kelio. Be V. Sidzikausko, 
kuris šiuo metu eina PJT pir
mininko pareigas, delegacijo
je dar buvo PJT Gen. Sekre
torius B. Costc (Rumunija), 
ir PJT Bendr. Reikalų Komi
teto nariai P. Ženki (Čekoslo
vakija) ir L. Bartok (Vengri
ja) . Kor.

Mirė Leopoldas Dymša

Toronto SLA 236 Kuopos Jaunimas
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Pirmoj eilėįj iš kairės į dešinę sėdi: A. Sirutis, P. Gvildys, 
J. Žukas, A. Urbonaitė, Centrinis Atstovas ir jaunimo kuo
pos organizatorius S. Jokūbaitis, V. Balsytė, S. Kaspera- 
vičiutė, K. Budreckas; antroj eilėj iš kairės į dešinę stovi: 
J. Matusevičius, V. Baliunas, P. Berneckas, V. Dobilas, J. 
Juškelė, J. Nešukaitis, J. Budrys R. Paškauskas, K. Striau- 
pis, A. Dailidonis, A. Supronas; trečioj eilėj iš kairės į de
šinę stovi: A. Balnis, A. Kasperavičius, L. Kirkilis.

Eisenhoweriui šiuo žvilgs
niu visiškai pritaria Prancū
zijos prezidentas de Gaude. 
Jis net toliau eina savo pasi
sakymuose.

Bet kokį bandymą iš Sovie
tų ir Rytų Vokietijos pusės 
smurtą panaudoti laisvasis 
pasaulis esą turi griežčiausia 
atremti. Jeigu Chruščevas pa
norės eiti iki konflikto, tai so
vietų kariuomenei teks susi
durti su vakarų valstybių ka
rinėmis pajėgomis. Sąjungi
ninkai neturi daryti bet kokių 
nuolaidų. Prancūzija niekada 
nesutiksianti, kad vakarų 
Berlynas butų atiduotas ko
munistų valdžion.

Savo pasisakymus spaudos 
atstovams de Gaulle baigė to
kiu pareiškimu:

— Prancūzija saugiai jau
sis tik tada, kai sovietų kari
nės pajėgos v pasitrauks už 
Uralo. Bet kol komunistinė 
kariuomenė tebėra visai arti, 
Prancūzija jaučia sau grės
mę.

Macmillanas už busim; 
konferenciją be sąlygą

O tuo tarpu Macmillanas 
daug nuolaidesnis Chruščevui. 
Jo nuomone aukštojo lygio 
konferencija neabejotinai bu
sianti naudinga net ir tuo at
veju, jeigu užsienio reikalų 
ministerių konferencija nepa
siektų apčiuopiamų susitari
mų. Tokiu budu matome, 
kad bent tuo taip pilno va
karų valstybių politikos vado
vų solidarumo nesimato. Čia 
yra busimos konferencijos da
linai silpna pusė, bet, žinoma, 
kol konferencija galutinai bus

. x ? • • y
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Paryžius.
atplaukė į Conakry iš raudo
nosios Čekoslovakijos į buvu
sią Prancūzijos koloniją Gui- 
nea prikiautas ginklų, prane
ša pransuzų spaudos agentū
ra..

Lenkų laivas

parengta, reikia tikėtis, jog 
laisvojo pasaulio vadų nuo
monės priartės prie viena ki
tos ir prieš Chruščevą vaka
riečiai atsistos vieningai ir 
sutartinai palaikydami savo 
reikalavimus.

Chruščevas pripažįsta va
kariečiams teises Berlyne

Tuo tarpu galima pažymė
ti nors ir nežymų Macmilla- 
no laimėjimą Maskvoje. Jam 
vis tik> pavyko iš Chruščevo 
ištraukti tokį pareiškimą, kad 
jis sutinka jog vakarų valsty
bės turi teisės vakarų Berly
ne, o tos teisės išplaukia iš 
Vokietijos kapituliacijos po 
šio paskutinio karo. Kas be 
ko, bet Maskvos spauda šiuo 
metu griežtai kritikuoja ne 
tik prezidentą Eisenhowerį, 
bet ir jiems nuolaidesnį Mac- 
millaną. Jie abu, girdi, deda 
pastangas, kad busimoji vy
riausybių galvų konferencija 
nepavyktų. O reikalavimas, 
kad užsienio reikalų ministe
rių konferencija būtinai pa
siektų susitarimo, esąs nieku 
nepagrystas ir absurdiškas.

Laisvojo pasaulio atstovai 
susitinka su Chruščevu be di
delio noro ir tik nusileidžia jo 
reikalavimams todėl, kad no
ri išmušti iš jo rankų propa
gandinį ginklą, buk tik jis no
ri taikos, o vakarai atsisako 
derėtis, kadangi trokšta karo.

Nedirbančiu skaičius 
kelia rūpesčius

VVashingtone, Baltuosi uos 
Rumuos įvyko prezidento pa
sitarimas su gubernatoriais ir

j.

Washingtonas.
Comelius Gallagher paskirtas 
pirmininku spacialiai komisi
jai užsienio reikalams studi
juoti Berlyno kryzę. Jis ir at
stovas Alvin M. Bentley iš
skrido į Vokietijos sostinę 
kovo 30 dieną ir sugrįž balan
džio 4 dieną.

Atstovas

Algeria. — Iš Prancūzijos 
pranešama, kad prancūzai už
mušė 136 sukilėlius ir 62 pa
ėmė nelaisvėn mūšyje netoli 
Boussada, apie 200 mylių pie- 
tytuose nuo Algerijos. 
cuzai tik šeši užmušti.

Pran-

Italija.
Florencijos apylinkėje 
žemės drebėjimas. Daug na
mų sugriauta, apgadinta ir 
padaryta daug nuostolių žmo
nėms.

Kovo 24 dieną 
buvo

Užsienio rei-Londonas.
kalų ministerija praneša, kad 
Londonas ir VVasshingtonas 
susitarę dėl viršūnių konfe
rencijos sukvietimo, tačiau 
pirm viršūnių konferencijos 
turi įvykti užsienio reikalų 
misterių konferencija.

Bagdadas. — Irakas pasi
traukė iš Bagdado pakto, ku
rį smerkia sovietų vadas Ni
kita Chruščevas ir Nasseris.

Tarp Klaipėdos ir Smilty
nes kursuos savieigis dizelinis 
keltas, kurį pastatė Kauno 
laivų remonto dirbtuvės. Be 
kelių šimtų keleivių keltas ga
lėsiąs perkelti į Neringą ir 8 
automašinas.

šir-

va- 
ap- 
bu-

Kovo 25 dieną Stamford, 
Conn. mirė Lietuvos buvęs di
plomatas ir pasižymėjęs vi
suomenininkas Leopoldas 
Dymša. Velionis savo jėgas 
atidavė Lietuvai atlikdamas 
svarbias pareigas savo gim
tajam krašte ir užsieniuose.

L. Dymša mirė savo duk
ters Marijonos Ogden namuo
se. Mirties priežastis — 
dies smūgis.

L. Dymša gimė 1893 m. 
sario 15 dieną Raseinių 
skrityje, Pausupio k. Jis
co baigęs Londono universite
tą ir savo aukšto lygio žinias 
panaudojo išimtinai sėkmin
goje savo tarnyboje. L. Dym
ša pirmaisiais nepriklausomy
bės metais tarnavo Lietuvos 
kariuomenėjo, baigdamas tar
nybą kapitono laipsniu. Net ir 
būdamas (karininku jis atliki
nėjo faktinai diplomatines 
pareigas. Pradžioje jis buvo 
ryšių karininkas prie prancū
zų, paskui prie britų karinių 
misijų Kaune. Taip pat jam 
teko atstovauti Lietuvos Vy
riausiąjį Štabą prie prancūzų 
generolo Niesselio komisijos. 
Kai Klaipėdą okupavo pran
cūzų kariuomenė, tai L. Dym- 
šą Lietuvos vyriausybė pas
kyrė prie okupacinės valdžios 
savo atstovu. Vėliau L. Dym
ša perėjo į .pastovią diploma
tinę tarnybą. Tarp 1928 įr 
1935 metų jis Lietuvos (pa
siuntinybės Berlyne sekreto
rius ir pasiuntinybės patarė
jas, pastrasias pareigas jis 
atlieka Rygoje 1935-1936 me
tais. O 1936-40 metais jis ge
neralinis konsulas Karaliau
čiuje. Ir Hitlerio valdžiai areš
tavus K. Škirpą, jis ėjo Lie
tuvos atstovo pareigas Berly
ne charge d’affaires titulu.

L. Dymša buvo nesvetimas 
spaudos darbui. Be jo raštų 
laikraščiuose, jis padarė kele
tą vertimų, kaip pavyzdžiui— 
pagarsėjusia iš Amerikos ne
grų gyvenimo H. Beecher- 
Stowe apysaką Dėdės Tomo 
Trobelė, S. Swifto Guliverio 
kelionės ir it i

Velionis pasižymėjo dideliu 
pareigingumu ir tiksliu savo 
aukštų pareigų atlikimu. Šias* 
jo budo savybes Lietuvos va
dovai, neatsižvelgiant į parti
nius pasiskyrstymus, vienodai 
aukštai vertino ir todėl jam 
buvo pavedami atsakingi, 
kaip matėme, darbai.

Asmeniniuos santykiuos L. 
Dymša buvo santūrūs, visada 
vienodai korektištas ir jaut
rus. Dėl jo jautraus budo mes 
jį matome dirbant įvairiose 
labdaringose organizacij o s c, 
kur buvo reikalingas tam tik
ras pasiaukojimas ir noras 
padėti ir patarnauti bėdoje 
atsidurusiems žmonėms.

L. Dymšos asmenyje nete
kome nuoširdaus patrioto, są
moningo visuomenininko ir 
žymaus Lietuvos nepriklauso
mų laikų pareigūno. Tr.

Priverčiamojo Darbo 
Stovyklos Veiks

Priverčiamojo darbo sto
vyklos sovietų valdomuose 
kraštuose veiks ir pagal nau
juosius baudžiamuosius įsta
tymus, tik jos vadinamos ne 
tikruoju vardu, o “pataisos ir 
darbo kolonijos”. Sovietų pro
pagandoje užsieniams karto
jamas teikimas apie priver
čiamųjų dahbų stovyklų pa
naikinimą yra tikras blofas, 
nes tos stovyklos netik fak
tinai, bet ir juridiniai tebevei
kia, nors ir naujais pavadini
mais. Lieka sovietinėje bau
džiamoje teisenoje ir trėmi
mas. Nauji nuostatai numa
to dviejų rūšių trėmimą:

1. Iškeldinimą iš gyvena
mosios vietos ir priverstinį 
apgyvendinimą naujoje vieto
je.

2. Ištrėmimą iš gyvenamo
sios vietos, nustatant sritis, 
kuriose tremiamajam drau
džiama lankytis.

Pagal naujuosius nuosta
tus, abiejais atvejais trėmi
mas negalįs būti ilgesnis kaip

Į

Toronto Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 
kuopos vadovybe seniai j ieškojo būdų ir kelių, sustip
rinti savo kuopos narių skaičių lietuviškuoju jaunimu. 
Kuopos vadovai, įvertindami SLA veiklų ir svarbų lie
tuvybei, aiškiai suprato, kad organizacijai yra būtina 
nuolat pasipildyti naujais, j ainiais nariais.

Tuo tikslu, maždaug prieš metus laiko, SLA 236 
kuopos pirmininkas p. J. Strazdas ir vyriausias orga
nizatorius p. S. Jokukaitis, atsilankė į lietuvių sporto 
klubo “Vytis” metinį narių susirinkimų ir nuodugniai 
paaiškino SLA organizacijos reikalingumų bei naudų 
pavieniams nariams ir tautiškumo palaikymui. Tiek p. 
J. Strazdo, tiek p. S. J Jokūbaičio žodžiai, nepraskambč- 
jo veltui ir štai, tuojau pat po susirinkimo, prie vyriau
siojo organizatoriaus prisiartino būrys jaunų žmonių, 
norėdami įstoti į SLA nariais. Pirmaisiais jaunimo 
nariais įstojo: Alg. Banelis, J. Balsys, J. Budrys, Pr. 
Gvildys, O. Kriaučiuna itė, J. Nešukaitis, J. Velyvis ir 
kiti. Netrukus pasipildo sąrašas dar naujais jaunais 
žmonėmis ir prie SLA 236 kuopos įsteigiama jaunimo 
kuopa.

Kuopos įsteigimui nelieka abejinga nė centrinė S. 
L. A. vadovybe. Kuopos įgaliotinis gauna iš .jos ištisą 
eilę sveikinimų ir patarimų kuopų plėsti, didinti, kad 
su laiku išaugtų į didelį jaunimo vienetą. Negalima 
nepaminėti, kad jaunimo kuopos reikalai rupi ir vi- 
visietns SLA 236 kuopos nariams, kurie, savo vadovy
bės vykdomajam vajui, prirašyti daugiau kuopon jau
nimo, karštai pritaria ir visur pagelbsti.

Beveik visi jaunimo kuopos nariai, priklauso lietu
vių sporto klubui “VYTIS”. Centrine SLA vadovybė, 
giliai įvertindama musų, jaunimo pastangas sporto aik
štėse ir žinodama sunkių jų finansinę padėtį, per SLA 
236 kuopos jaunimo kuopų paskyrė lietuvių sporto klu
bui “VYTIS” $100 aukų. Čekio įteikimo proga, vyr. 
organizatorius p. S. Jokūbaitis, prirašė į jaunimo kuo
pų dar penkis naujus narius: A. Kasperavičių, V. Do
bilą, K. Budrecką, K. Striaupį ir V. Balionų.

Tik įsikurusi jaunimo kuopa jau pradeda pasireik
šti ir bendrame SLA 236 kuopos darbe. Naujai išrink
toje kuopos valdyboje matome jaunimo .narį J. Budrį 
sekretoriaus pareigose. Jaunimo kuopos nariai talki
ninkauja įvairiuose kuopos daromuose pa rengimuose. 
Šiais metais, švenčiant SLA 236 kuopai savo 25 metų 
veiklos sukaktį, nemaža dalimi prisidės ir jaunimo kuo
pos nariai.

Žengiant į antruosius jaunimo kuopos gyvavimo 
motus linkime ir tikimės dar daugiau išaugti bei su
stiprėti, energingiau plėsti SLA veiklų ir tuo pačiu pri
sidėti prie musų tėvynes laisvinimo kovų.

J. GUSTAINIS.

5 metams, nepriklausomai 
nuo to, ar trėmimas vykdo
mas kaip pagrindinė; ar kaip 
papildoma bausmė. E.

Žiluos iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Paskelbė naują, loteriją, 
šį kartą “griežtai savanoriš- 
kąf’. Ministerių taryba 
kelbe nutarimą surengti 
ją loteriją Lietuvoje, 9

bet

pas- 
nau- 
mili-

*

jonų sumoj. Pabrėžiama, kad 
loterijos bilietai šį kartą bu
sią platinami “griežtai sava
noriškai”, o ne per įmones ir 
įstaigas, išskaitant iš algos, 
kaip kad būdavo praktikuoja
ma. anksčiau.

------o.....
Iš Lietuvos patekti į Kara

liaučių nesą daroma jokių 
kliūčių, leidimų nereikia. Bū
na, kad Lietuvos kolchozinin- 
kai su savo produktais pasie
kia netik Tilžę, bet ir Kara
liaučių.

I
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MUSŲ REIKALAI

oras išvy-
ukius, miškus ir paju-

kurios Susivienijimo 
jau pradėjo ruoštis

pranešė, kad

ir

ki- 
di-

Žiemos sezonui praėjus ir 
pavasariui prasidėjus

Žiemos sezonui praėjus, pa
vasariui prasidėjus ir pavasa
rinę šventę praleidus, laikas 
pradėt ruoštis vasarinėms iš
vykoms į tyrą orą, nes visai 
nepajusime kai ateis vasaros 
šiltas ir patogus 
koms į 
liūs.

Kai 
kuopos
prie išvykų, turi parinkę vie
tas ir ragina narius iš anksto 
prie išvykų ruoštis ir jose da
lyvauti. Akron, Ohio, gyvuo
jančios Susivienijimo 198 kuo
pos veiklioji pirmininkė Gaš
kienė kovo 5 dieną įvykusia
me susirinkime
kuopos metinis išvažiavimas- 
išvyka bus liepos mėn. 4 die
ną Luko sodyboje ir paragino 
narius išvykoje dalyvauti 
padaryti ją įdomia.

Butų labai gerai, kad ir 
tos kuopos, gyvuojančios
desnėse kolonijose ir turin
čios didesnį skaičių narių, pa
sektų 198 kuopą ir iš anksto 
pasirūpintų vietas išvykonL. 

®— ® A
Susivienijimo pirmosios 
apskrities suvažiavimas

Susivienijimo pirmoji ap- 
skirtis, gyvuojanti Shenan- 
doah-Mahanoy City, Pa., apy
linkėse, kviečia suvažiavimą 
šių metų balandžio mėn. 26 
dieną Easton, Pa. Pirmoji ap
skritis per savo ilgų metų gy
vavimą yra atlikusi savo 
ganizacijai daug gerų darbų. 
Ji savo ribose turi ilgamečių 
ir organizacijos reikalus su
prantančių veikėjų, kaip bu
vęs ilgus metus' prezidentu S. 
Gegužis, buvęs prezidentas P. 
W. Birštonas ir daugelį kitų, 
užtad jos suvažiavimuose vi
suomet būna rimtai svarsto
mi organizacijos reikalai ir 
padaroma gerų nutarimų.

Apskrities sekretoriaus pa
reigas eina Amerikoje gimusi 
ir augusi lietuvaitė Jean Ge- 
gužyte-žalonienė. Ji savo pra
nešime apie suvažiavimą ra
šo: “Kad šis suvažiavimas 
butų tokiu, kuris tikrai at
spindėtų SLA pinnosios ap
skrities pavasarinę'ŠVentę”.

Dar kartą primename dėl 
steigimo poilsio namų

Praeitą savaitę šioje vieto
je buvo rašyta, kad Susivieni
jimo sekretorius išsiuntinėjo 
visoms kuopoms laiškus rei
kale steigimo poilsio namų 
seneliams 
raginame 
sukviestų 
rinkimus, 
Stomas iš 
kas reikale 
Reikalas svarbus, todėl tuose 
kuopų susirinkimuose privalo 
dalyvauti kiekvienas narys ir 
paduoti savo balsą pagal ge- 
riausį supratimą. Nežiūrint 
kaip balsuosite, bet dalyvau-

• iš ankst 
išvyk oSL. 
® A

or-

gyventi. Dabar mes 
visas kuopas, kad 
narius į tuos susi
kurtuose bus svar- 
centro gautas laiš- 

namų steigimo.

SLA Reikalai ir Veikla
Paskutinis Pakvietimas j SLA 66 Kuopos 

Tradicinę Pavasario Vakarienę

ANSONIA, CONfrf. — Balandžio 12 dieną lietuvių šv. An
tano parapijos salėje 5 valandą po pietų įvyks SLA 66 kuo
pos svarbi pramoga, tai yra tradicinė ir pavasarinė vakarienė. 
Pirmiausia bus duodama vakarienė, o po tam bus šokiai ge
ram orkestrui grojant.. įėjimas į šokius tik 50 centų.

Daugelis žmonių kai kada važiuoji kur nors kitur pie- 
tams ar vakarienei praleisti laiką. Tai atsiminkit broliai ir 
sasės, kad atvykdami į musų metinę pramogą klaidos nepada
rysite, nes čia visi maloniai pralęisim kelias valandas ir kariu 
pagyvinsim lietuvišką judėjimą, busim daugiau vieningi.

Rengėjai pasirengę visus gerai pavaišinti už prieinamą 
kainą, maloniai priimti, todėl visus, vietinius ir iš apylinkių 
nuoširdžiai kviečiame balandžio 12 dieną pribūti į ŠIA 66 kuo
pos tradicinę metinę vakarienę ir linksmai laiką praleisti.

Kviečia Ren gėjai.

Jš SLA Ketvirtosios Apskrities 45 Metų 
Sukakties Minėjimo

Kovo 1Hartford, Conn.
dieną Lietuvių Piliečių Klube, 
227 Lavvrence Street, įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
45 metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti banketas. Todėl apie 
jį aš čia nors trumpai pami
nėsiu.

Atvykus prie minimo klubo 
namo, tuoj matai iš parašo, 
kad čia randasi lietuviška į- 
staiga, trijų aukštų nemažas 
pastatas. Tai lietuvių suma
numo ir pasididžiavo darbas 
(apie įrengimą prisieitų daug 
rašyti). Trečiam aukšte erd
vioj salėj vidurdienį svečiai 
sukviesti prie stalų pietauti. 
Svečių buvo vietinių ir iš to
limesnių kolonijų atvykusių, 
tačiau ne tiek daug kiek bu
vo tikėtasi. Mat tą dieną apy
linkės kolonijose buvo mini
ma Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 41 metų su
kaktis — Vasario 16 minėji
mai.

Čia vietos įžymus veikėjas 
ir 6 metus buvęs ketvirtosios 
apskrities pirmininkas Bro
nius Vedeikis pradėjo kalbų 
programą. Pirmiausia jis pa
kvietė sekančius svečius pa
kalbėti: V. Vitkauską, A. Bi- 
rietą, M. Voketaitį, J. Mar
čiulionį, S. Bujanauską, J. 
Radzevičių, T. Matą, A. Oran- 
tą, buvusį apskrities pirmi
ninką J. Trečioką, ir dabarti
nį apskrities pirmininką A. 
Kasparavičių. Pastarasis tarp 
kitko perskaitė laišką nuo 
centrinio SLA sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko, kuriame pra
nešė, kad kviesti nekurie Pil
domosios Tarybos nariai ne
gali dalyvauti jubiliejiniame 
parengime, tai tik sveikini
mus prisiuntė ketvirtąjai ap- 
skičiai. Dar perskaitė kai ku
rių SLA kuopų gyvuojančių 
Conn. valstijoj pirmus valdy
bų vardus.

Dar pakviesti pakalbėti: J. 
Pikelis, V. šilkas, J. Diken. 
Atsiprašau, jei čia kurių var
dus praleidau, nes svečiai ne
labai buvo ramus tai kai ku
rie sulaikė nuo kalbėjimo.

Žodį kitą reikia pasakyti 
apie pietus, kurie buvo labai 
geri, maistas pirmos rūšies ir 
skoningai pagaminti, tai visi 
pavalgė 'kiek norėjo ir išsigė- 
rė. Vienas svečias net paste
bėjo: “Jei Hartforde kada bu
vo kokių trukumų su maistu, 
tai šiandien atsilygino”.

Banketą rengė vietinė SLA 
124 kuopos sekanti išrinkti 
rengėjai: Bronius Vedeikis, 
Jonas Pakalnis, Stasys Pik
turna, o jiems pagalbėjo Ju
lius Baltulionis. Sekančios 
sumanios gaspadinės (pagami
no skanius pietus: Mary Bal
tulionis, Ona Racinskienė, 
Ona Degutienė, Marė Piktur- 
nienė, o joms pagalbėjo Ona 
Brazauskienė ir Ona Jusinas.

kitę savo kuopos susirinkime 
ir atlikite savo, kaipo nario, 
pareigą.

1
KOVAS

Truko žiemos pančiai, 
Nors dar ore šalta,
Nors dar būna šalnos 
Ir dar žemė balta—

Dangus mėlynuoja, 
Vandenys sujudo,
Kiekviena šakelė
Miške atsibudo.

Saulė prisikėlė,
Gamta jau nemiega, 
Nemunėlis blizga 
Ir į jurą bėga.

Girioj šaltinėlis
Tyliai žaidžia, plaukia, 
Pasaką pamirštą 
Prisiminti šaukia.

Sofija Ambrazevičienė.

Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS"

T

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KALBOS VYSTYMASIS

Todėl varde SLA ketvirtosios 
apskrities visiems darbuoto
jams reikia pasakyti širdin
giausi ačiū!

Gaila, kad SLA ketvirto
sios apskrities senos knygos 
yra kur nors dingę, tai ant 
greitųjų nebuvo galima su
rasti ir sužinoti kas buvo pir
maisiais apskrities tvėrėjais 
ir darbutojais, tai prisiminta 
tik tie, kurie vėliau daugiau
sia dinbo. Gal vėliau bus su
rasta knygos ir sužinota iš jų 
apie pirmuosius apskrities 
tvėrėjus ir veikėjus. Žinoma, 
gal tų pirmųjų darbuotojų 
dauguma jau ilsisi šaltuose 
kapuose.

SLA 4-tos Apskrities 
Korespondentas.

1--------------
Padėka SLA Centro 

Tarnautojams

Aš, žemiau pasirašęs, nuo
širdžiai dėkoju Susivienijimo 
Centro tarnautojams, kurie 
prisiminė mane sergantį ir 
pagal savo geriausias išgales 
kiekvienas paaukojo atitinka
mą sumą pinigų mano sveika
tos pataisymui. Dabar aš vėl 
turiu už ką nuspirkti gyduo
lių ir užsimokėti už gazo tan
ką, kuri man reikalinga.

Aš jaučiuosiu daug geriau, 
kuomet matau gerus drau
gus, kurie mane nelaimėje at
jaučia ir kartais nuo karto pi- 
nigiškai paremia. Gerai yra 
turėti draugų sveikam esant, 
bet daug geriau ir maloniau 
turėti gerus draugus nelai
mės valandose gavus nuo jų 
pagalbą. Todėl dar kartą nuo
širdžią padėką reiškiu centro 
tarnautojams už suteiktą 
man piniginę paramą. Aš, 
gerbiamieji, Jūsų nuoširdumo 
niekad nepamiršiu.

Jus gerbiąs
Mikas Kupris.

Shenandoah, Pa

Iš SLA 23 Kuopos Mėne
sinio Susirinkimo

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas buvo laikomas 
kovo mėn. 1 dieną, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku. Kuo
pos valdyba visa dalyvavo su
sirinkime.

Iš vasario menesio kuopos 
susirinkimo protokolas per
skaitytas ir priimtas. Finansų 
sekretorius raportavo, 
yra vienas ligonis
Makauskas. Apkalbėjus 
pos praėjusius reikalus, 
kalbėta apie bėgančius 
pos reikalus, ar nebūtų
ma surengti kokį parengimą 
dėl padinimo kuopos iždo. Tas 
reikalas paliktas ant toliau, 
kai oras atšils.

Buvo iškelta ir plačiai apkal
bėta apie SLA daugelio metų 
veikėjus, kurie daug prisidė
jo prie lietuvių veiklos Ame
rikoje, kad jiems pareikšti 
pagarbą už jų gerus darbus, i

kad 
Povilas 

kuo- 
buvo 
kuo- 
gali-

f
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suruošti pagerbimo pobūvį 
dėl dr. M. J. Viniko, dr. P. 
Grigaičio ir Stasio Gegužio, 
kviečiant visas Susivienijimo 
apskritis, visas kuopas, kitas 
draugijas, klubus, laikraščių 
redakcijas ir šiaip visuomenės 
veikėjus, šiam parengimui 
laikas butų tinkamas 1959 
metų rudenį, vieta butų pa
togiausia New Yorke vienam 
didesnių viešbučių.

Tokiam darbui atlikti ge
riausia butų sudaryti komisi
ją New Yorke ir apylinkėse 
gyvenančių asmenų. Butų ma
lonu išgirsti ir iš kitų koloni
jų veikėjų nuomones šiuo rei
kalu.

Gerbiami SLA veikėjai, ku
rie pritariate šiam sumany
mui, be atidėliojimo pareiški- 
te savo nuomones per organą 
Tėvynę.

SLA pirmosios apskrities bu
vęs sekretorius

Viktoras Visockis.

South Boston, Mass.

ŠIA 43 Kuopos Nariams

Pranešama, kad š. m. ba
landžio mėn. 8 dieną, 8 valan
dą vakare Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose So. Bos
tone yra kviečiamas kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
bus aptariamas SLA Centro 
raštas, Senelių ir Poilsio Na
mų reikalu, nes turime pa
reikšti savo nuomonę. Be to, 
bus aptariami ir kiti einamie
ji reikalai.

Apgailestaujame, kad ir po 
priminimų dėl mokesčių su
mokėjimo termino, dalis kuo
pos narių jų nesusimokėjo ir 
kovo 31 dieną savaime įvyk
sta jų suspendavimas. Lau
kiame šiame susirinkime, kad 
išvengs formalumų eigos.

SLA 43 Kp. Valdyba.

Manchester, Conn.
SLA 207 Kuopos Veikla

SLA 207 kuopos susirinki
mas įvyks šių metų balandžio 
mėn. 12 dieną, 2 valandą po 
pietų, priprastoje vietoje.

Kviečiami visi nariai daly
vauti susirinkime. Šis nepa
prastas susirinkimas šaukia
mas dėl to, kad iš SLA Cen
tro gautas laiškas, kuriame 
yra klausimai į kuriuos na
riai privalo atsakyti SLA se
nelių ir poilsio namų steigimo 
reikalu. Nariai prašomi pasi
sakyti ar sutinka kad tokie 
namai butų steigiami ir tų 
namų finansinis klausimas bei 
palaikymas, finansinis prisi
dėjimas prie namų užlaikymo 
jeigu butų reikalinga.

Todėl SLA 207 kuopos na
riai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, rimtai apkal
bėkite čia paminėtus klausi
mus ir į juos atsakykite.

SLA 207 kuopos finansų 
sekretorės M. Zorskiutės mo
tina Elzbieta Zorskienė sun
kiai serga. P-nia E. Zorskienė 
SLA 207 kuopoje yra daug

I

Jaunas visai kūdikis, apie 3-4 
nešiu, pradeda tarti trumpus, lengvus 
garsus, pav. la, la, la, o toliau ir sunkes
nius, sako ma-ma-nia, ar be-be. Antram 
pusmetyje jis pradeda suprasti kaiku- 
riuos žodžius, atsimena jų reikšmę, o 
metą gale vartoja lengvesnius žodžius. 
Antrais metais mėgina išreikšti savo 
mintis trumpais sakiniais, dviejų metu 
— kalba laisvai.

me-

Nemažai kūdikių .neištaria pradžio
je visų garsų, arba ištaria savotiškai ir 
net sudaro savotiškus žodžius, daiktų 
pavadinimus. Nors tėvams jo kalba at
rodo maloni, minkšta, bet jie neprivalo 
jo pamėgdžioti, vartoti jo ištarimą, nes 
tai tik pavėluoja jo kalbos vystymąsi. 
Dviejų kalbų vartojimas’ nuo pradžios 
apsunkina išmokti kalbą ir vėluoja jos 
vystymąsi. Rezultate vaikas neišmoksta 
kalbėti viena kalba švariai, dažnai maišo 
žodžius iš antros kalbos ir ištarimas ne
būna grynas. Jau nuo kūdikystės vaikas 
turi žinoti, katra kalba yra tėvų ir pro
tėvių, ją noriai vartoti ir lengvinti. Tė
vai turi vystyti jame ta. meilę ir iprati- 
ma.

4-

Būna vaikų, kurie pradeda kalbėti 
vėliau, o kiti nekalba iki 3-jų metų; jei
gu 3-jų metų vaikas dar nekalba — tai 
jis vra užsilikęs protu. Jeigu toks vai
kas supranta kalbą, supranta kas jam. 
sakoma, jis dar pradės kalbėti.

Blogą prognozę, kalbos at’žvilgu,

tenka ,statyti vaikui, kuris nekalba iki 5 
metų amžiaus. Pasitaiko, nors .nedažnai, 
vaikų, kurie nenori mokytis kalbėti, nors 
galėtų, .nes jų protas yra pakankamai iš- 

. sivystęs. Jie yra panašus į vaikus, ku
rie nenori imti tiršto maisto, tik skystą, 
kiti nenori kramtyti. Būna tokiu, kurie 
išmokę vieną žodį “ne”, daugiau nekal
ba, nors pasitaiko, kad pasako porą žo
džių, kuomet tėvai negirdi. Ką reiškia 
visi tie kalbos nenormalumai. Tas vrav 
savo rūšies vaikų užsispyrimai ir yra 
nervinio pobūdžio, juos priskaitoma prie 
neurozių. Tų neurozių priežastį reikia 
ieškoti auklėjimo klaidose: kūdikio dva
sia liko sužalota kokiu smarkiu įspū
džiu, kaip barimu, bausme ar išgąsčiu. 
Atsitinka, kad kalbėjęs gerai vaikas nu
stoja visai kalbėti po sunkaus pergyve
nimo, dažniausiai nuo išgąsčio. Jis yra 
labai nervingas, bijąs aplinkos, su men
kavertiškumo jausmu. Jeigu jį spirti 
pasakyti kokį žodį, jis dreba, verkia, bet 
negali išspausti žodžio iš gerklės. Jis 
yra irgi auklėjimo auka. Pedagoginėmis 
priemonėmis gali pasisekti pakelti jo sa
vęs vertinimą, pašalinti dvasios prislė- 
gimą, tuomet jis grįžta vėl gyve.niman ir 
susitaiko su aplinka.

Nors mikčiojimai pas vaikus daž
niausiai prasideda mokykliniam amžiu
je (6—10 metų), bet pasitaiko ir pas 
jaunus, pas kūdikius. Gerai kalbėjęs 
kūdikis po išgąsčio ar kito pergyvenimo 
pradeda mikčioti; prognozė tokiam am
žiuje yra geresnė, nes pasiseka išgydyti 
(pašalinti), pedagoginėmis priemonė
mis, pašalinus psycho—emocines įtakas.

(Bus daugiau)

v •
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pasidarbavusi. Aš veliju savo 
kuopos narei E. Zorskienei 
kogreičiausia pasveikti ir vėl 
su mumis veikti organizaci
jos labui. A. Biretta.

Pittston, Pa

SLA 7-TOS KUOPOS 
labai svarbus susirinkimas 
bus laikomas šių metų balan
džio mėn. 12 dieną, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku.

Kadangi šiame susirinkime 
bus svarstoma iš centro pri
siųsti reikalavimai apsvarsty
ti ir nubalsuoti reikalingumas 
Senelių ir Polsio namo steigi- 
gimo, tai kiekvieno nario pa
reiga pribūti į susirinkimą ir 
pareikšti savo nuomonę na
mų steigimo reikalu.

Be to, yra ir daugiau svar- 
reikalų aptarimui.

Vladas Palūpis, 
SLA 7 kuopos pirm.

Mų

Harrisburg, Illinois

Mirė Petras Leskis, 
SLA 16 Kuopos Narys

Šių metų vasario 17 dieną 
mirė Petras Leskis, SLA 16 
kuopos narys sulaukęs 82 
metus amžiaus. Velionis buvo 
ilgametis SLA narys, gimęs 
Lietuvoje, Kauno apskrityje

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną Marijoną’, 4 dukteris, 4 
žentus, anūkes ir anukus, vie
ną sūnų, marčią. Vienas jo 
sūnūs žuvo praeitam kare Ja

ponijoje.

Velionis iš amate buvo 
anglikasys ir ūkininkas, buvo 
darbštus ir visą savo gyveni
mą dirbo sunkiai.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis miesto kapinėse. 
Tegul jam būna lengva ilsė
tis šios šalies laisvoje žemėje!

Apie Harrisburg Lietuviai 
Mažėja-miršta

Motiejus M. Geraltauskas 
mirė šių metų vasario 4 die
ną, sulaukęs 74 metus. Jis 
buvo gimęs Lietuvoj, Alytaus 
apskrity, Metelių miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną, dukterį ir žentą, anū
kus, anūkę, vieną sūnų ir 
marčią, taipgi brolį Antaną, 
seserį Tafilę Puslienę.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Saulėleidžio kapi
nėse. Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemelė.

Antanas Geraltauskas.

Bobeliai įsikūrė 
Elgin, Illinois

Mums teko sužinoti, kad 
Susivienijimo nariai daktaras 
ir Delia (Devenytė) Bobeliai 
išvyko į Illinois valstiją ir įsi
kūrė 691 Linden Avenue, El
gin, Illinois, kur dr. Bobelis 
tęs medicinos praktiką.

Mes linkime ponams Bobe
liams geriausios sėkmės nau
joje vietoje.

Mt. Carmei, Pa

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

SLA 52 KUOPOS 
bertaininis sssirinkimas įvyks 
šių metų balandžio mėn. 12 
dieną, 2 valandą po pietų, 
sekretoriaus namuose, 344 So. 
MJaple Street.

Visi nariai ir visos narės 
malonėkites pribūti į susirin
kimą ir užsimokėti mėnesines 
duokles. Bus ir 
apsvarstymui.

Juozas
SLA 52

Ansonia, Conn. — Susivie
nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis * 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

kitų reikalų

Paškevičius, 
kuopos sekr.

Providence, R. I

SLA 347 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šių metų 
balandžio mėn. 12 dieną, 4 
valandą po pietų, ALPP Klu
bo name, 475 Smith Street.

Malonėkite visi nariai ir vi
sos narės pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti savo duok
les, kad neliktumėt suspen
duoti. Taipgi pranešu, kad 
svarbus laiškas prisiųstas iš 
centro, kurį turėsime aptarti 
ir sugrąžinti centrui. Dar kar
tą prašau visus narius pribū
ti į susirinkimą.

V. J. Bankauskas, 
SLA 347 kuopos sekr.

Chicago, Illinois. — Susi
vienijimo 134 moterų kuopos 
ruošiamos (paskaitos įvyks ba
landžio mėn 10 ir 24 dieno
mis, 7 valandą vakare, Jauni
mo Centre, 5620 S.o Clar- 
mont Avenue. Paskaitų ruo
šėjos kviečia vietinius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
paskaitose.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas kviečiamas sek
madienį šių metų balandžio 
men. 26 dieną, Lithuanian 
American Citizen CJIu!b, 631 
Walnut Street, Easton, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus ir ragin
ti savo draugus ir pažįstamus 
juos lankyti.



Balandžio 3, 1959 T n V V N tt 3

t K
SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais gruodžio 4 ir 5 dienomis, Sherman 
viešbutyje, Chicago, III.

(Tęsinys)

r TREČIOJI SESIJA

ŠIA Pildomosios Tarybos suvažiavimo trečią se- 
/? siją atidarė ŠIA prezidentas P. Dargis, 1958 m. gruo

džio mėn. 5 dieną 8 valandą rytoj, Sherman viešbuty
je, Moby Diek kambaryje, Chicago; III. Šioje sesijoje 
dalyvauja visi Pildomosos Tarybos narai:

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

( Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

ro kvorumą.
Be to, šiame posėdyje dalyvauja ŠIA Kontrolės 

Komisijos pirmininkas S. Gegužis, Labdarybės Komi
sijos narė K. Katkevičienė, Centrinis Atstovas A. 
Vaitkevičius ir ŠIA 134 kuopos finansų sekretorė 
Christine Austin.

15. Svarstomas ŠIA Vajaus Komisijos raportas, 
kurį patiekia: P. Dargis, dr. M. J. Vinikas, J. Macei
na ir dr. S. Biežis. SLA sekretorius dr. M. J. Vini
kas skaito Vajaus Komisijos suvažiavimo 1958 m. 
spalių 18 ir 19 dienomis ŠIA Centro patalpose Nevv 
Yorke užrašų protokolą. Po to, patiekia ŠIA jubi- 

, liejinio vajaus, kuris buvo baigtas 1957 m. rugpiučio
30 dieną apyskaitą, pranešdamas, kad vien organiza
toriams buvo atlyginta viso $14,856.30, daktaramas

J
už sveikatos apžiūrėjimą $2,542.00 ir sekretoriams po 
25 et. nuo nario $251.25. Viso jubiliejinio vajaus išlai
dų $17,649.55. Liko neišmokėta organizatoriams 
$58.00 ir daktarams $270.00.

ŠIA sekretorius dr. M'. J. Vinikas pranešdamas 
apie dabartinį Pažangos Vajų suminėjo, kad prirašyta 
viso 661 narys; 504 į suaugusių ir 157 į valKų sky
rius. Apdraudų suma viso $569.550.

Akcidentalę apdraudą įsigijo viso 202 nariai, ku
rių apdraudų suma yra $217,750.00.

Į Ligos Pašalpos sikyrių įstojo viso 431 narys. 
Iki 1958 m. gruodžio mėn. 1 d. išmokėta Ligos Pašal
pos, senojo skyriaus 421 nariui, viso $14,956.25, nau
jojo skyriaus 123 nariams viso $9,392.80. Viso išmo
kėta 544 nariams $24,349.05.

Po to, buvo susipažidinta su išleistais aplinksraš- 
čiais kuopų organizatoriams, seimo delegatams, pa
raginimais liapsuotiems nariams susimokėti duokles. 
Taip pat naujais propagandos budais Ir supažindinta 
su paruoštais planais propagandos ir aptarta naujo 
vajaus /pradžia.

E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus Va
jaus Komisijos raportas vienbalsiai buvo priimtas ir 
atlikti Vajaus Komisijos darbai ratifikuoti.

18. Svarstomas SLA įsiregistravimo ir veiklos 
klausimas Kanadoje. SLA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas perskaito Department of Insurance Ottawa, 
Canada October 16, October 17, 1958 m. laiškus, ra
šytus SLA, supažindina su Department of Insurance 
Ottawa, Canada instrukcija Form Ins. 26, kuri nu
stato sąlygas įsiregistravimo, February 21, 1952 m. 
memorandumu, 1952 m. ir July 31, 1958 m. įstatymais.

SLA prezidentas P. Dargis perskaito SLA 236 
kuopos pirmininko J. Strazdo 1958 m. lapkričio 16 d. 
jam rašytą laišką, įsiregistravimo reikalu.

Visapusiškai išanalizavus įsiregistravimo Kana
doje reikalą, buvo konstatuota, kad įstatymai yra ga

na palankus, bet jie žymiai pakeičia senąsias įsiregis- 
travimo sąlygas, todėl yra reikalingas platesnis išty
rimas. P. T. išklausiusi prezidento P. Dargio ir sek
retoriaus dr. M. J. Viniko pranešimus, įnešus ir parė
mus padarė nutarimą: Kadangi ŠIA įsiregistravimo 
reikalas Kanadoje yra reikalingas platesnio ištyrimo 
ir tikslaus apskaičiavimo, kiek įsiregistravimas ir iš
laikymas ŠIA Kanadoje kainuos, todėl nutarta visą 
reikalą pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui to
limesnėms studijoms.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pie
tų paskelbdamas, kad ketvirtoji sesija prasidės šioje 
pat vietoje 2 valandą po pietų.

KETVIRTOJI SESIJA

Ketvirtą ŠIA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1958 m. gruodžio 
mėn. 5 d. 2 valandą po pietų Sherman viešbutyje Chi
cago, III. Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios 
Tarybos nariai:

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

ro kvorumą.
Be to, šiame (pasėdyje dalyvauja SLA Kontrolės 

Komisijos pirmininkas S. Gegužis, Centrinis Atstovas 
A. Vaitkevičius, Labdarybės Komisijos narė K. Kat
kevičienė ir ŠIA 134 kp. sekretorė Christine Austin.

17. SLA prezidentas P. Dargis, paaiškina, kad 
visi Pildomosios Tarybos nariai yra gavę Centrinio At
stovo A. Vaitkevičiaus paruoštą planą, projektą ir 
siūlymą apsvarstyti tą projektą, kad pastatyti Chica

goje, III. ŠIA kulturinius namus.
Prezidento P. Dargio pakviestas Centrinis Atsto

vas A. Vaitkevičius, paaiškino apie motyvus, kurie 
verčia įsigyti tokį namą, apie paruoštą projektą, ku
riame yra numatytos patalpos visoms reikalingoms 
institucijoms, apie vietą namui ir prašo Pildomosios 
Tarybos priimti jo projektą.

SLA kultūrinio namo reikalu pasisakius visiems 
Pildomosios Tarybos nariams ir dalyvaujantiems sve
čiams, įnešus, parėmus, nutarta visą reikalą pavesti 
SLA sekretoriui, kad ištirtų visas galimybes teisiška 
puse ir sąlygas kuriomis butų galima toksai projek
tas įgyvendinti.

18. Pildomoji Taryba pasirašo čarterius šioms 
SLA naujoms kuopoms: SLA 25 kuopai, Stoughon, 
Mass., ŠIA 150 kuopai, Chicago, III., SLA 303 kuo
pai, Cleveland, Ohio, SLA 373 kuopai, St. Petersburg, 
Fla., SLA 374 kuopai, Paterson, N. J. ir čarterio du
blikatą 285 kuopai, Linden, N. J.

18. Į SLA Pildomosios Tarybos posėdį atvyko 
teisėjas A. Wells,. Jis pareiškė, kad kaip SLA narys 
atvyko pasveikinti Pildomosios Tarybos suvažiavimą. 
Pasisveikinęs su visais posėdžio dalyviais, palinkėjo 
savo organizacijai kuo geriausios sėkmės, o Pildomo
sios Tarybos suvažiavimui našaus darbo. SLA prezi
dentas P. Dargis padėkojo svečiui už atsilankymą ir 
pareikštus tokius nuoširdžius linkėjimus. Po to tei
sėjas Wells Pildomosios Tarybos suvažiavimo posėdį 
apleido.

20. Svarstomas SLA narės, studentės Liudos Ju- 
cenaitės prašymas gauti stipendiją. Švietimo Komi
sijai rekomendavus, J. Maceinai įnešus, N. Gugienei 
parėmus, vienbalsiai nutarta jos prašymą patenkinti 
ir duoti $300.00 stipendiją, t. y. tiek kiek prašė, iš 
Moksleivių Fondo.

(Bus daugiau)

Antano Olio ir Antano Vanagaičio Akademijos Prezidiumas
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Iš kairės į dešinę sėdi: SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas, BALFo pirmininkas dr. 
kan. J. Končius, LLK pirmininkas mins. V. Sidzikauskas, Ieva Rokfelerienė, Lietuvos ge
neralinis konsulas J. Budrys, “Margučio” leidėja Lilija Vanagaitiene, Vera Olienė. SLA 
centrinis daktaras kvotėjas dr. Steponas Biežis kalba apie velionį Antaną Olį.

t« Antano Vanagaičio ir Antano Oįi 
Minėjimas New York

Va-

I

I

*
i

I

Didžiojo New Yorko lietu
vių visuomenė Statler viešbu
čio^ salėje neseniai paminėjo 
prieš\10 metų mirusį kompo
zitorių^ Antaną Vanagaitį ir 
veik prieš metus mirusį pla
čiai žinoma visuomenės žymų 
veikėją Antaną Olį.

Iškilmingą minėjimo posėdį 
— akademiją rengėjų vardu 
pradėjo Stasys Gudas, Ameri-

kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Rytų Apygardos pirmi
ninkas. Brooklyno operetės 
chorui sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, Tautinės 
Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkas E. Bartkus pa
prašė susirinkusius susikaupi
mo valandėle pagerbti miru
sius. Tuo metu operetės cho
ras pagiedojo A. Vanagaičio 
kurinį Malda.

>
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Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Vinikas kalbasi su 
Lilija Vanagaitiene, žurnalo “Margučio” leidėja.
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Į akademijos garbės prezi
diumą buvo pakviesta L. Va- 
nagaitienė, V. Olienė, Lietu
vos generalinis konsulas J. 
Budrys, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, VLIKo pirmininkas 
dr. A. Trimakas, Nepriklau- 
mybės Talkos pirmininkas V. 
Rastenis, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, BALFo pirmi
ninkas kan. J. Končius, Ieva 
Rockefelerienė,
dr. S. Biežis ir dr. J. Papfė- 
nas.

Dr. S. Biežis, SLA daktaras 
kvotėjas, artimas Antano 
Olio bendradarbis, ilga kalba 
plačiai nušvietė Olio gyveni
mą, iškeldamas jo veiklą ir

E. Bartkus,

■i? ■ r > -■ (,lv. *
■Šit! s:iiri j'

nis Meno Ansamblis sugeba 
ne tik priminti, bet ir įkvėp
ti.

Kartu primename, kad šie
met, mielų svečių patogumui, 
visos iškilmės vyks nebe Wel- 
lande, kaip anksčiau per ket
verius metus mes ruošdavo- 
me, bet Merritton mieste, ku
ris yra susijungęs su St. Ca
tharines. Salos pavadinimas 
Merritton Community Centre 
Hali, Park Avenue. Savo su
kaktuvines Jonines ruošiame 
Merrittone, tiktai dėl to, kad 
suradome didesnę ir tinkamą 
sportui ir koncertams salę.

Šiais metais laukiame ypa
tingai savo kultūriniam dar
be visuomonės stiprios para
mos.

VKLS Kanados Krašto Val
dybos pavesta St. Catharines

Skyriaus Valdyba.

Joninių šventę nesitikėjom, 
kad galėsime ją taip išplėsti. 
Rengiamiesi penkmečio su
kaktuvinei šventei džiaugia
mės, kad musų viltis pralen
kė įdėto darbo rezultatai, to
dėl drąsiai ruošiamės penktą- 
jai šventei suteikdami šiai 
padangei pasigrožėti net to
kią meninę pajėgą, kaip Lie
tuvių Tautinio Meno Ansam
blis ČIURLIONIS.

Gyvenant tokiame laikotar
pyje, kada lietuvių tauta ne
gailestingai naikinama, o šia
pus Atlanto būdami patys 
pamažu tirpstame, lietuviams 
yra reikalinga, kad ir retes
nės į metus nors vieną kartą, 
bet didesnės tautinės prošvai
stės — savo lietuviškų tradi
cijų prisiminimas, kad mes 
lietuviais esame gimę, o kad 
tokiais esame Lietuvių Tauti

Detroit, Michigan
Pagerbs Povilą Molį, 70-to 

Gimtadienio Proga

VILNIAUS KRAŠTO LIE
TUVIŲ SĄJUNGOS ST. 
CATHARINES SKYRIAUS 

Atsišaukimas
Mieli lietuviai!

Šiais metais birželio 20 die
ną, ruošiame penktas Joni
nes, taigi yra ir sukaktuvi
nės. Į jas rengiamės sutrauk
ti kuodaugiausiai jaunimo, to
dėl jas ir pavadiname PAVA
SARIO JAUNIMO ŠVENTE.

Kaip sukaktuvinės Joninės 
ir Jaunimo Šventė ruošiamos 
plačiu mastu, Dienos metu 
vyks varžybos, vakare meni
nę programos dalį atliks iš 
Clevelando lietuvių tautinio 
meno ansamblis ČIURLIO
NIS. Smulkesni aprašymai 
bus skelbiami vėliau.

Prieš penkius metus Nia
garos pusiasalyje pradėdami

Detroito Lietuvių Vaizbos 
Butas, savo metiniame ban
kete, ruošiasi pagerbti savo 
narį, veikėją, Lietuvos Vyčio 
Kryžiaus kavalierių Povilą 
Molį, ir kitus savo narius su
laukusius 70 metų amžiaus. 
Pagerbimo banketas įvyks 
balandžio 5 d. Silver Crown 
Ballroom.

Į šį iškilmingą banketą yra 
kviečiami visi Detroito lietu
viai bei lietuvės. Nors vieta 
banketui yra erdvi, bet no
rintieji dalyvauti turi iš ank
sto užsisakyti bilietus, pas
kambinant DLB Buto pirmi
ninkui W. J. Adams, Tel. TU1- 
sa 3-1220. F. M.

reiškė velionių našlės L. 
nagaitienė ir V. Olienė.

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo akademijos meninė da
lis. Jos metu aktorė L. Ka- 
šiubaitė jautriai padeklamavo 
V. Kudirkos ir Putino keletą 
eilėraščių. Pianistas Antanas 
Smetona meistriškai paskam
bino momentui pritaikintus 
Chopin ir Bach kelis kurinius. 
Brooklyno operetės choras, 
vedamas Mykolo Cibo, padai
navo keletą dainų, tarp jų A. 
Vanagaičio sukurtų.

Salė, kurioj vyko akademi
ja, buvo papuošta Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis, A. 
Vanagaičio ir A. Olio portre
tais ir gėlėmis. Visa tas su
darė minėjimui reikalingą ap
linkumą ir atitinkamai nutei
kė susirinkusius.

Akademijos rengėja buvo 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Rytų Apygardos 
Valdyba New Yorke. Šis A. 
Vanagaičio ir A. Olio pager
bimas parodė, kaip Amerikos 
lietuviai brangina asmenis 
savo darbais užsitarnavusius 
pagarbos. Todėl į A. Vanagai
čio ir A. Olio pagerbimą atsi
lankė gausiai, apie 400 lietu
vių įvairių pažiūrų. A. Vana
gaitis ir A. Olis savo veikloje 
vadovavosi vienybės principu. 
Atrodo, jog jų parodytas vie
ningo darbo pavyzdys yra li
kęs gyvas ir po jų mirties.

A. Sd.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

$1,000.00

savaitei 33cViso amžiaus apdrauda—duoklių menesteii $1.49,
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnčesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 menesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikallbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New. York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

1

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

SLA VAJAUS

Adresas

ir gatvė

, zona valstija__

ir gatvė

, num.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — > 

, zona valstija —

— — — — — — — — —— — — — >

, zona valstija__ (

m., num. ir gatve

miestas-------------

m., num.

miestas

m., num.

miestas

!
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nuopelnus lietuvių tautai. 
Apie kompozitorių Antaną 
Vanagaitį, žurnalo “Margu
čio” įsteigėją ir redaktorių, 
kalbėjo dr. J. Paplėnas. Kal
bėtojas išryškino svarbes
niuosius A. Vanagaičio gyve
nimo momentus ir jo darbų 
reikšmę. Abiejų prelegentų 
kalbos buvo įdomios ir jos 
įnešė naujos šviesos į A. Va
nagaičio ir A. Olio gyvenimą

Pasibaigus kalbom • buvo 
perskaityta, minėjimo, proga 
atsiųsti, žymių amerikiečių 
pagarbos pareiškimai velio- 
niems. Keletą žodžių lietuviš
kai tarė ir Ieva Rockefelerie
nė. Gilią padėką akademijos 
rengėjams, kalbėtojams ir 
programos vykdytojams pa-

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavarde Amžius

(2)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė ir gatvė_______________________________________

miestas_______ ._____________ _ zoną----- , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMEltlCA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York šeima ir,s'

' L. A. 38-tos kuopos nariai liū

LANKĖSI REDAKCIJOJ
di netekę taurios narės.

Narys.

Penktadienį, kovo 27 dieną 
Tėvynės redakcijoj lankėsi dr. 
Leo J. Alelunas, New York 
Statė University mokytojų 
kolegijos profesorius. Jis rašo 
knygą apie Amerikoje gyve
nančius lietuvius, tai prieš 
Velykas turėdamas kelias die
nas liuoso laiko, atvyko New 
Yorkan gauti žinių apie lie
tuvių gyvenimą rašomai kny
gai, tai ta proga aplankė ir 
musų redakciją.

Baltimore, Md.

Pranešimas SLA 64-tos 
Kuopos Nariams

Atidėtas SLA 126 Kuopos 
Susirinkimas

SLA 126 kuopos eilinis 
sirinkimas, turėjęs būti 
landžio 3 dieną, atidėtas 
landžio 
kadangi 

. visiems
namų
bus SLA
307 W. 30-th Street, 
York, N. Y. Pradžia 8 valan
dą vakare.

Kuopos sekretorius
P. Bukšnaitis.

su- 
ba- 
ba- 
m., 
ne-• v

10 dienai, 1959 
povelykiniu laiku 
nariams paranku iš 
išlikti. Susirinkimas 

Centro patalpose, 
Street, New

SLA 64 kuopos susirinki
mas kviečiamas balandžio mė
nesio 12 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Salėje, žemuninėje patalpoje. 
Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes 'bus svar
stomas SLA Senelių ir Poilsio 
namų steigimo klausimas.

Į tokius reikalus, kurie lie
čia visus narius, negalima 
ranka numoti, todėl visi na
riai pašvęskite valandėlę lai
ko, būtinai dalyvaukite susi
rinkime ir pasisakykite taip 
svarbiu namų steigimo reika
lu, kad vėliau nereikėtų gailė
tis.

apsaugoti Vakarų kultūrą 
nuo puslaukinių rytų tautų. 
Labai įdomus buvo jo apibu
dinimas komunistinio pasau
lio jardos užmigdyti ir užval
dyti laisvąjį pasaulį su pakei
sta jų taktika, peršant gražiu 
sugyvenimu, šypsena ir peiliu 
užnugaryje. Jo kalba kelius 
kartus buvo pertraukta ploji
mais. Jis pasidžiaugė norwoo- 
diečių gražia vienybės idėja, 
kuri čia visus bendrai sukvie
tė į šį minėjimą.

Tylos minute buvo pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Br. Kovas perskaitė pa
tiektą susirinkimui rezoliuci
ją, kuri buvo priimta ir pa
siųsta šio krašto valdžios pa
reigūnams ir atstovams.

Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta aukų 158 dol. 
ir visos pasiųstos Amerikos 
Lietuvių Tarybos Centrui. 
Praeitais metais toje pačioje 
vietoje darant atskirai minė
jimą, aukų buvo six*mkta 86 
doleriai.

jautimu į Ameriką yra atsi- 
kvietęs 76 šeimas, tame tarpe 
ir patį p. Btr. Kalvaitį.
Aukotojų sąrašas

Lietuvos laisvinimo reika
lams aukavo:

Po 10 dolerių — 
bonas F. Norbutas,
Svirskas, žimėnų šeima, 
Jaras.

Viekelis, J. Avižienis, S. Jaso- 
nis, B. Vasiliauskienė, F. 
Liutkevičius, S. Mainonis, P. 
Blažis, M. Jasionis, J. Taba- 
ras, P. Gaigalas.

Visiems nuoširdžiai ačiū! 
Nonvoodietis.

Kviečia Komitetas.

Wilkes Barre, Pa.

kun. kle- 
kun.

8 dolerių aukavo J. ir 
Duobai.

Ruošiasi Prie Lojalumo 
PARADO

Antanas Ambrozaitis Su
grįžo iš Ligoninės

j. 
p.

S.

Po 5 dolerius — A. Tumas, 
J. Zaranka, Juozas Versiac- 
kas, Br. Kovas, Andrius Ven- 
skus, Al. Navickas, J. Kači- 
nauskas, J. Pieža.

4 dolerius aukavo P. Tyla.

Po 3 dolerius — V. Kaman
tauskas, O. Piešinaitė.

Po 2 doleriu
vičius, J. Martyšius, A. Va
lentinas, J. Svidras, J. Pečiu
lis.

D. Razulia-

Navickienė,

Lowell, Mass.
Paminėta Lietuvos Nepri

klausomybės Sukaktis

vadovavo B. 
Invokaciją at-

Nevv Yorko Lietuvių Tary
ba ruošiasi prie lojalumo pa
rado, kuris įvyks New Yorke 
šeštadienį, balandžio mėn. 25 
dieną drauge su didmiesčio 
patriotinėmis organizacijomis 
ir patriotine visuomene.

Taryba prašo patriotinių 
organizacijų ir patriotinės vi
suomenės jau dabar pradėt 
ruoštis paradui, jame daly
vauti ir prisidėti darbu prie 
parado prisiruošimo.

Rengiama Atvelykio Popietė

Lietuvių Moterų Atstovybe 
New Yorko Klubas rengia at
velykio popietę sekmadienį, 
balandžio 5 dieną 5 valandą 
po pietų, Baltic Freedom 
House patalpose, 131 E. 70-th 
Street, New Yorke. Dr. Mari
ja Gimbutienė skaitys paskai
tą tema: “Kelionė po Prancū
zijos ir Ispanijos priešistori
nius urvus’’. Bus leidžiamas 
laimėjimui dailininkės Onos 
Paškevičienės paveikslas Bi
jūnai.

S u a u gusiems auka $2.50, 
studentams $1.00.

Susivienijimo ir kitų vieti
nių organizacijų energingas 
veikėjas, kelių laikraščių ben
dradarbis, Amtanas Ambro
zaitis, išbuvęs ligoninėje apie 
šešias savaites, kur jam buvo 
padaryta operacija, jau sugrį
žo iš ligoninės, jaučiasi gerai 
ir pradėjo eiti savo kasdieni
nes pareigas.

Linkėtina broliui Ambro- 
zaičiui visiškai sustiprėti ir į- 
sijungti į tuos darbus, ku
riuos jis dirbo prieš išėjimą į 
ligoninę. Draugas.

Norwood, Mass.

Vasario 16-ji Vienybes 
ŽENKLE

Brooklyn, N. Y.

š i ų 
die- 
Wil-
168

SLA. 152 KUOPOS 
susirinkimas kviečiamas 
metų balandžio mėn. 14 
ną, 8-tą valandą vakare, 
liams Welton patalpose,
Marcy Avenue, Brooklyne.

Gerbiami nariai ir narės, 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą ir užsimokėti mėne
sines mokestis, ypač tie, ku
rie esate skolingi už tris mė
nesius, kad nebūtumėt sus
penduoti, o patikus kokiai 
laimei, nereikėtų ką nors 
tai kaltinti.

Nepamirškit balandžio
dienos ir bukite susirinkime.

Frank Lavinskas,
SLA 152 kuopos sekr.

ne-
v uz

14

Atsisveikinus su Uršule 
Brazaitiene

Uršulė Brazaitienė, sulaukus 
65 metus amžiaus, kilus iš 
Sardokų kaimo, Vilkaviškio 
apskr., gyv. 1560 Greene Ave
nue, Brooklyne. Palaidota ko
vo mėn. 23 dieną iš Apreiški
mo par. bažnyčios po iškil
mingų pamaldų Šv. Jono ka
pinėse.

Liūdesy paliko: vyras Vin
cai, sūnūs Vytautas, sesuo 
Ona ir švogeris Juozas Zaka
rauskas bei kiti

Velione buvo 
šypsena' lupose, 
širdi šeimai ir 
Todėl, į amžiną
palydėti suvažiavo nemažas

artimieji, 
visuomet su 
maloni, nuo- 
artimicsiems. 
poilsio vietą,

Meninė programos dalis

Meninę dalį išpildė vietinės 
pajėgos. Parapijos seselės su 
vaikučiais iš populiarių lietu
viškų dainelių ' montažo pa
vaizdavo meilę savo senajai 
tėvynei Lietuvai. Pr. Kaman- 
tauskienė su O. Prazniokaite, 
muzikui V. Kam atauskui 
a k o m p anuojant, padainavo 
“Ten Kur Nemunas Banguo
ja”. Vietinės skautės kank
lėms pritariant padainavo: 
“Palankiai Palankiai, Tau Se
sute Puikios Gėlės” ir Pražy
do Juozminai”. Dar pabaigai 
pašoko tautinį šokį “Kubilas”.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu, kuris gražiai susidėjo 
iš visų širdžių.

Po minėjimo Lietuvių sve
tainėje įvyko arbatėlė, kurią 
surengė Izabelė Vasiliauskie
nė su Paulina Vatiene. Čia 
buvo gražiai pabendrauta, pa
sikalbėta Lietuvos laisvinimo 
reikalais ir padainuota lietu
viškų sutartinių.

Vienybės reikalingumas

Pobūvio 
mintis buvo
kalas Lietuvos laisvinimo rei
kaluose pakilioje dvasioje. 
Čia vėl prabilo Br. Kalvaitis 
džiaugdamasis tokiu gražiu 
pobūviu, kuriame buvo kelia
mi vien tik vienybės klausi
mai ir jos išlaikymas. Jis 
džiaugėsi matydamas čia jau
nuolių besisielojančių lietuviš
kumu ir gražiu pradėtu vie
nybės keliu. Jis turėdamas 
mintyje suskilusią politinę 
Lietuvos laisvinimo akciją 
viršūnėse, kėlė mintį ir kvietė 
pradėti vienijimą viršūnių iš 
apačios. Iškeltoji mintis nor- 
woodiečių tarpe neliko užmir
šta. Jie giliai pritaria iškeltai 
minčiai.

Pobūvis baigėsi jaukioje 
nuotaikoje su mintimi: Vie
nybe—-gali be.

Įdomu ir malonu čia pažy
mėti, kad teisininką Br. Kal
vaitį į Norwoodą palydėjo ir 
drauge dalyvavo p. Lukas, 
kuris giliu lietuviškumo įsi-

Po 1 dolerį
A. Samsonas, A. Praivelis, J. 
Srašauskas, A. Kavaliūnas, 
W. Grinkevičius, G. Kakanau- 
skas, P. Repšys, P. Kudirka, 
K. Mačys, S. Alukonis, Jurgis 
Versiackas, 
Šameklienė, 
Pereklienė,
Dudienė, Paliulienė, A. Kudir
kienė, J. Smilgis, A. Kneižys, 
V. Kudirka, I. Vasiliauskienė, 
P. Vatienė, Sironkienė, K. Ka- 
sauskienė, M. Balutienė, T. 
Jačienė, M. Aidokonienė, A.

V. šameklis, E. 
J. Puzinas, E.

U. Repšienė, A.

Musų nedidelėj ir lietuviais 
negausiai apgyventoj koloni
joj, kaip ir didelėse ir lietu
viais gausiai apgyventose ko
lonijose, nepraleista Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
41 metų sukaktis. Ji įvyko 
vasario 22 dieną Vytauto 
Klube, kuris kartu su Susivie
nijimo 173 kuopa ir vietinia 
parapija surengė.

Programai 
B. Pieslikas.
kalbėjo kun. A. Janušonis. 
Parapijos choras, vadovauja
mas Z. Blaževičiutės, sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Perskaityta ir priim
ta rezoliucija Amerikos vy
riausybei. Kalbėjo Alena De- 
venienė ir dr. M. Devenis. 
Meninę programos dalį atliko 
parapijos choras, Tamulionis, 
Griauzdė ir J. Norkunaitė.

Aukų surinkta virš du šim
tai dolerių.
Minėjimas praėjo gražioje 

nuotaikoje. Dalyvis.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

m. birželio 24 dieną.
Kočiunas-Katiliutė Elzbieta, duk- 

dė Antano.
Kunigonis Juozas, sun. Mykolo, iš 

Pakužčs k., Veiverių vals.
Latoža Bronislovas,
Mets Emilija, jos brolis Sadt, 

Friedrich, ir sesuo Fieser, Markrei- 
da.

Milkintas Jonas, sun. Jono.
Mušalskienė-Ruskiutė Mare (bu

vusi Venškauskienė), iš Smilgių 
kaimo.

Naujokaitienė-Demeikytė Izabelė, 
jos duktė Elena, sesuo Elzbieta ir 
broliai Demeikis, Juozas ir Kazys, 
iš '“alkiskių k., Šunskų vals.

Noreika Stasys, gimęs 
tais.

Pabaiskas Petronėlė, 
Stase ir- Vladas.

Ptakevičius Kasparas.
Petkutė-Barkauskienė 

duktė Kazimiero.
Petrauskas Alfonsas 

sūnus Romano.
Petreikis Stanislovas,

miero, iš Rapšaičių k., Kulių parap.
Ruskiutė-Mušalskienė Marė (bu

vusi Venškauskienė), iš Smilgių 
kaimo.

Sadt, Friedrich, žmona Amelija, 
ir seserys! Fieser, Markreida ir 
Mets, Emilija.

Šelkevičius Feliksas ir Juozas, sū
nus Onos.

šimonienė-Eraziulytė Grasilč, ir 
sūnūs Šimonis, Leonas.

Talutis Paulina, duktė Jono ir 
Onos.
Tamošaitienė-Gurgždytė Marcele. 
Vasiliauskas Antanas, iš Karte

nos vals., Kretingos apskr.
Vilimas Aleksas, sūnūs Kosto.

Aleksa Domininkas ir Motiejus, 
jų motina buvo Marijona Klukin- 
skaitė.

Balčiūnas (Balch) Alfonsas, Jono 
sūnūs, gimęs Rygoje, Latvijoje, 
gyveno Brooklyn, N. Y., 934 Bel- 
mont Avenue.

Iieškomieji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF .LITHUANIA, 

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

1928 me-

ir vaikai

Marijona,

ir Vincas,

sun. Kazi-

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
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

visuomenę ir
f

v

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS • 

FUNERAL HOME 
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

metu vedamoji
— vienybės rei-

Šiais metais norwoodiečiai 
Vasario šešioliktąją atšventė 
su vienybės ir bendradarbia
vimo ženklu. Iki.šiol šioje ma
žoje lietuvių kolonijoje taip 
svarbiai lietuvių tautos dienai 
paminėti buvo daromi du at
skiri minėjimai: ALRK Fede
racijos ir vietinio Amerkos 
Letuvių Tarybos skyriaus. 
Kas reiškė susiskaldymą ir 
nenorą vieni su kitais ben
dradarbiauti bendruose tauti
niuose reikaluose. Tu minėji
mų rengėjai ta pačia prasme 
nuteikdavo ir
ypač neigiamai veikė į priau
gančią kartą, 
tais visi persigalvojo ir susi
tarė tautinėje plotmėje rasti 
(bendrą kelią, bendrą kalbą. 
Išvadoje to susitarimo šiais 
metais vietiniai ALT ir A- 
L. R. K. Federacijos skyriai 
surengė šį bendrą minėjimą. 
Visiems dabar miela ir džiu
gu. Reikia tikėtis, kad sekan
čiais metais ir vėliau bus dar 
gražiau ir nuotaikingiau.

Pirmoji minėjimo dalis bu
vo lietuvių šv. Jurgio bažny
čioje. Šv. mišias už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir dabar 
kenčiančius atnašavo ir labai 
gražų, turiningą pamokslą 
pasakė vietos klebinąs kun. 
F. Norbutas.

Tą pačią dieną po pietų tą
sa vyko lietuvių parapijos sa
lėje po 
atidarė 
Vincas 
kalbėjo 
butas.
Povilas
kalbėtoju buvo svečias iš Bo
stono, teisių daktaras Br. 
Kalvaitis. Jis labai vaizdžiai 
ir įtikinančiai nupasakojo 
apie lietuvių tautos dvasinį ir 
fizinį atspaturmą jau senovė
je ir dabar prieš 
priešus iš rytų į 
taip pat lietuvių? tautos įnašą

Praeitais me-

bažnyčia. Minėjimą 
ALRKF pirmininkas 
Kudirka. Maldą su- 
kun. klebonas F. Nor- 
Programai vadovavo

Tyla. Pagrandiniu

ūsų tautos 
vakarų. O

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
I

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Kovo 28 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JONAS PAUKŠTYS, 1 kp., Edwardsville, Pa., gimęs 

spalio 15, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 13, 1914 m., mirė kovo 17, 1959 m. Velionio 
pomirtinė išmokėta SLA 1 kp, Edwardsville, Pa. $300.00 

EMILIJA SAKA1TIS, 10 kp., Philadelphia, Pa., gimus 
rugsėjo mėn., 1916 m., Philadelphia, Pa. Prie SLA 
prisirašė vasario 12, 1935 m., mirė kovo 11, 1959 m. 
Velionės ’ vyrui, Joseph P. Sakaičiui, pomirtinės iš
mokėta ________________ ______________________ $300.00

DR. JOSEPH P. MATIKIEVVJICZ, 24 kp., Nanticoke, Pa., 
gimęs rugsėjo 2, 1910 m., Pittston, Pa. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1940 m., mirė vasario 14, 1959 m. 
Velionio žmonai, Helen Matikievvicz, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________  $150.00

$750.00
$33,010.08

o. 
o. 
A. 
o.

Viso--------------- ------- -------------------
Nuo pradžios šių metų 'bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. A. STRON1G, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 6 sav. ir 4 d. ----- $21.90
U. BRAZAITIENE, 38 kp., Brooklyn, N. Y. Sirgo 10 s. .......................
A GUTAUSĮKAS, 64? kp., Baltimore, Md. Sirgo 10 s. ir 1 d.-----------

VAILIONIENĖ, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo 1 s..................................
KARPAVIOIENE, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo 7 s.......... ......... ........
ŪSELIS, 108 kp., Canton, III. Sirgo 2 s.................... ... .............................
NIKODEM, 126 kp., Ncw York, N. Y. Sirgo 5 s. ir 6 d. . ..............

M. YANUSEVJCIE'Nfi, 142 kp., Nevv Haven, Conn. Sirgo 4 s. ir 1 d. 
A. UBARTAS, 192 kp., Nevv Kensington, Pa. Sirgo 3 s. ir 4 d.-----
Mr MILBUTASį 204 kp., Tamaqua, Pa. Sirgo 7 s. ir 6 d.-----------------
M. LINKEVIC1EN£, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 11 s. ir 2 d............
A. MAUSHANSKY, 252 kp., Muskegon, Mich. Sirgo 7 s....................
J. SARAPNICKAS, 278 kp, Ont. Canada. Sirgo 6 s.-------- ......... ..........
I. SAJAUKA, 278 kp, Ont. Canada. Sirgo 1 s. ir 3 d.--------------------
A. MARTIŠIUS, 341 kp, McNaughton, Wis. Sirgo 2 s. —.......................

72.00
48.50
12.00
42.00
12.00
28.13
25.00
38.64
42.00
69.00
42.00
36.00
18.00
12.00

Viso ___________________________________________  $519.17
' Nuo pradžios šių metų bendrai viso -X------- $5,044.64

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

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

informacijų reikalaukite musų

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 
siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
by USSR)

Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272 
TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992 
siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

CHapel 7-5164 
firmos katalogų.

(Locenesed

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue 
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

• Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje., muoų ------------
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4val. vakaro.
MUSŲ SKYRIAI

107 So. Vermont Avė.
LOS ANGELES 4, Calif.

DUnkirk 5-6550

832 North 7th St. 
PIHLADELPH1A 23, Pa.

VVAlnut 3-1747
Norėdami daugiau

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKI "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir ulsidirba.
7722 George Stų Ville Lasalle, Montreal* P. Q, Canada. 

ADRESAS: ‘‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

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 imperiia; Apie Hollyvoodo žvaigž
des.; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežąras, 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 paveikslala. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymu^ ir pinigus prašome siųsti

1 ,i “KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 76 centaL
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass. I
> ■— U

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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

l*V>

v
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žodis... Tylintiems Organizatoriams

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1870
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

JT
—

NEBUS RAMUMO, KOL SOVIETAI 
NEATSISAKYS PAVERGTI PASAULI

Pasirengimai busimiems aukštojo lygio pasita 
rimams. - Sovietų diplomatų kelionės Ameri 
koje suvaržomos. - Tibeto eilė - galutinai pa 
tekti į komunistų {takų. - Artinasi pavojus In 
dijai. - Nevv Yorkas siūlomas padaryti atskira 
valstybe

t

o
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Ypatingos reikšmės teikiama Šiaurės Atlanto Sų- 
jtaigos užsienių reikalų ministerių konferencijai, kuri 
įvyko Washingtone. Šiaip, ar taip, bet busimoje aukš
tojo lygio konferencijoje bus padaryti mėginimai iš
spręsti tuos skaudžius klausimus, kurie ne tik Europos 
valstybes nugramzdino į nuolatinį nerimų, bet ir atsi
liepia visame pasaulyje, nes pavojaus akivaizdoje vi
siems tenka ginkluotis, kas savo ruožtu sunkia mokes
čių našta gula aut piliečių nugarų. Tad visuotinai jau
čiamas reikalas pasirengti šiai konferencijai. Siaurės 
Atlanto sąjungos valstybes ypatingu susuupinimu lau
kia busimos didžiųjų valstybių konferencijos.

į niekų neatsižvelgiant visi nori taikiu budu susi
tarti su Alaskva. Daugelio manymu Uliruščevas griež
tas savo reikalavimuos dėl to, kad nepasitiki vakarų 
valstybėmis. Tad rodomi “geri norai” ir jau bandoma 
suminkštinti pozicijas busimų pasitarimų pasisekimui 
užtikrinti.
Chruščevas reikalauja užmiršti pagrobtus kraštus

Savo ruožtu Chruscevo rei
kalavimai visiems aisKųs. Jis 
reikalaus pripažinti “status 
ųuo”. Vadinas, ką jis jau tu
ri, jau neva priklauso jam. 
Tuo oudu reikėtų ausisveiKin- 
ti su Lietuvos žmonių ir pa- 
baltes viltimis issivauuoti iš 
komunistinio jungo, bet to 
dar maža, nes ir rytų Europa 
turi būti, pagal Chruscevo no
rus, jam pripažinta. Tuo rei
kalu Chruščevas jau padarė 
aiškią užuominą. Chruščevas 
specialiai Atlanto Sąjungai 
rekomendavo Berlyną pripa
žinti neitraliu miestu ir su
tikti su vadinamuoju Rapac- 
kio, komunistines Lenkijos 
užsienio reikalų mmisterio 
planu, pagal kurį butų pada
ryta draudžiamoji zona nau
doti atominius ginklus.

Šioms užmačioms pasiprie
šinimas visoje Europoje yra 
didelis. Tomis nuotaikomis 
vadovaujasi ir užsienio reika
lų ministeriai posėdžiavusieji 
VVashingtone.
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Prezidento Eisenhowerio 
sutiprmimo žodžiai ’

Prezidentas Eisenhovveris 
pasakė sveikinimo kalbą Š. 
Atlanto valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencijo
je, kuri 10 m. sukaktuvėms 
pažymėti sušaukta.

Prezidentas nurodęs, kad 
laisvasis pasaulis trokšta tai
kos, jis yra pasirengęs kreip
tis į Maskvą ir padaryti tiks
lius pasiūlymus taikos išlai
kymui. Bet čia pat preziden
tas pridūrė, kad nei taikos, 
nei poltinės padėties pagerė
jimo nebus, jeigu Maskva ne
atsisakys 
troškinio 
saulj.

— Mes
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nuo savo pastovaus 
užvaldyti- visą pa-

turime būti pasiren
gę ilgiems metams įtampos 
santykiuose tarp vakarų ir 
Sovietų. Bet iš kitos pusės 
mes esamo pasirengę bet ka
da pradėti rimtus ir nuošir
džius pasitarimus su Maskva. 
Visos Vokietijos, tame tarpe 
Berlyno ir visos Europos sau
gumo klausimai turi būti pir
moje eilėje išspręsti. Bet mes 
negalimo save apgaudinėti 
tuščiomis viltimis, — kelias į 
taiką tebėra sunkus ir erškė
čiuotas. Mums reikalinga dią-

sa ir tvirtumas, kad mes tin
kamai veiktume Sovietų pa
vojaus akivaizdoje. Greta to 
reikalingas pasiaukojimas, su
darant musų karines jėgas 
apsigmimui nuo gresiančio 
pavojaus. Visi, kas tiki žmo
gaus teise į laisvę, neabejoti
nai savo pareigas atliks.

Šitie ryžtingi prezidento 
žodžiai sudarė išeities tašką 
tolimesniems užsienio reikalų 
ministerių svarstymams, ku
rių tikslas išdirbti bendras 
pozicijas deryboms su komu
nistiniu agresmgumu.

Sovietu diplomatams 
kelionių suvaržymas

Artinasi laikas, kai didžių
jų valstybių — Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministenai susitiks pasi
tarti ir turės parengti dirvą 
aukštojo lygio konferencijai. 
Bet ar 'jau yra ženklų, kad 
bendrų santykių akiratyje bu
tų pasirodę skaidresnieji, su
sipratimą žadantieji reiški
niai? Toli gražu ne. Amerikos 
lėktuvas, paprastas transpor
tinis, neginkluotas lėktuvas 
buvo sovietų lėktuvų užpul
tas ir buvo priverstas nusi
leisti. šis užpuolimas neturė
jo jokio pagrindo. Amerikos 
vyriausybė tuo reikalu pareiš
kė protestą.

Antrasis dar ryškesnis fak
tas, tai Sovietų vyriausybės 
uždraudimas vakarų diploma
tams esantiems Maskvoje ke
liauti po visą kraštą. Išimtis 
padaryta tik Leningrado sri
čiai, kur diplomatai gali iš 
Maskvos be leidimų nuvažiuo
ti. Visai suprantama, kad 
Washingtone buvo padarytos 
išvados ir sovietų diploma
tams taip pat uždrausta be 
leidimo keliauti po visą šalį. 
Ar šie reiškiniai parengia dir
vą busimiems pasitarimams, 
ar jie sustiprina viltis, kad 
šaltasis karas pagaliau bus 
baigtas? Tenka labai abejoti.

Tibetas-—naujoji komunis
tinės agresijos auka

Spauda jau mini, kari Tibe
tas, kuris kinų komunistų už
pultas, virsta antraja Vengri
ja. Istorija, gali sakyti pasi
kartoja. Silpnos tibetiečių jS-

Mirė Aldona Marija Stašinskienė, 
Konsulo Vytauto Stašinsko Žmona

ALDONA MARMA STAŠINSKIENĖ

New Yorko lietuvius sujau
dino nepaprastai staigi ir ne
laukta žinia, kad Lietuvos 
konsulo Nevv Yorke žmona 
Aldona Marija Stašinskienė- 
Bernotaitė mirė nuo širdies 
priepuolio. Velionė atsiskyrė 
iš gyvųjų taupo gražiame am
žiuje, kada gyvenimo džiaug
smas -žmogui pilnumoje priei
namas.

Aldona Stašinskienė mirė 
savo bute šių metų kovo 29 
dieną 8 valandą vakaro, tai
gi, per pačias Velykas. Kai ji 
___________________________ .

gos sunaiai ginasi, o muzuiis- 
koS auluivs jėgos, pasiųstus 
is ivirujos, Kiaujuoso sitaiitu- 
na LiOAstancius isiaiayu savo 
laisvę Tioeco patriotus, luis- 
vabis pašauna uis. zouziais iei- 
SKia užuojautą uzpuiuesiems. 
inuijos vauas iNem u, prnmua- 
mas Aiioeco Kovotojų ueiega- 
ci,ją, Kvietė juos ūk u rainy- 
Oeje ir Kantriai įauKti toli
mesnių įvysiu. Nehru taip pat 
įspėjo, Kad Indijoje jokios pa
gailos jie negan suiauKti.

'l'ioeto dvasinis, Kartu ir 
politinis vadas Daiai-Lama 
jau Ouvo priverstas paoegu is 
savo krašto. Jis atsidūręs In
dijoje, bet ir ten jam esąs pa
vojus, Kadangi Kinijos komu- 
nisiai jį norį pagrooti.

įvykiai Tibete sukėlė paga
liau susirūpinimą ir Indijoje, 
lies galutinai užvaldę šią sun
kiai pereinamą šaų, komunis
tai prisiartino prie pat Indi
jos sienų ir remdamiesi savo 
salininkų provoKaeijomis, jie 
gali kėsintis ir Indiją paglem
žti.

I

New Yorkas siūlomas pa
daryti aiSKira vaisiyne

Pradžioje laikraščiuos pasi
rodžiusios žinios, kad kai ku
rie vietos politikieriai rengiasi 
daryti žygių, kad didysis iNew 
Yorkas gautų atskiros valsti
jos teises, buvo sutiktos tik 
kaip eilinė laikraščių sensaci
ja. Bet atsiradus nesuderini- 
mams tarp gubernatoriaus 
RockefeJlcrio politikos ir did
miesčio vadovų šis klausimas 
vis plačiau diskusuojamas vie
tos spaudoje.

Kai kurie Nevv Yorko at
sakingi politikieriai net spė
jo išsitarti, kad, girdi, kitos 
išeities jau nebesama. 

pajuto staigų silpnumą, tuo
jau buvo iškviestas gydyto
jas. Bet šiam pastarajam at
vykus teliko konstatuoti jos 
mirtį. Po pamaldų Aušros 
Vartų bažnyčioje Aldona Sta
šinskienė palaidota balandžio 
2 dieną Kalvarijos kapinėse.

Balandžio 1 dieną 8 valan
dą vakaro įvyko atsisveikini
mo su Aldona Stašinskiene 
apeigos. Po maldų, atsisveiki
nimo kalbas pasakė vice kon
sulas A. Simutis, 
menės vardu J. 
dainininkė Vincė 
Leskaitienė.

L. Bendruo-
Šlepetys ir
Jonuškaitė-

Bernotaite 
srityje 1906

Aldona Marija 
gimė Vilniaus 
metais, lietuvių patriotų šei
moje. Jos tėvas pastoviai dir
bo Kaune įvairiose įstaigose, 
atlikdamas valdininko parei
gas. Ji baigė Kauno Aušros 
gimnaziją ir studijavo juridi
niame lakultete V. D. Uni
versitete Kauno. Velionės vy
resnioji sesuo R. Bagdonienė, 
žinomo Lietuvos spaudos vei

Pranešimas SLA 7-tos Apskrities Kuopoms

Be pasididžiavimo kviečiame delegatus ir svečius.

Jeigu kuri kuopa negavo pakvietimo, lai šis pranešimas 
bus oficialus.,

Lauksime delegatų ir svečių.

Adomas Miliauskas,
SLA 7-tos apskrities pirmininkas,

Juozas Maceina,
SLA vice prez. ir 7-tos apskr. sekretorius.

Siuomi pranešame visoms SLA 7-to j apskrity gyvuojan
čioms kuopoms, kad apskrities suvažiavimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 19 dieną, 1:30 valandą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėj, 91 N. Main Street, Pittston, Pa.

Prašome visas kuopas prisiųsti kodaugiausia delegatų, ko- 
daugiau delegatų dalyvaus, tuo bus įvairesnis suvažiavimas.

Kviečiame ir tas kuopos, kurios dar nepriklauso apskrity, 
ar kurios dėl kokių nors nesusipratimų apleido apskritį. Ku
rios kuopos neišgali užsimokėti duoklių į apskritį, bus priima
mos ir be mokesties. Jeigu butų per vėlu išrinkti delegatus, 
lai pačios kuopų valdybos atvažiuoja. Iš 22 7-tos apskrities ri
bose gyvuojančių kuopų nevisos dar priklauso apskrity. Tad 
kviečiame nepriklausančias kuopa atsilankyti ir pamatyti kas 
apskrity yra veikiama.

Į suvažiavimą atvažiuos būrys iš 1-mos apskrities ir iš 
musų draugiškos Kaštono kuopas svečių.

Taipgi kviečiame ir ne delegatus SLA narius atsilankyti.

Užsibaigus posėdžiui visi delegatai ii’ svečiai bus pavai
šinti skania vakariene ir gėrimais. Pasilinksminimui bus ii- 
muzika.

pa-

kėjo Mato Bagdono žmona, 
neseniai išgyveno didelę nelai
mę, kai jos vyrui Matui mirus 
ji būdama Sibire net negalėjo 
atlikti jam paskutinio ^iame 
gyvenime patarnavimo
laidoti jį. Dabar šioje šeimo
je antroji nelaimė, tai Aldo
nos Stašinskienės ankstyva 
mirtis.

Vytautas ir Aldona Stašin
skai susituokė 1933 metais, 
tad pernai sukako 25 metai 
jų vedybinio gyvenimo. Aldo
na Stašinskienė su savo vyru 
jau išgyveno Amerikoje dvi
dešimtį metų, būdama nuošir
di jo gyvenimo draugė.

Apie mirusius kalbėdami iš 
tradicijos mes nesigailime 
gražaus žodžio ir juos palydi
me švelniais atsiminimais. 
Bet Aldonos Stašinskienės at
veju tenka išskirtinai pabrėž
ti, kad ji buvo ypatingai švel
naus budo, nuolatos dalyvau
dama visuomenės gyvenime, 
palaikydama plačias pažintis 
ir kilnai pasireiškdama lietu
viškoje veikloje, bet tuo pačm 
metu pasilikdama kaip 
retai esti pavyzdingai 
ir santūri. Nedirbtinas, 
rodomas liūdesys apima 
tuos, kurie Aldoną C. 
kienę turėjo laimės pažinti ir 
su ja susitikti, kai mes jau 
patyriame apie tai, kad jau 
niekados nesutiksime jos švel
naus dėmesio ir visiems vie
nodai nuoširdžiai taikomo bi- 
čiuliškumo.

tikrai 
kukli 
nepa- 
visus 

Staš.ns--1

Nereikia užmiršti, kad ji 
visuomeniškoje veikloje turi 
nuopelnų, visada dalyvauda
ma lietuviškame darbe ir pa
rodydama gražų pavyzdį savo 
pasiaukojimu bendram labui 
ir nelaukdama kieno nors dė
kingumo ar pripažinimo. Ypa
tingai ji pasižymėjo labdaros 
darbe, aktyviai ir pastoviai 
veikdama Balfo 100-me sky
riuje ir keliose organizacijo
se.

Lietuvos Konsului Vytautui 
Stašinskui priklauso visų lie
tuvių patriotų gili užuojauta, 
kuri tegu padeda jam pakelti 
jo gyvenime didžiausį smūgį.

Lietuvei patriotei Aldonai 
Stašmskienei teko 
poilsiui likti toli

amžinam 
nuo savo 

gimtojo krašto, kur ji tikrai 
ir giliai troško sugrįžti. Tr.

Susivienijimo vadovybe turi pagrindo pasidžiaugti, 
■ kad musų broliškoji organizacija patstoviai pasižymi 
savo judrumu. Štai, Pažangos Vajui prasidėjus, Va
jaus Komisija kreipėsi į musų veikėjus paragindama 
stoti į organizatorių eiles. Ir ką gi? į šį kvietimą at
siliepė net arti pusantro šimto musų veikėjų, pareikšda- 
mi norą tapti organizatoriais. Jie SLA Centre suregis
truoti, jiems pasiųsti visi reikalingi blankai, aplikacijos 
ir visokia darbui reikalinga medžiaga, kaip informaci
niai raštai ir propagandiniai spausdmiai.

Tokių puikių pradžių turėdami SLA vadovai laukė 
gražių vaisių. Žinoma, neteko nusivilti, nes musų iš
bandytieji veikėjai tuojau stojo į darbų ir neatidėlioti
nai pradėjo siuntinėti vis naujų narių aplikacijas. Va
jaus darbas buvo sėkmingas.
Kodėl tyli kai kurie organizatoriai?

Bet peržiūrėję veikliųjų organizatorių sąrašus, de
ja, jų tarpe pasigendame didoko skaičiaus tų veikėjų, 
kulio savanoriškai pareiškė norų būti organizatoriais, 
buvo gražiai pasveikinti naujose pareigose ir iš kurių 
tvirtai buvo tikimasi jų darbo rezultatų. Jeigu pana
šioje būklėje butų atsidūręs tik vienas kitas organiza
torius, gal būt apie tai net nevertėtų kalbėti.

Bet dabar mes matome, kad yra kelios dešimtys or
ganizatorių, kurie savo pirmykščio pažado neištesėjo ir 
pasiuko organizatoriais lik iš vardo. Labai gaila, bet 
panaši padėtis, tenka pripažinti, nenaudinga musų va
jui ir trukdo organizacinį darbų platesne prasme. Tie 
'•fyImtieji” organizatoriai vis tik turėtų pagalvoti, kad 
jeigu jie savo laiku nebūtų pasižadėję būti organizato
riais, lai greičiausia jų vietoje butų atsiradę kiti asme
nys ir gal butų jie pasireiškę aktyvia veikla vajaus dar
buose.

Kuopų vaidybos pareiga — sekti vajaus darbus
Čia tenka priminti, kad kuopų valdybos ir tie vei

kėjai, kurie jaučiasi esu atsakingi dėl kuopos vajaus 
darbų, neturėtų apleisti vajaus ir nesitenkinti tik tuo, 
kad štai išrinkti organizatoriai ir tegu jie sau žinosi. 
Jeigu kuopose ir apskrietuose vajaus reikalai butų 
praktiškai prižiūrimi, tai mes neturėtume tokio žymaus 
‘ ‘ tylėto j ų ’ ’ organizatorių skaičiaus.

Dabartinis metas yra pats patogiausias vajaus dar
bui.. li\tie veikėjai kurie rūpinasi vajumi, turi pasigė
rėtinus rezultatus. M et kai kurie apskričiai savo ini
ciatyva paskiria pasižymėjusiems savo organizatoriams 
dovanas ir premijas, kas neabejotinai teigiamai atsilie
pia į vajaus darbus. Tad. visos kitos kuopos, jeigu jau 
nesiryžta panašų veiklumų parodyti, tai bent galėtų ge
riau prižiūrėti organizatorių darbų ir pasirūpintų, kad 
mes mažiau turėtume organizatorių tik iš vardo.
Sustiprinkim vajaus darbus

• I

Dabar metas sustiprinti vajaus darbus, kad mes ga
lėtume pasiekti tikrai gražių vaisių, kokių mes visi lau
kiame ir kokių tikrai sulauksime, jeigu tik kuopų vei
kėjai neišleis iš savo akiračio svarbiųjų organizacijos 
darbų. . _

Daugiau ryžtingumo, daugiau bendradarbiavimo, 
daugiau susiklausymo!

Atsiminkime, kad stiprindami savo organizacijų 
atliekame labai svarbų lietuviškų darbų ir gražiai bei 
naudingai patarnaujame savo broliams.

Trumpos Žinios 
is Visur

Londonas, Anglija. — Lord 
Beavartorooks Dany Express 
praneša, kad Sovietų Sąjun
gos aukštas pareigūnas Mik
liai! Soslov gal pakeis užsie
nio reikalų ministerį Andrei 
A. Gromyko. LaiKrastis rašo, 
kad Susdov gal atstovaus So
vietų Sąjungą užsienio reika
lų ministerių konferencijoj 
gegužės 11 dieną.

Provideuce, K. L — Sena
torius Theodoro Francis 
Green, 91 metų amžiaus, se
niausias asmuo Senate, pulda
mas susižeidė ii' nuvežtas į 
Jane Brown ligoninę sveika
tos patikrinimui.

Londonas, Anglija. — Bu
vusiam ministeriui pirminiu- 

*

k ui VVinston Churchill esant 
atostogose pietų Prancūzijoj 
ir jo žmonai nesant namie, 
vagys įsibnovė į namus, išne
šė kailių ir kitų brangenybių 
daugiau dvylikos tūkstančių 
dolerių vertes.

H'ashmgtou, D. C. — Val
stybės sekretorius John F. 
Dulles išvyko į Floridą ilges
niam laikui pasilsėti po gydy
mosi ligoninėj. Ar jis galės to
liau pasilikti sekretoriaus pa
reigose, tas priklausys nuo jo 
sveikatos pagerėjimo.

New Yąrk, N. Y. — JT. 
generalinis sekretorius Dag 
liammarskjold sugrįžo paten- 
kitas iš ilgos kelionės. Jis lan
kėsi Sovietų Sąjungoj, kur 
kalbėjosi su ministerių pirmi
ninku Nikita Chruščevu, o 
Pietryčių Azijoj kalbėjosi su 
vyriausybių vadaft.

*
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MUSŲ REIKALAI

Pirmoj vietoj privalo būti 
Susivienijimo reikalai

S u s i v i enijimo nariai yra 
energingi, vaikius ir sumanus 
žmonės. Dauguma jų pri
klauso keliose lietuviškose or
ganizacijose, jose dirba ir ten 
valdybose eina įvairias parei
gas. Už narių veiklumą ir 
darbą lietuviškose organizaci
jose reikia juos pagirti, kad 
jie turi daug energijos ii* pa
sišvenčia lietuviams naudą 
nešantiems darbams.

Tačiau reikia pastebėti, kad 
kai kurie musų organizacijos 
nariai, įsijungę į kitų organi
zacijų darbus, dažnai užmir
šta didžiausią, seniausią, pa
stovią lietuvių apdraudos ir 
pašalpos bendruomenę — Su
sivienijimą Lietuvių Ameriko
je, kuri gyvuoja daugiau 70 
metų ir per tuos virš septy- 
nius desėtkus metų atliko 
daug gerų darbų Lietuvai ir 
savo tautos žmonėms, taipgi 
nemažomis sumomis pinigų 
parėmė pagalbos reikalingus 
lietuvius. Tuos gerus darbus 
ši musų seniausioji lietuvių 
b e n d r u o menė tęsia toliau, 
ypač šiuo musų tautai svar
biu momentu nuoširdžiai, pa
gal išgales, remia už Lietuvos 
išlaisvinimą dirbamus darbus, 
kad Lietuva kogreičiaus’a bu
tų išlaisvinta iš vergijos jun
go ir kad joje gyvenanti mu
sų broliai ir sesės galėtų lai
svai gyventi.

Todėl broliai ir sesės SLA 
nariai ir narės, pirmiausia rū
pinkitės savo senosios lietu
vių bendruomenės — Susivie
nijimo reikalais ir jai nuošir
džiai dirbkite, ypač dabarti
niu metu, kada šios bendruo
menės vyksta Pažangos Va
jus nauju narių telkimui ir 
šeimos padidinimui. Lietuviai 
tapę šios bendruomenės na
riais, turės pastovią apdrau- 
dą, norintieji gauti ligos me
tu pašalpą, gali apsidrausti, 
pagal savo išgales, ligos pa
šalpos skyriuje.

Susivienijimo narių būtina 
pareiga nuo kasdieninių parei
gų atliekamą laiką pirmiau
sia skirti savo broliškos ben
druomenės darbams, ugdyti 
ją nariais ir rūpintis jos ruo
šiamais įvairiais parengimais, 
juose supažindinti nepriklau
sančius lietuvius su organiza
cijos atliktais darbais ir nuro
dyti apdraudos reikalingumu 
kiekvienam darbo žmogui.

Susivienijimo kuopų 
korespondentai

Susivienijimo kelios kuopos 
turi išrinkusios metinius ko
respondentus, kurie aprašo 
organe Tėvynėje kuopų susi
rinkimuose padarytus svar
besnius nutarimus, įvairius 
parengimus ir vasarines išvy
kas. Bet yra ir tokių kuopų, 
kurios neturi nuolatinių ko
respondentu ir apie jų vaiklą 
bei susirinkimuose padarytus 
nutarimus niekas nežino, nors .

SLA Reikalai ir Veikla

Vienintelė Niagaros pusia
salyje esanti St. Catharines 
SLA 278 kuopa dažnai pasi
reiškia ir visuomeninėje veik
loje, kaip kad netolimoje pra
eityje jos rūpesčiu buvo su
rengtas Klaipėdos atvadavi
mo 35-kių metų minėjimas ir 
savo 4-rių metų įsisteigimo 
prisiminimas. Šioms sukak
tims pagerbti buvo specialiai 
iš Toronto iškviestas Mažlie- 
tuvių veikėjas dr. M. Anysas, 
kuris skaitė tai dienai pritai
kintą paskaitą apie PRUSfi- 
NUS. Gan plačiai bei smulkiai 
nušviesdama jų praeitį, jų ap- 
siginimo kovas ir dabartį. 
Aiškiai pabrėžė, kad Šioje vie
toje nebegyveno joki prusai, 
o tik lietuviškos kilties tauta 
prusėnai. Prūsais juos padarė 
šį kraštą vokietindamas pats 
okupantas-vokietis.

Apie SLA bendrą veiklą, 
jos išsivystimą ir nepaprastą 
jos reikšmę musų išeivijai 
pranešimą padarė irgi iš To
ronto svečias J. Strazdas, ku
ris priminė: jei norime išlikti 
tvirtais lietuviais privalome 
ne tik viens kitą gerai pažin
ti, bendradarbiauti bei drau
gauti, bet ii- savo sutaupąs 
glausti arčiau savęs pas lie
tuvius ir jei galima neatiduo 
kime kitataučiams, jeigu yra 
proga patiems pasinaudoti, o 
tam geriausias kelias yra per 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje, kuris duoda geresnias 
sąlygas negu kitos ne lietu
viškos draugimo kompanijos. 
Minėjimo meninę programą 
atliko nepaprastai užimponuo
damas visus susirinkusius sa
vo taip gražiu, galingu boso 
balsu sol. Aleksas Paulionis ir 
ne pirmą kartą šioje apylin
kėje pasirodžiusios visų mė
giamos dainininkės Veronika 
Paulionienė ir Kazė Šukienė. 
Geras, planingas darbas ir 
kuomet iš anksto pasiruošta, 
niekuomet neapvils ir atneša 
tik gerus vaisius.

Nesigiriant, galima prisi
minti tą sunkią kuopos stei
gimąsi pradžią prieš ketve
rius metus. Daug kas spėlio
jo ir nepritarė tam, buktai ar 
yra prasmė tokioje nedidelė
je kolonijoje steigti atskirą 
kuopą, geriau yra prisidėti 
prie didesnių kolonijų jau 
esamų kuopų. Tačiau dėka 
steigė)ių didelio noro, pasiry
žimo bei didelių pastangų vi
sos kliūtys nugalėtos ir šian
dien turime energingą ir stip
rią kuopą, jau turinčią savo 
gretose 36 suaugusius ir pen- 
kius jaunesnius narius ir jau 
galvojama apie sudarymą at
skirą jaunių poskyrių. Džiu
gu, kaip atsiranda žmonių 
toliau pramatančių, rūpinan
čių savo kuopos ateitimi. Ne 
sykį pirm, priimdamas savo 
kuo>pos nariais į jaunius išsi- 
reiškdavo, jus esate musų 
ateitis, jūsų pareiga ne vien 
būti gerais nariais, bet stip
riais Susivienijimo šulais, nes 
po musų, ne kas kitas, o tik 
jus užimsite musų vietas.

Paskutinis kuopos metinis 
susirinkimas įvyko š. m. ko
vo 7 dieną Pr. DAUGINO na
me, kuriame pagrindiniu pun- 

jos kartais daugiau veikia, 
negu tos kuopos, kurios turi 
korespondentus ir jų vaiklą 
visi nariai mato organe.

Musų pageidavimu yra, kad 
visos kuopos privalėtų turėti 
korespondentus jų veiklos 
aprašymui. Taigi tos kuopos, 
kurios dar neturi korespon
dentų, artimiausiam kuopos 
susirinkime išrinkite ir įpa
reigokite juos aprašyti orga
ne susirinkimuose padarytus 
svarbesnius nutarimus, paren
gimus ir vasaros metu išvy
kas, kad vienos kuopos ma
tytų ką kitos kuopos veikia. 

ktu buvo išlinkimas ateinan
čiai kadencijai naują kuopos 
valdybą, nes buvęs pirm. Z. 
PILIPONIS dėl susidariusių 
šeimininių reikalų kitai ka
dencijai atsisakė kandidatuo
ti. Išbuvęs 4-rius metus pir
mininku ir dabar jo netekti 
kuopos valdybai yra nemažas 
nuostolis. Netekti vieno stip
raus organizatoriaus, kuris 
sunkiausiame momente suge
bėjo surasti išeitį bešališkai 
išspręsti, kad nugalėti visus 
sunkumus ir kuopą pastatyti 
ant stiprių kojų. Už tai, už 
jo 4-rių metų įdėtąjį susivie
nijimui darbą valdybos ir 
kuopos nariai jam širdingai 
dėkojo ir prašė ateityje kuo
pos reikalus nepamiršti, kad 
reikalui esant visad butų su 
mumis. Jo vieton pirmininku 
tapo išrinktas pilnas energi
jos nuo pat įsisteigimo (nuo 
1955 m.) ėjęs kuopos sekreto
riaus pareigas K. JONUŠAS. 
Perduodamas jam savo parei
gas buvęs pirm. Z. PIUPO- 
NIS palinkėjo geriausios sėk
mės ir daug daugiau dirbti 
Susivienijimo naudai, negu 
buvo ligšiol dirbta. Pagal bal
sų daugumą į naują kuopos 
valdybą išrinkti: pirm. Kos
tas JONUŠAS, vice pirm. 
Juozas GIREVIČIUS, kuopos 
sekr. Juozas ŠARAPNICKAS, 
fin. sekr. Petras POLGRI- 
MAS ir iždin. Juozas KAVA- 
L5LIS.

Iš paskelbto buvusios val
dybos pranešimo paaiškėjo, 
kad 1958 m. buvo 5 narių su
sirinkimai, 8 valdybos posė
džiai, 2 parengimai: gegužinė 
1958 m. gegužės 24 dieną ir 
35-kių metų Klaipėdos atva
davimo minėjimas 1959 me
tais sausio 17 dieną. Nariai 
susirinkimus lanko 80% iš
skyrus mažamečius. Tas dar 
prisidėdavo, dėl musų buvu
sio energingo ir mokančio ge
rai pravesti susirinkimus bei 
minėjimus suteikiant susirin
kusiems gerą nuotaiką. 1958 
m. rugsėjo 20 dieną susirin
kime nariai suaukojo $29.00 
Sibire esantiems lietuviams 
sušelpti, kurie buvo pasiųsti 
per BALFą. Palaikyti vietinę 
lietuvių parapiją, bažnyčiai į- 
sigyti naujus vargonus iš 
kuopos kasos paaukota $5.00. 
Harding Hotelio savininkui už 
nemokamai pasinaudojimo su
sirinkimams patalpas Kalėdų 
švenčių proga kuopa įteikė 
dovaną gėlėms vazą (6 dol. 
vertės) ir vietos laikraščiuo
se įdėjo viešą padėką. Cent
rui mokesčio 1958 metais virš 
$1,500.00. Kitais (1959) me
tais tikisi perviršyti $2,000.00, 
nes narių skaičius kiekvienais 
metais didėja. 1958 metais 
padidėjo 12 narių. 4 naujus 
narius prirašė J. Šarapnickas, 
c aštuonius P. Polgrimas. Yra 
gavę sergančių pašalpas: A. 
Švažas — $360.00, J. H. Gi- 
liunas — $222.00, St. Galdi
kienė — $140.00 ir A. Zub- 
rickienė — $27.00.

Reikia prisipažinti, kad 1958 
metai kuopai buvo nelaimin
gi, nes sirgo net 7 nariai, ti
kėkimės, kad einamieji metai 
bus laimingesni ir reikia ti
kėtis šiais metais prisirašys 
iš kitų vietovių naujų narių, 
ypatingai iš Niagaros pusia
salio. Remkim Susivienijimą, 
nes jis mus lietuvius remia, 
nežiūrint kiek esi įnešęs ir 
kiek metų įsirašęs, nelaimėje 
bei ligoje ' sušelpia. Baigiant 
dar noriu pasigirti, kad musų 
kuopa su kitomis organizaci
jomis sugyvena labai artimai. 
Visų kulturinį darbą įvertina 
ir vienodai remia, tai ir visi 
kiti kuopai panašiai atsimo
ka.

Esame sužinoję, kad š. m. 
birželio 20 dieną į Niagaros 
pusiasalį pirmą kartą atvyk

sta Joninėms Čiurlionio an
samblis. Už tokį didelį kultu
rinį įnašą musų kolonijai S, 
L. A. kuopa dėkoja, o atsily
ginimui prašo visų Susivieni
jimo narių stipriai tą vilnie
čių darbą paremti.

Valdybos vardu P. P.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas, 
Tradicine Vakariene ir Vasa

rio 16 Minėjimas

Šių metų kovo 8 dieną lietu
vių parapijos salėje įvyko S. 
L. A. 66 kuopos susirinkimas. 
Po visų priprastų reikalų, at
sistojimu pagerbtas šios kuo
pos miręs narys Juozas Pal
tanavičius. Jis mirė vasario 
9 dieną, palaidotas vasario
12 dieną šv. Petro kapinėse, 
Derby, Conn., su bažnytinė-

' mis apeigomis. Velionis, kai 
buvo sveikas, lankydavo šios 
kuopos susirinkimus ir šiaip 

’ dalyvaudavo lietuviškuose pa- 
' rengimuose. Per pastaruosius

13 metų jis gulėjo lovoje 
sirgdamas paraližiaus liga. 
Buvo gero budo žmogus, su 
visais gražiai sugyveno. Nu
liūdime paliko savo žmoną 
Agotą, gimines ir draugus.

Tradicine kuopos vakarienė
Kaslink artėjančios tradici

nės ir pavasario vakarienės, 
kuri bus sekmadienį, balan
džio 12 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėj, 5 valan
dų po pietų, komisija prane
šė, kad jau bilietą yra par
duota ir dar pastebėjo, kad 
bilietas pigus, tik 2 doleriai, 
tačiau stengsis svečius pavai
šinti kiek galima geriausia. 
Taipgi prašė visų narių para
mos — padėti bilietus parda
vinėti ir vakarienėj dalyvau
ti. Manoma daug svečių susi
laukti iš kitų miestų. Mažai 
narių buvo susirinkime, tai 
gaspadinės ir darbininkai pa
vesta rengėjams susirasti.

Vasario 16 minėjimas 
pavyko gerai

Kuopos pirmininkas S. Bu- 
janauskas pranešė, kad Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 41 metų sukakties 
minėjimai pavyko gerai. Jisfį- 
vyko kiek anksčiau, vasario 
8 dieną, lietuvių šv. Antano 
parapijos sailėje. Pelno su au
komis susidarė $291.00 Lietu
vos laisvinimo reikalams. J)ar 
pranešė, kad į vietos A. L. 
Tarybos skyrių įeis nuo jau
nimo organizacijų atstovai, 
tai panašus minėjimai turės 
ilgus laikus.

Dar noriu pridėti, kad per 
praeitus kelis metus panašius 
minėjimus rengdavo pats A. 
L. Tarybos skyrius, bet se
nesnio amžiaus rengėjams pa
sidarė sunku surengti ir su
rasti darbininkus, tai jiems 
pasisekė prikviesti jaunesnius 
rengti minėjimą, tai jie su
rengė ir jų darbininkai dirbo. 
Čia trumpai parašysiu kaip 
buvo paminėta.

Buvo surengta vakarienė, 
svečių buvo apipilnė salė, 
daugiausia jaunesnio am- 
žoaus. Baigiant vakarieniauti, 
pradėta programa. Pirmiau
sia sugiedota Lietuvos ir A- 
merikos himnai, paskui ALT 
skyriaus pirm. S. Bujanaus- 
kas pratarė kelis žodžius, 
perstatė vietos majorą J. A. 
Doyele, po tam pakvietė prel. 
Krupavičių pakalbėti (pasta
rasis čia pastoviai apsigyve
nęs lietuvių parapijoj), kuris 
pasakė įspūdingą kalbą prisi
mindamas Lietuvos praeitį ir 
prašė dirbti dėl Lietuvos iš- 
laisvinmo. Dar perstatė vie
tos teisėją adv. J. J. Černaus- 
ką.

Programai užsibaigus buvo 
šokiai. Korespondentas.

f

į SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
» Šį skyrių, skirią Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei-
j; kates Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
į\ SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
| D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

į Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KODĖL REIKIA PRATINTI 
KŪDIKĮ BENDRAUTI SU 

KITAIS KŪDIKIAIS?

Kūdikis iki 2-3 metų amžiaus mėg- 
pats žaisti, apžiūrėti, gerai pažintista

savo žaisliuką, įsigilinti, dar pavartoti 
ir savo kūrybą. Taip žaisti tikrai 
nereikia kitų vaikų. Bet ar .neteko 
tyli, kaip jaunas kūdikis,, pamatęs 
mą kartą kitą, maždaug tokiam pat
žiu j e, labai domisi juos ir prįsi artinęs, 
apžiūri jį, pačiupinėja ne tik drabužė
lius, bet ir vaiką., akutes, lupytes, kas ro
do,-kad tas jam yra naujas pažinimo ob
jektas. Pradėjęs žaisti su juo, pastebi, 
kad tas antras, turi savo norus, pamatęs 
naują žaisliuką, reikalauja jį, o negavęs 
— verkia, bet savo neduoda kitam. Kū
dikis rūpinasi tik savim — jis yra ego- 
centrikas. Kūdikių bendravimui turėtų 
tėvai vadovauti, išaiškinti, kodėl reikia 
nusileisti, ar pasidalinti žaisliukais.

Bendravimas mažina jo egoizmą ir 
padeda išvystyti socialinius polinkius. 
Vaikas, augęs vienas šeimoje, galvoja 
tik apie save, apie savo norus. Jo ego
izmas vystosi vis daugiau, kuomet tėvai 
perdaug juo rūpinasi ir pildo jo visas 
užgaidas. Tokiose sąlygose jis išauga 
egoistas, asocialiu i s žmogus, kuris nesu
geba1 sugyventi su draugais mokykloje, 
o vėliau su bendradarbiais. Jo gyveni
mas yra jam sunkus, jis jaučiasi nelai
mingas, .negalėdamas niekur sugyventi, 
prisitaikyti.’

AR BAUSMĖ YRA TINKAMA 
PEDAGOGINĖ PRIEMONĖ:?

Dauguma tėvų ir kai kurie pedago
gai yra įsitikinę, kad bausmė yra būtina 
priemonė vaiko auklėjime, kad jį reikia 
būtinai nubausti, padariusį kokią dides-

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
susirinkimas kviečiamas ba
landžio mėn. 12 dieną, 1:30 
valandą po piet, Lenkų Vete
ranų svetainėje, 287 East 
Market Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra gautas iš 
centro laiškas Senelių ir Poil
sio namų steigimo reikalu, tai 
turėsime tą reikalą apsvar
styti ir nubalsuoti ar mes pri
tariame namų steigimui. Yra 
ir kitų reikalų aptarimui.

Todėl visų narių pareiga 
būti šiame susirinkime ir pa
reikšti savo nuomonę, kad vė
liau nereikėtų ką nors kaltin
ti dėl savo apsileidimo.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos fin. sekr.

Lawrence, Mass.

ŠIA 41 KUOPOS 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 19 
dieną, 1:30 valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Visi kuopos nariai būtinai 
šiame susirinkime dalyvauki
te, nes yra labai svarbus vie
nas reikalas, kuris kiekvie
nam nariui turi svarbą, tai se
niems žmonėms poilsio namų 
steigimas, tai nariai balsavi
mu turės pareikšti ar prita
ria tokių namų steigimui ar 
ne. Todėl visų narių pareiga 
būt susirinkime ir pareikšt sa
vo nuomonę namų steigimo 
reikalu. M. Stonio. 

jatfi 
ma- 
pir- 
am-

Hollyvood, Florida

BALFo 141 Skyrius Dėkoja 
Visiems Bendradarbiams 

ir Rėmėjams

Į BALFo parengimą, kuris 
įvyko kovo 8 dieną, Miami 
Lietuvių Svetainėje, atsilankė 
virš šimtas vietos ir iš kitų 
kolonijų lietuvių. Malonu pa
stebėti, kad nuo parengimo li
ko $67.89 pelno, tuo pat da
lyvavusieji suaukoję $97.50.

Stambiausią auką BALFui 
paskyrė chicagietis p. St Bal- 
zekas—$25.00, Vincas ir Ona 
Skupeikai aukojo $10.00.

Po $5.00 aukojo: Antanas 
Jonikas iš Chicagos, A. Ra- 
gickas iš Miami, Izabelė ir 
Petras Satinskai iš Holly- 
wood, A. D. ir Ona Kaulakiai 
iš Miami.

Stella Liulevičius iš Holly- 
wood aukojo 3 dolerius.

Po $2.00 aukojo: Joe Ba- 
liunas, J. Goodwill, J. ir O. 
Janauskai, p. Claras, pp. Šu
kiai, pp. Verbilai, pp. Bendi- 
kai, Ann ir Judy Hein, pp. 
Kucihins.

Po $1.00 aukojo: p. Stul- 
gaitis, J. Roman, J. Belazo- 
ras, E. Swcinckas, M. Menosz,
M. Sutkus, P. Usanis, J. Mac- 
kevich, J. Swolkinas, P. Bal
čiūnas, p. Acosta, A. Noris,
N. Valaitis, p. Ratkus, K. J., 
A. Aušrienė, J. Trasas, Vero
nika Petraitienė.

Petras Sagatas, W. Barton 
ir Jonas Petraitis aukopo po 
50 centų.

Adolfina Skudzinsklenė au
kojo $1.50.

Nuoširdžiai dėkojame vi

nę klaidą: ar nepaklausė tėvų, ar nebu
vo mandagus, ar sugadino kokį daiktą, 
ar žaislą. Kaip bausmė daugiausia var
tojamas mušimas; net manoma, kad ne
muštas vaikas neišaugs geru, rimtu jau
nuoliu. Atsiminkime, kad kūdikis pa
daro klaidas .nesąmoningai, neapgalvo
jęs, nesupratęs, o žaislą sugadino, nemo
kėdamas apsieiti su juo, arba išardė, no
rėdamas jį geriau pažinti. Nereikia jį 
barti, bausti, bet rainiai išaiškinti, pa
rodyti, kaip vartoti žaisliuką. Svarbu 
yra neiššaukti vaiko užsispyrimo, o mo
kyti jį, kaip elgtis gerai. Be abejo, tėvu 
autoritetas yra reikalingas, subrendę tė
vai supras vaiko psichologiją ir mokės 
elgtis su juo kiekvienu atveju. Ar tei
singai butų bausti, sakant: “Sugadinai, 
už bausmę negausi žaisliuko"!

Bausmės p r a s m ė bus jam nesu
prantama, jis ją sunkiai pergyvens ir 
vengs klaidos tik iš baimės, nejsąmanys 
jos moralės reikšmės.

Mušimas yra žiauri fizinė priemonė, 
kuria norima paveikti vaiko blogą įpra
timą, ar klaidą. Argi galima ištobulinti 
dvasią, pagalba fizinės jėgos ir pavarto
jus ją silpnesniam, kinis nesugeba, nei 
apsisaugoti, nei apsiginti? Tai mušimas 
išvysto jame menkavertiškumo jausmą, 
bet irgi pyktį, .norą atkeršyti. Gaunasi 
didelis dvasios sužalojimas, iškreipimas 
ir pasilieka visam gyvenimui. Kiekvie
nas papeikimas, barimas, mažina vaiko 
norą, vergiumą, pasitikėjimą, tuo tarpu 
pagiiimas, kad ir retas ir nežymus — 
žagina norą. Neužmirškim, kad dažnos 
bausmės mažina vaiko moralę, jis prati
nasi būti baramas ar baudžiamas; atsi
tinka neretai, kad toks vaikas, padaręs 
vėl klaidą, nori, prašosi būti nubaustas, 
nors ir bijo, dreba, verkia. Ar tas nero
do, koks baisus ir gilus yra jo dvasios 
pakrikimas.

(Bus daugiau)

siems aukotojams. Taip pat 
dėkojame Miam i Lietuvių 
Klubui už patalpas, už pasi
darbavimą ruošiant parengi
mą, A. D. Kaulakiui, p. Šim
kui, Leo Kelly • ir kitiems. 
N u o š i r d ž iai dėkojame už 
glaudų bendradarbiavimą šal
pos darbe lietuvių spaudai: 
“Naujienoms”, “Draugui”, A. 
L. T. “Sandarai”, SLA orga
nui “Tėvynei”.

BALFo nario mokesčius 
1959 metams užsimokėjo 34 
asmenys. Butume labai dėkin
gi, kurie dar nesate užsimo
kėję nario mokesčio, kad pa- 
siųstumėt arba įteiktumėt 
skyriaus iždininkui J. Good- 
will, 1828 Wilson St., Holly- 
wood, Florida.

Balfo 141 Skyr. Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Ansonia, Conn. — Susivie

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
nų joje gausiai dalyvauti.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas kviečiamas sek
madienį šių metų balandžio 
mėn. 26 dieną, Lithuanian 
American Citizen Club, 631 
Walnut Street, Easton, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman.



SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir AtliktiĮDarbai

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo* įvykusio 
(958 metais gruodžio 4 ir 5 dienomis, Sherman 
viešbutyje, Chicago, III.

(Tęsinys)

21. Svarstoma sporto “Vytis” ir SLA 236 kuopos 
pirmininko J. Strazdo raštai. Kadangi sporto “Vytis” 
iš savo narių suorganizavo atskirą jaunuolių kuopą ir 
tuomi padarė didelį įnašą SLA organizacijai, todėl E. 
Mikužiutei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vienbalsiai 
nutarta pasveikinti sporto “Vytis” organizaciją, SLA 
jaunuolių kuopą, kuri veikia SLA 236 kuopos ribose, 
ir per ją paskirti $100.00 paramą klubui “Vytis” iš 
Tautiškų Centų Fondo.

22. Svarstomas SLA 308 kuopos organizatoriaus 
J. Gcdminto raštas, kuriuo prašo vietoje premijos į 
Atlantic City už prirašytus narius prie SLA, apmokė
ti jo kelionės išlaidas į SLA 50-tą Seimą, Chicago, III, 
viso $116.45. N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parė
mus vienbalsiai nutarta jo prašymą patenkinti ir pa
tiektą sąskaitą $116.45 apmokėti.

23. Svarstomas aktuaro L. E. Goodfarb patiek
tos sąskaitos pasiūlymas apmokėti už atliktą 1958 m. 
darbą. Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus 
vienbalsiai nutarta patiektą sumoje $1,725.00 pasiūly
mą priimti.

24. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša 
Pildomąja! Tarybai, kad šiemet liapsuotų narių skai
čius yra nemažas. Viso 202 suaugusių ir 41 vaikų 
skyriaus. Toliau jis paaiškina, kad centras norėda
mas pagelbėti liapsuotiems nariams susitvarkyti jų 
narystės stovį, išleido aplinkraštį paraginantį sumo
kėti duokles, su nurodymu už kiek mėnesių ir kokioje 
sumoje nesumokėtos duoklės. Tą aplinkraštį-paragi- 
nimą išsiuntinėjome visiems liapsuotiems nariams, o 
jo nurašus kuopų finansų sekretoriams. Kadangi vi

siems liapsuotiems nariams buvo padaryta lengvata, 
išimtis ir nepriskaityta 5% už pavėluotas sumokėti 
duokles, todėl prašo tą jo, kaip SLA sekretoriaus at
liktą darbą ratifikuoti ir leisti tuos 5f< išmokėti iš 
Ekspensų Fondo.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vien
balsiai nutarta išleistą aplinkraštį-paraginimą liap
suotiems nariams ratifikuoti, leidžiant SLA sekreto
riui išmokėti tuos 5% iš Ekspensų Fondo.

25. Susipažinę su morgičiaus aplikacija No. 377, 
kurioje prašoma suteikti pirmoji morgičiaus paskola 
sumoje $12,000.00 ant nuosavybės, mediniam namui 
1174-1176 Cambridge St., 94 Tremont St., Cambridge, 
Mass. Pildomoji Taryba ratifikavo Morgičių Komi
sijos, kurią sudaro P. P. Dargis ir M. J. Vinikas, su
tartį davimui morgičiaus ant nuosavybės 1174-1176 
Cambridge St., 94 Tremont St.., Cambridge, Mass., 
viso $10,000.00, 4% palūkanų, numokant po $500 kas 
metai.

Šiuomi yra įgaliojama SLA prezidentas P. Dar
gis pasirašyti ir sekretorius M.', J. Vinikas atestuoti 
ir SLA antspaudą pridėti visuose dokumentuose, ku
rie tik yra reikalingi šiai morgičiaus $10,000.00 trans
akcijai atlikti.

Visų juridinių veiksmų liečiančių teisėtą šio mor
gičiaus davimą nutarta paskirti adv. O. Shallną, 395 

i West Broadway, So. Boston 27, Mass.

26. Svarstant morgičių klausimą nutarta, morgi- 
čius duoti tik SLA nariams, kaip buvo iki šiol, prade
dant 4% iki Morgičiams Fondai išsisems. Tačiau nu
tarta patarti morgičių-paskolų aplikantams, paimti 
bet kurią SLA apdraudą, mažiausiai už tokias duok
les, kurios atitinka skirtumui tarp komercinių įstaigų 
metinio paskolos nuošimčio ir SLA paskolos nuošim
čio.

27. Svarstant Ligos Pašalpos klausiųią, SLA sek
retorius dr. M. J. Vinikas atkreipė dėmesį į seimo 
priimtus SLA Konstitucijos papildymus ir priminė, 

kad visi konstituciniai papildymai, jei bus gauti val
stijų užgynimai, kuriuose liečia ligos pašalpos ir ki
tus klausimus įeis galion nuo 1959 m. pradžios.

28. Svarstant SLA Home Office klausimą, SLA 
sekretorius perskaitė įjo rašytus laiškus Statė of Mi
chigan Department of Insurance, Statė of Ohio De
partment of Insurance ir Commonvvealt of Pennsyl- 
vania, Insurance Department. SLA sekretoriaus pa
rašyti laiškai Vienbalsiai buvo užgirti. Kadangi kilę 
sunkumai dėl Home Office palaikymo yra praėję, to
dėl vienbalsiai buvo priimtas SLA vice prezidento J. 
Maceinos pasiūlymas ir susitarimas pastoviai išno- 
muoti SLA Home Office vietą Bennett Building, 
Suite 500, Wilkes Barre, Pa.

29. Pildomoji Taryba ratifikavo visus išduotus
1958 metais Morgičių Komisijos šiuos morgičius: 
Apl. No. 363 sumoje $9,000.00, No. 366 — $23,300.00, 
No. 367 — $20,000.00, No. 368 — rejected, No. 369 
— $6,000.00, No. 370 — $8,500.00, No. 371 —
$9,000.00, No. 372 — to be decided, No. 373 — 
$7,500.00, No. 374 — $15,000.00, No. 374 — $9,000.00, 
No. 376 — $7,500.00 ir No. 377 — 10,000.00.

30. Adv. S. Bredes įnešė, E. Mikužiutę parėmė 
ratifikuoti Investmentų Komisijos pravestas 1958 me
tais bondsų pardavimo ir pirkimo tranzakcijas. Įne
šimas vienbalsiais priimtas ir kartu priimta žemiau 
telpanti rezoliucija, kurioje išvardinta visos bondsų 
pirkimo ir pardavimo tranzakcijos:

The transactions of the Investment Committee 
composed of Matas J. Vinikas and Nora Gugis are 
read outlining in detail the purchases, sales and 
other dispositions of securities during the year of 
1958. Upon the motion S. Bredes, seconded by E. 
Mikužis, the report was unanimously accepted and 
the transactions of the Investment Committee in- 
volving the following purchases and sales or other 
dispositions of securities were unanimously ratified 
and confirmed.

Bonds Purchased 1958.
Principai.

June 26, 1958 — $50,000 — Pacific
Power & Light Co. ____________ $50,214.08

Price $100,416.

Totai _________________________  $50,214.08
Bonds Called—Matured of Sold During 1959. 

Principai.
June 1958—Called—Puget Sound

Power & Light________________ $55,232.50
Sept. 1958—Matured—Yougstown

Boro Munic. Authority _________ $5,000.00

Totai___ ___________   $60,232.50
31. Svarstant Ona Milasauskienės No. 19217, S. 

L. A. 10 kuopos pomirtinės bylą, nutarta pavesti šią 
bylą adv. T. E. Mack toliau vesti.

32. Svarstant Ona Stasikevičienė Cert. No. 
C49585 pomirtines bylą (SLA 28 kuopos narės), bu- 
vo atsižvelgta į tai, -kad ji įstojo į SLA 1928 m. 36 
metų amžiaus ir išbuvo SLA nare gerame stovyje dau
giau negu 25 metus ir dabar yra “totai disability”, 
todėl nutarė jos prašymą patenkinti ir išmokėti pusę 
pomirtinės $300.00.

33. Apsvarsčius visų SLA narių cirkuliarizavimo 
ir naujiems nariams dovanų klausimą, nutarta tą rei
kalą pavesti Vajaus Komisijai išspręsti, kaip ras pa
togiau.

34. Apsvarsčius SLA Poilsio namo klausimą, nu
tarta, kaip pageidavo SLA šeštas apskritis, kai ku
rios kuopos ir veikėjai, anketos budu atsiklausti vi
sų kuopų, kad sužinoti daugumos narių nuomonę.

SLA prezidentas P. Dargis, padėkojęs visiems 
nariams už taip rimtą visų reikalų svarstymą, Pildo
mosios Tarybos suvažiavimą ir ketvirtą tesiją uždarė 
1958 m. gruodžio 5 dieną. 6 valandą vakare.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Kazio S. čeledino 60 Mėty Amžiaus Sukakties Proga

Is kairės į dešinę stovi: Jubilijatas Kazys S. Čeledi- 
nas, M. J. Deksnys, Zigmas Jankauskas, Stasys Galvydis.

Dukartinis Parengimas Kaziui S. Čeledinui, 
Liberty Federal Savings & Loan Assn., Pre

zidentui, 60 Metų Sukakties Atžymėjimui

PHILADELPIA, PA. — Ne- 
kreipiant dėmesio į tai, kad 
senosios lietuvių ateivių į šį 
kraštą jau antroji eilė yra 
čia gimusi, bet labai mažai 
girdisi, kad čia gimę lietuviai 
ir lietuvaitės, butų iškilę į 
aukštesnes ne tik Amerikos 
gyvenimo srityse, bet ir lietu
vių tarpe. Turime, tiesa, čia 
gimusių, prasimušusių į žy
mes Amerikos sferas, bet la
bai mažai.

Gyvenant ir stebint šioje 
šalyje per daug metų gyveni
mo eigą ir jo galimybes, ne
randu pavydo tiems senosios 
lietuvių kartos ateiviams, ku
rie neturėjo gabumo ar kito
kių kokybių prasimušti į ko
kį nors didesnį turtą, su ku
riuo savo gimusius vaikus ga
lėjo aukščiau išmokslinti. Bet 
yra žinoma ne tik rašytojui, 
o ir kitiems, kad butą ir ra
dosi tėvų prasigyvenusių, ku
rie galėjo ir norėjo labai sa
vo vaikus gerai išmokslinti, 
ibet patys vaikai to nesiekė ir 
nenorėjo. Kodėl jie nesistengė 
ir neturėjo ambicijos palikti 
geriau už savo tėvus išmoks
lintais. Nesiimu čionai tų 
priežasčių tyrinėti, palieku tą 
klausimą lietuvių istorikams, 
psichologams ir psichiatrams, 
(jei tokių lietuvių mokslinčių 
rasis), ištirti.

Visų tautybių atėjūnai tė
vai puošiasi ir didžiuojasi sa
vo vaikais, čia gimusiais, ku
rie prasimušė ir pasiekė šia

me galimybių krašte aukštas 
vietas. Lenkai didžiuojasi ir 
džiaugiasi susilaukę net dvy
likos atstovų į 86 kongresą, 
Washington, D. C. Džiaugiasi 
italai ir kitų tautybių žmonės.

Tiesa, palyginus sudėtį šio 
didžiojo krašto įvairių tauty
bių gyventojus, kuriuos skai
tome amerikonais, musų ran
dasi tik mažas lašas 175 mi
lijonų gyventojų juroje... Iš 
to atžvilgio ir kitko, turime 
džiaugtis ir tenkintis tuo, ką 
musų pirmoji čia gimusi kar
ta, kad ir maža dalimi, aukš
tybių yra pasiekusi. Turėjo
me Antaną Olį, brolius Brun- 
zus, Chicagoje. Bostone adv.
K. J. Kalinauską, SLA buvusį 
prezident, lakūną Steponą 
Darių, J. Vaitkų. Gyvųjų tar
pe prasimušę į aukštesnes 
Amerikos ir lietuvių sferas 
turime Chicagoje teisėją Alg.
F. Welsą, adv. teisėją J. T. 
Zurį ir kitus. Bostone adv. A. 
Šalną ir jo, žmoną adv. Suza- 
ną, adv. J. Grigalių, adv. J. 
Stundzą, Lawrence, Mass. Ar
noldą Voketaitį ir A. Brazį — 
d a i n i ninkus. Akordijonistą- 
meistrą Daubarą, Philadei
phia. Adv. S. Briedį, Brook
lyn, N. Y. Sporte pasižymėjęs 
J. Sharkis-Žukauskas.

Tarpe išvardintų Ameriko
je gimusių pirmesnių lietuvių, 
prasimušusių į aukštesnes vie
tas ir užsiėmimus, kaip Ame
rikos, taip lietuvių veikloje, 
Philadelphijos lietuvių koloni

ja turi garbės perstatyti Su
sivienijimo daugskaičiai šei
mynai, ne tik kaip advokatą- 
bankininką, bet 100% pri
klausantį musų organizacijoj 
šeimos tėvą, adv. bankininką 
Charles S. Cheleden!

Gimusios čionai lietuvaitės, 
kurios pasižymi Amerikos ir 
lietuvių tarpe veikime, turime 
Norą Gugienę, Eufroziną Mi
kužiutę Chicagoje, Oną Che
leden Philadeiphia. Savo gro
žiu ir meile pavergusi multi
milijonierių Jieva Paulekiutė- 
Rokfalerienė, artistė p-lė Kil- 
monytė-Lee, panelė Vėlybus. 
Randasi ir daugiau čia gimu
sių lietuvių ir lietuvaičių iš
kilusių Amerikos gyvenimo 
aukštumose, deja, jie nepasi
rodo savo iškilimu lietuvių 
tautai.

Turime džiaugtis ir didžiuo
tis bent tuomi, tais čia gimu
siais lietuviais ir lietuvaitė
mis, kurie yra praskynę kelią 
sau, savo vaikams ir kitiems, 
nurodydami, kad ir lietuviui 
turinčiam noro ir ryžto, gali
ma pasiekti aukštesnio lygio 
laipsnį šiame galimybių kraš
te, kaip ir kitų šio krašto tau
tybių gyventojai kad gali. 
Reikia tikėtis, kad antroji čia 
gimusi lietuvių karta padau
gins ir papildys tas spragas, 
prie kurių senajai ir pirmajai 
kartai sunku buvo dasimušti

Pagerbimas Jubilijato

Sulaukus 60 metų amžiaus, 
Jubilijatas surengė kovo 1 d., 
savo gimtadienio paminėjimą 
puošnioje vietoje, sukviesda- 
mas banke ir filijoje 40 dir
bančius darbininkus įvairių 
tautybių, kurių dauguma yra 
lietuviai, čia gimę ir naujaku
riai. Prie banko darbinin
kų Jubilijatas sukvietė savo 
draugus ir drauges, čia gimu
sius, taip pat ir senesnės kar
tos artimus pažįstamus lietu
vius, savo profesijos draugus 
advokatus, bankininkus ir jų 
žmonas. Prie turtingai pa
rengtų stalų, pagamintų ska
nių valgių ir prie parinktų 
lengvų ir stipresnių gėrimų, 
susirinkusieji svečiai ir vieš
nios sveikino žodžiais kelda
mi taures linkėdami Jubilija- 
tui geros sveikatos ir gyventi 
ilgiausius metus! Po to buvo 
pašnekesiai, muzika, šokiai, 
šposai ir tt. Šis pokylis, rašy
tojui atrodo, buvo daugiau 
amerikoniško pobūdžio ir pra
šmatnumo. Dabar eisime prie 
grynai lietuviško Jubilijatui 
parengimo “Bakūžėje Sama

notoje”.
Lietuviai naujakuriai nuo 

pat atvažiavimo į šį miestą, 
turėdami su Jubilijatu kas
dieninius reikalus, atrado ja
me nepaprastai suprantantį 
jųjų reikalus čia gimusį savo 
tautietį, kuris visuose gyveni
mo reikaluose jiems patar
nauja ir padeda. Kilo klausi
mas kaip jam už tai atsimo
kėti. Ir jie sumanė.

Vietinis Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius nutarė Ju
bilijatui parengti jo 60 metų 
sukakties pagarbai vakarą. 
Šis įvyksta kovo 7 d., Lithu
anian National Hall, 928 E. 
Moyamensing Avenue, netoli 
kur Jubilijatas gimė, augo ir 
mokslus išėjo, kurioje jis ve
dė First Lithuanian Building

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvienų $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudog.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS «

Adresas

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 5(ic
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

(D

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavarde Amžius
m., num. ir gatvė

miestas________

(2)

(3)

I 
i

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė 

& Loan Assn. (dabar vadina
ma Liberty Federal Sav. and 
Loan Assn.) per daugelį me
tų jos finansinius reikalus. 
Šį parengiman susirinko išim
tinai lietuviai: čia gimę Jubi
lijato draugai, senesnės kar
tos lietuviai, daugumą tačiau 
sudarė patys rengėjai nauja
kuriai ir jųjų žmonos. Čia 
kaip ir pirmame parengime 
stalai buvo apkrauti skaniais 
valgiais, pagamintais pačių 
naujakurių lietuvaičių. Bufe
tas irgi tarnavo mylintiems 
iki sočiąi išsigerti.

“Samanotoje Bakūžėje“ su
sirinkusieji, kaip ir patsai Ju
bilijatas su žmona Ona, pasi
jautė lietuvių atmosferoje tik
rai liuosi, nevaržanti išlauki
nių ir svetimų įtakų. Susiri

9

9

9

ir gatvė____________________________________ -_____

♦ .■ miestas_____________________ , zona____ , valstija_____
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WE8T 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y. !

kę apie 125 svečiai ir viešnios 
jautėsi tartum kad butų vie
nos šeimos nariai. Parengimo 
įvadą padarė LTS skyriaus 
pirmininkas naujakuris J. Če- 
sonis, apipasakodamas Jubili
jato asmenybę, jo nuopelnus 
lietuvių tautos reikalams, ir 
tt. Po jo Jubilijatas pasisakė 
apie save, savo gyvenimą, 
kaip jis nežuvo lietuvių tau
tai Amerikos “Melting Pot” 
puode, kaip daugelis kitų, ir 
tt. Po to prasidėjo daugybė 
asmeninių sveikinimų, kaip 
kas žinojo ir galėjo, Jubilija
to nuopelnus nušviesti. SLA 
135 kuopos pirmininkas Wm. 
Burton-Botyrius, kuopos var
du Jubilijatą sveikino kaip 
apskrities pirmininką. Sveiki
nimus perdavė ir kitų organi

, num.

m., num.

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė

ir gatvė

zacijų atstovai, kas Jubilija
tą ir jo žmoną tikrai nuvargi
no beklausant.

Neturiu užtenkinai raštiško 
talento aprašyti visa tai kas 
dėjosi abiejuose Jubilijato pa
gerbimo minėjimuose, tik iš 
esmės davėsi numatyti, kad 
Jubilįjatas ir jo žmona Ona, 
liko bendrai ir visais atžvil- 
kiais patenkinti.

Taip maždaug Philadelphi
jos lietuviai galėjo pagerbti 
Amerikoje gimusį taurų savo 
tautietį jojo 60 metų sukak
ties proga, $35,000,000 banki
nio turto prezidentą Charles 
S. Cheleden ir jo žmoną Oną, 
vice prezidentę, vedančią sėk
mingai skyrų Stanton ir Du- 
val gatvių, Philadeiphia.

Svetys.

- - - - - - - - - - •- - - - - -   9
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Amerikos Lietuvių Veikla
SLA Prezidentas 
Lankėsi Centre

Kadangi Susivienijimo Cen
tro raštinėje susirinko daug 
skubiųjų reikalų, susijusių su 
prezidento ir sekretoriaus pa
reigomis, tai praeitos savaitės 
pabaigoje prezidentas Povilas 
P. Dargis buvo atvykęs cent- 
ran, kad tuos svarbius ir sku
bius reikalus su sekretorium 
dr. M. J. Viniku aptarti ir iš
spręsti Jis centre išbuvo tris 
dienas ir per tą trumpą laiką, 
kartu su sekretorium dirbda
mi nuo ankstyvo ryto iki vėly
vam vakarui, išsprendė visus 
skubiuosius reikalus.

Ta proga su prezidentu pa
sikalbėta dabar įvykstančio 
Pažangos Vajaus ir kitais or
ganizacijos reikalais, šešta
dienio popietį, balandžio 4 
dieną prezidentas Dargis iš
vyko į namus.

Wis., nuvažiavo į Coral Gab- 
les, Florida miestą nupirkti 
anūkams dovanų drabužių ir 
kt., padėjo ryšulį ir nuėjo pa- 
sižiurinėti ko kito, 
nerado ryšulio, 
vagysčių įvyksta
se krautuvėse ir ant gatvių.

sugrįžus 
Mat Miami 
— bažnyčio-

L. J ar ošė-

New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Antradienį, kovo 31 dieną 
Tėvynės redakcijoj lankėsi p. 
Vytautas Sirvydas, JAV imi
gracijos inspektorius iš Nor- 
ton, Vt. Jis gavęs atostogas 
atvyko aplankyti sūnų ir duk
terį, kurių vienas gyvena ne- 
toji Philadelphijos, o kitas 
New Jersey valstijoj, tai pa
sinaudodamas ta proga aplan
kė ir musų redakciją.

Lietuvių Klubas
Klubo susirinkimas įvyko 

kovo mėn. 9 dieną, 8 valandą 
vakare, narių dalyvavo virš 
60 asmenų. Susirinkime bu
vau ir aš, nes turėjou prašy
mą įteikti BALFo 39 sky
riaus pirktus šėrus 1952 m. 
gegužės 11 
Pirmininkas 
pasakė, kad 
susirinkimas
ir nutars išmokėti ar ne.

Kovo 15 dieną p. A. D. 
Kaulakis telefonu man prane
šė, kad direktoriai nutarė iš
mokėti. Kaip tik gausiu čekį, 
tuoj pasiųsiu centrui. Ačiū 
visiems, valdybai 
riams, nes Balfo 
likviduotas.

dieną už $50.00. 
p. P. Svecinskas 

bus direktorių 
kovo

Centrinės SLA 126 Kuopos 
Susirinkimas

SLA 126 kuopos nariai pra
šomi nepamiršti, kad balan
džio 10 dieną bus kuopos su
sirinkimas SLA Centro patal
pose, 307 W. 30-th St., New 
Yorke, 8 valandą vakare.

Kviečiami visi nariai daly
vauti.

P. Bukšnaitis, Sekr.

"Linkėjimai iš Kanados

Brooklynietė Bronė Spudie- 
Susivienijimo ir visuome-nė,

nes energingoji veikėja, nuvy
kus į Montreal, Canada, pra
leisti pavasarines šventes, re
daktoriui prisiuntė nuošir
džius linkėjimus.

Mažlietuvių Susirinkimas
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 19 dieną (sek
madienį), 5 valandą po pietų 
S v. Jono parapijos salėje, 
197 Maujer St., Brooklyn, N. 
Y. (Važiuoti reiaia 14—Ca- 
narsie požemine linija iki 
Grand stoties, Brooklyne).

Laisvės Komiteto narys, vi
suomenininkas ir nenuilstan
tis kovotojas už Lietuvos lai
svę p. Kipras Bielinis susirin
kime padarys pranešimą apie 
dabartinę 
tuvoje ir 
krašto.

Visus
prijaučiančius maloniai kvie
čiame dalyvauti šiame susi
rinkime.

New Yorko Mažosios 
Lietuvos Bičiulių 

Draugijos Valdyba.

padėtį Mažoje Lie- 
apie problemas šio

narius, rėmėjus ir

Brooklyn, New York
JAROŠEKO KVARTETO 

KONCERTAS
Jarošeko vardas jau iš Ne

priklausomos Lietuvos laikų 
kiekvienam reiškia vyrų balsų 
kvortetą. Liudas Jarošekas, 
vos būdamas mokyklos suole, 
jau pradėjo organizuoti kvar
tetus. Gi, kai įstojo į Vytau
to Didžiojo universitetą Kau
ne, tai Jarošeko kvartetas ta
po pagrindinis šio sąstato dai
nos vienetas visoj Lietuvoj.

Emigracijos banga Jaroše- 
ką ir jo dainininkus nubloškė 
į Vokietiją. Čia, nors ir var
gingai DP stovyklose gyvo-

■>

I 
į

dižiojoje salėje, 318 
St., Brooklyne. New 
akademikai skautai pa- 
kvartetą, tikėdamiesi

nant, Jarošekas suburė buvu
sio kvarteto vyrus, ir per ke
lis metus jie nužėrė ilgą vir
tinę kvarteto koncertų lietu
vių apgyventuose barakuose, 
amerikiečių kereivinėse, vo
kiečių salėse.

Po antrojo emigracinio pe
riodo Jarošeko dainininkai 
susispietė Čikagoje. Ir čia 
1958 m. gale vėl pasirodo Ja
rošeko kvartetas savo “tre
čioj jaunystė j“. Šį kartą 
kvarteto sąstatą sudaro trys 
senieji nariai
kas, V. Dargis ir A. Paškys 
ir naujasis bosas J. Avelis— 
Čikagoj gimęs ir augęs. Kvar
tetas per trumpą laiką jau 
spėjo duoti visą eilę koncertų 
Čikagoj ir apylinkėse. Palan
kus spaudos atsiliepimai liu
dija, kad kvarteto garsas, 
kaip kadaise Lietuvoj, nu
skambės plačiai per lietuvių 
kolonijas, ir kad visi lietuviai 
turės progos jį išgirsti ir pa
sidžiaugti šio darnaus vieneto 
puikia dainavimo ir vaidybos 
technika.

Balandžio 18 dieną, šešta
dienį, 7 vai. Jarošeko kvarte
to koncertas įvyks Grand Pa- 
radise 
Grand 
Yorko 
kvietė
paįvairinti New Yorko paren
gimų seriją šiuo vertingu 
koncertu. Kvartetui a kompo
nuos muz. Al. Mrozinskas. 
Koncerto programą ves žino
mas feljetonistas, Lietuvos 
Skautų Brolijos vyriausias 
laužavedys Vilius Bražėnas iš 
Stamford, Conn. Pažymėtina, 
kad V. Bražėnas yra autorius 
knygų “Normuotos šypsenos” 
ir “Kolorijos ir doleriai”. Po 
koncerto bus šokiai iki 1 vai. 
ryto grojant Romo Butrimo 8 
žmonių orkestrui.

Rengėjai, norėdami, 
butų išvengta spūsties, 
riausioms vietoms bilietus pa
darė numeruotus, ir juos par
davinėja iš anksto. Visi, no
rintieji užsitikrinti sau gerą 
vietą, prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto ipas New Yorko ar
ba Elizabetho, N. J. akademi
kus skautus, Ginkų svetainė
je, Brooklyno ir Maspetho Pi
liečių Klubuose ir Atletų Klu
be. Numeruotų bilietų kainos 
— $2.50, kitų 
tams ir moksleiviams—$1.50. 

New Yorko, New Jersey ir 
Pennsylvanijos plačioji visuo
menė kviečiama šiame kon
certe dalyvauti. Sekančią die
ną, t. y. balandžio 19 dieną, 
sekmadienį, tas pats koncer
tas bus duodamas Naujosios 
Anglijos lietuviams Hartford, 
Conn. Korespondentas.

v •

kad
ge-

$2.00. Skau

Miami, Florida

Mirė C. Žemaitis

Šių metų kovo mėnesio 14 
dieną mirė C. Žemaitis, bu
vęs ilgametis SLA 44 kuopos 
pirmininkas, vėliaus protoko
lų sekretorius. Velionis buvo 
geras patrįjotingas lietuvis, 
mylėjo savo senąją tėvynę 
Lietuvą. Dideliame nubudime 
paliko žmoną ir gimines. Ap
gailestauju, kad aš negalėjau 
dalyvauti laidotuvėse.

Pas Susivienijimo Draugus

Pas Naujieniečius ir Susi
vienijimo draugus, ponus O. 
ir F. Rastic-Raščius, kurie 
gyvena Fort Laudardale, Flo
rida, patys pasistatė gražų 
namą, kuris kainavo $16.000. 
Ponai Basčiai sako, kad to
kia namas pastatyti Kenoshoj 
butų kainavęs $20,000.

Basčių
pas juos atvažiuoja tik į sve
čius, nes jis dirba ant laivų, 
yra leitenantas, lankosi po vi
są platųjį pasaulį, tai tik kar
tas nuo karto atvažiuoja pas 
tėvus Basčius.

sūnūs Benediktas

Neatsargumas

Musų giminaitė iš Kenosha,

į Miami, jai reikėjo laukti 
traukinio tris valandas, tai ji 
turėdama laiko ėjo į miestą 
pasivaikščioti, užėjo į jėzuitų 
katalikų bažnyčią miesto 
centre, kurios durys visados 
atdaros, ji sėsdama į lonką 
pradėjo verkti, gal buvo gai
la namų. Ji kiek atsipeikėjus 
apsižiūrėjo, kad nėra jos pa- 
ketbuko, kuriame buvo gele- 

i žinkelio bilietas ir $150.00.
Žinoma, žydeliai jai sudėjo, 
jinai važiavo į mokyklą. Šis 
įvykis irgi buvo aprašytas 
“The Miami Herald”.

C. K. Braze.

1
Paieškojimai

“As niekad netikėjau, kaip tikrai nedaug 
tai kainuoja

“Kai aš išvykau su draugais į 
California, mano žmona papra
šė manęs, kad iš kelionės aš jai 
telefonuočiau. Pasitraukęs iš 
darbo policininkas žinoma ne
turi daug pinigų, bet vis tiek 
aš jai pažadėjau tai atlikti. 
Tad vakarais aš telefonavau į 
namus. Aš apsakiau savo ke
lionę ir kur aš esu, o ji man 
viską iki galo išpasakojo kas 
dėjosi namie. Kai aš grįžau iš 
kelionės, aš radau, kad net še
šis kartus aš telefonavau į na
mus. Tie telefono pašaukimai 
iš Virginia, Tennessee, New 
Mexico, Arizona ir California 
—kainavo tiktai $10.25. Mes 
vis dar nesame įsitikinę kaip 
mažai mes mokame už didelį 
džiaugsmą ir savo nusiramini
mą.”

FRANK J. PIPOLO
Huntington Station, L. l,t N. Y.

dingumu. Bet atmindami ką jis 
kasdien atlieka, jus suprasite 
koks tai pigus patarnavimas 
jūsų šeimos išlaidose. Jo kaina 
yra pakilusi daug mažiau negu 
kitų daiktų, kuriuos jus perkat.

NEW YORK TELEPHONE CO.

ir direkto-
39 skyrius

Veikla

r Telefonas yra žymi musų kas
dieninio, gyvenimo dalis, jis at
lieka daug vertingų patarnavi- 

| mų ir todėl mes tikime jo nau-

Kiekvienas yra jsitikinęs geru telefono patarnavimu ... šiandien ir ryt

Lietuvių Klubo

Senas klubo pirmininkas F. 
Bodgers, daug gero padarė 
dėl klubo. Naujas pirminin
kas stengias pagerint klubo vi
durinę išvaizdą, kur pirma bu
vo ilgi stalai iš lentų, jų vie
ton nupirkti metaliniai, gra
žus, prie kurių gali sėdėti 4 
asmens, o jeigu reikia galima 
sudėti du ir tris stalus. Be 
to, nutarta per vasarą klubą 
laikyti atdarą, nes turistai ir 
vasarą atvažiuoja. Taipgi nu
tarta suorganizuoti jaunimą 
15 metų ir vyresnio amžiaus 
mokytis šokti tautiškus šo-‘ 
kius kas šeštadienį apsiren
gus tautiškais rūbais ir turėti 
orkestrą.

Klubo Valdyba

Valdybą sudaro darbštus 
žmonės, pirmininkas P. Sve
cinskas, finansų sekretorė H. 
Verbilienė, vice pirmininkas 
Ad. Noreika, protokolų sekre
torė A. Aleksynienė, iždinin
kas J. Batkus. Susirinkime 
prisirašė du nauji nariai. Klu
bas yra geram stovy, turi ka
pitalo, tai jeigu visi dirbs vie
ningai, bus nauda.

{vairios Zinutės

Per radijo pranešė, 
violoj bažnyčioj Miami 
cija rado munšaino.

Kitoj bažnyčioj kolektoriui 
renkant pinigus vienas vyras 
sako: “Neturiu pinigų, vien 
tik turiu čekį vertės $18.00, 
jeigu iškeisi, duosiu $3.00.“ 
Kolektorius atsakė — iškel
siu. Bytojaus dieną nuėjus į 
banką pasirodė, kad čekis ne
geras. Miami “Herald“ para
šė, kad tai trečias tokis at
sitikimas.

Viena žydolkaitė, atvažiavo

Jonas, Vlado ir 
iš Biržuliu kaimo,

Saliomčja, Juozos 
Kalnėnų kaime, Jur-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Torke paieškomi asmenys:

Barysas Domininkas, Martynas 
ir Petras, Adomo sūnus.

Bielskis Vytautas, Prano sūnūs,
14 dieną I Sim- Kražių vals, Raseinių apskr., 

ir po sūnūs Vytautas Bielskis, gim. 
Kaune.

Bukauskaitė Birutė, Vaclovo 
duktė, iš Garliavos, Kauno apskr., 
gyveno Kaune.

Jankauskienė Ona, ir jos dukte
rys, mirusio Antano Jankausko šei
ma, gyveno Pittsburghe, Muller St. 

Kasmauskas Jonas ir Juozas, 
Juozo sūnus, jų motina buvo Ma
rijona uciutė-Rcmeikienė-Kasmaus- 
kienė-Jokubauskienė.

Kovaliauskas
Jadvygos sūnūs,
Sėtos vals.

Lazdauskaitė
duktė, gim. 
barko vals.

Liaudonaitė-Kontrimienė Marijo
na, gim. Vitkelių k., Rietavo vals., 
Telšių apskr.

Linkevičius Leonas, Antano sū
nūs, gim. Panevėžy.

Morkūnas Jonas, Jono sūnūs, ir 
jo sūnūs Viktoras.

Okienė Tenikaitytė Marija, Jono 
duktė, < gim. Meižių kaime, Taura
gės vals., vyras Jonas Okas, jų sū
nūs Ervinas.

Pikunas Bolesius, Karolio sūnūs, 
gyvenęs Parčėnų k., Miroslavo vai.,’ 
Alytaus apskr., vėliau gyvenęs Ita
lijoje.

Puzara Juozas, Juozo suijus, gi
męs Kaune — Šančiuose, ir Puza
ra Vincas, gim. Molinės kaime, 
Marijampolės apskr.

Remeikis Kazimieras, Antano s., 
kil. iš Gedminiškės kaimo, Kalti
nėnų vals., Tauragės apskr., žmo
na Johana Daukšaitė-Remeikienė 
ir vaikai Bronišlovas ir Antanina.

Salys Zenonas, Jeronimo sūnūs, 
gim. Pakerių kaime, Plungės vai.

Savickas Vincentas, Klemenso

kad
poli-

SHAL1NS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhavpn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHAUNS IR 

J. B. SHALLNS 
Tel. VIrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS 

FlINER AL HOME 
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėja* 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

!

jo vaikai Kazys,

Jonas ir Povilas, 
kilę iš Ugalaukių

Ona ir

Modes- 
kaimo,

sunius, ir 
Elena.

Sribike 
to sūnus,
Vabalninko vals.

Steponavičiutč-Šalčienč J Ulijona, 
Kazio duktė ir jos vaikai Vladislo
vas ir Zuzana.

Teikertienė-Tenikaitytė Anė, Jo
no duktė, gim. Meižių kaime, vy
ras Gotlibas Teikertas, jų keturios 
dukterys ir šuniui Jonas-Otfco.

Bezmėnas Juozas.
Brindza Antanas, Vinco sūnūs, 

gimęs Seiliunų k., Seirijų vals.
Brigotienė Konstancija, Pranciš

kaus duktė.
Dvylis Kazys, žmona ir vaikai. 
Giniotaitė Elena ir Juzė. 
Juodytė-Banienė Liucija, kil. 

Kretingos miesto.
Klenauskas Boleslovas, Vinco 

gimęs Raseinių apskr.
Krukauskas Feliksas, Adomo

gimęs Vinkšniškio k., Pabaisko 
vals., Ukmergės apskr.

Kuliešius Matas, Kazio sūnūs. 
Labutytė Fliorė, gyvenusi Wil- 

kes Barre, Pa.
Liktas Augustas, Prano sūnūs, 

gimęs Veliuonoje.
Liulikaitis Juozapas, Adomo s., 

gimęs Rietave.
Morkus (Marmakas) Karolis

Mykolas ir Povilas, kilę iš Juod- 
miškio kaimo.

Pakimkis Jonas, gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Pažarskas Adulis.
Plungis J., gyvenęs Frenchton, 

N. J.
Preikšaitis Edinas, ir Preikšai- 

tytė Zina, g. Tauragėje, Jurgio ir 
Klaudijos vaikai.

Samulis Jonas, Tadaušo sūnūs, 
gimęs Troškunuse, buvęs Anglijo
je.

lieškomieji arba apie juos žinan
ti ji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

iš

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir
Balandžio 4

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
PRANAS KARPAVIČIUS, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs 

vasario 26, 1884 m., Lietuvoj. Prie SLA prisirašė 
balandžio 19, 1914 m., mirė vasario 11, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Magdei Karpavičienei, pomirtinės iš
mokėta ____________________ ___________________

STANLEY MARTINKUS, 98 kp., Tower City, Pa., gi
męs lapkričio 5, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 7, 1940 m., mirė kovo 18, 1959 m.Ve
lionio žmonai, Onai Martinkienei, pomirtinės išmo
kėta -i_______________________________________  $250.00

ANTANAS KAiRiAUSKAS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., gi
męs gruodžio 15, 1892 m., Seinų apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė rugpiučio 7 1932 m., mirė va
sario 16, 1959 m. Velionio žmonai, Victoria Baraus
kas, pomirtines išmokėta______________________ $300.00

BARBARA BANZEN, 260 kp., Chicago, III., gimus rug
sėjo 4, 1890 m., Tauragės apskrv Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 5, 1922 m., mirė vasario 17, 
1959 m. Velionės sunui, ,Walter Banzen, pomirti
nės išmokėta _________________________________ _ $600.00

PETKUS
TĖVAS IR SUNOS—ŠIA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

S..

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

1

tą

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

s.,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Kaina tik 75 centai.

šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

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 LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenę* ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal* P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

Parašyta 8. MlCtHELSONO 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; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iŠ 
Meksikos, tiulių 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; Upe po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveilcslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj, pat pasiunėiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS“
636 East Broaduay So.

Viso .................. ........................................... ........ $1,837.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____$34,847.08

Išmokėtos ligoje pašalpos
K. ARBACIAUSKIENS, 41 kp., Lavvrence, Mass. Sirgo 7 sav,
R. SIMKONIENĖ, 57 kp., VVorcester, Mass. Sirgo 12 s.
B. R. MIKĖNAS, 63 kp., Chicago, III. Sirgo 4 s,
A. VALANTINAS, 66 kp., Ansonia, Conn, Sirgo 12
K. SENKIENE, 126 kp/, New York, N„ Y. Sirgo 5
J. KAČINSKAS, 143 kp., W. Sora n ton, Pa. Sirgo 4
V. ZENT, 198 kp, Akron, Ohio. Sirgo 6 s. ir 3 d
V. DONELLA, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 7,
J. BERNATAVIČlENE,a247 kp, Spring Valley, III. Sirgo 9 s. ir 6 d.
K. BRAŽINSKAS, 292 kp, Tildon, 111. Sirgo 4 s. ir 6 d. ....... ...........
J. PURTULIENE, 329 kp, La. Porte, Ind. Sirgo 5 s. _____________

4................
p. ir 6 d.
8. ir 5 d.

s. ir 3 d

$31.50
36.00
24.00
54.00
27.95
58.00
31.32
39.73
85.15
45.00
45.00

Viso........... .......................  $477.65
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _______ $6,522.29

M. J. V1NIKAS, 
SLA Sekretorius.

!
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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. z 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos'’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 

' $14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje —
$13.00 metams, $1.00 — puoei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1731 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS

1
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

DIDŽIOJI MOKSLO PAŽANGA- ŽMO
GUS SKRIS Į DANGAUS ERDVES

7 lakūnai - kandidatai kelionei į dangaus erd
ves. - Adenaueris apie Vokietijos ir Anglijos 
likimą. - Priekaištai uniją veikėją Washingto- 
nui dėl politikos nedarbo srityje

Amerikos mokslo pažanga daro milžiniškus šuolius. 
Visose gyvenimo srityse atliekami stambus patobulini
mai. Bet ypatingai didele pažanga padaryta dangaus 
erdvių užkariavimo srityje. Balistinių sviedinių ban
dymai, tobulinant šios šalies karinį pajėgumų, kartu 
padėjo ir grynai mokslinius bandymus atlikti. Tuo 
tarpu, kai už geležinės uždangos daugumas karinių ir 
net. mokslinių bandymų atliekama didžiausioje paslap
tyje, šioje šalyje nauji moksliniai sumanymai visai atvi
rai paskelbiami.

t

Štai šiomis dienomis Pentagonas paskelbė 7 lakūnų 
pavardes, kurių vienas turės launės pirmas pakilti į 
dangaus erdves. Šie visi lakūnai jau turi gerų patyri
mų, nes kiekvienas jų yra skraidęs nemažiau kaip po 
1500 valandų. Jie visi yra vedę ir pastebėtina, kad jų 
šeimos neprieštarauja dėl jų savanoriško pasiryžimo at
likti neišbandytų, taigi neabejotinai pavojingų kelionę. 
Kiekvienas jų geriau, negu bet kas kitas, aiškiai su
pranta bandymo pavojingumų, bet jie visi yra tvirtai 
pasiryžę patarnauti mokslui, savo šalies garbei, palan
kai ir įvykdyti tokį nepaprastų žygį. Jie visi jau atliko 
ilgus bandymus tam tikrose kamerose, kur oras esti iš
pumpuojamas ir aplamai pritaikomos tokios sąlygos, 
kuriose lakūnas gali atsidurti būdamas dangaus erdvė
se. Šia pažanga galima tik džiaugtis, nes daugiausia 
pastangų padėjusi moksliai i uos tyrinėjimuos šalis dabar 
rengiasi padaryti pirmų j į žinau i jos istorijoje dangaus 
erdvūs užkariavimo žygį. Visas šis keliones į dangaus 
erdvę sumanymas gavo vardų Merkurijaus projekto, tad 
X numatomi lakiniai tai kelionei jau vadinami Merku
rijaus pilotais.

Pagal dabartinius projektus numatoma lakūnų pa
leisti į dangaus erdvę hermetiškai uždaroje kabinoje. 
Jis turėsiąs pakilti mažiausia 150 mylių į aukštį ir išbu- 
siųs ore apie 24 valandas. Jis kelis kartus aplėks ap
link žemę ir tam tikru laiku aukštyje išsiskleis parašiu
tai ir lakūno kamera pamažu nusileisiant i žemėm
Adenaueris apleidžia Vakarę Vokietijos kanclerio vietą

Sulaukęs senyvo amžiaus 
Adenaueris savo politiniais 
sugebėjimais vairuoti nepa
prastai sunkiose sąlygose nu
galėtos Vokietijos politiką, 
paskutiniais metais pasidarė 
populiarus Europoje. Jis tu
rėjo pasitikėjimą >ne tik savo 
artimųjų politinių draugų tar
pe, bet jį palaikė, ar buvo pri
versti palaikyti, net ir prie
šingu nusistatymo politiniai 
sluoksniai, kadangi buvo pa
sitikima jo politiniu taktu.

Adenaueris kandidatuoja į 
Vakar; Vokietijos preziden
tus ir neabejojama, kad jis 
šiam aukštam postui bus iš
rinktas. Bet savo kalboje per 
Vokietijos radio tinklą jis pa
reiškė, jog jam pasitraukus 
Vokietijos poltika nepasikeis. 
Jis taip pat pabrėžė, kad ša
lies įstatymai jam leidžia ir 
esant prezidentu turėti įtakos 
į politikos darbą. Atskirai 
tenka pažymėti Adenauerio 
nurodymą, kad Vakarų Vo
kietijos ir Anglijos likimas 
artimai esąs surištas. Jis pa
linkėjo, kad Anglijoje išnyk
tų antivokiškos nuotaikos, 
kurios trukdančios glaumes- 
niam bendradarbiavimui išsi
plėsti. Adenaueris dar pami
nėjo, kad Vokietija pasiliks 
ir toliau lojali savo sąjungi
ninkams ir savo ruožtu kovos 
prieš visus, kurie paneigia vo
kiečių pastangas išlaikyti tai
ką ir gyventi laisvai ir nepri
klausomai.»* t

VVashingtone įvyko masinė 
bedarbiy demonstracija

įvairių unijų nariai praeitą

savaitę įvykdė masinę demon
straciją, protestuodami prieš 
administracijos politiką kovoj 
su nedarbu. Susirinkimo salė
je matėsi tokie plakatai: “Vi
si darbininkai turi turėti dar
bą. Tik tada, kai visi dirbs, 
bus galima valstybės biudže
tą subalansuoti. Ponas prezi
dente, užuot žaidęs golfą, pa
sirūpink nedarbo reikalais”.

Atsakingi kalbėtojai admi
nistracijai rekomendavo: pa
didinti pašalpas nedirban- 
bantiems, mažiausį atlygini
mą pakelti iki $1.25 į valan
dą, padidinti statybos planus, 
išplečiant mokyklų ir gyvena
mų namų statybą.

Anglai mažina mokesčius
Neįprastą naujieną paskel

bė laikraščiai, kad dabartinė 
Anglijos vyriausybė nuspren
dusi sumažinti mokesčius. 
Nors Anglijos karinis biudže
tas sudaro dididelę naštą ir jį 
šiais metais net teko padidin
ti 49 milijonais svarų sterlin
gų, bet vis tiek susidaro per
teklius iki 102 milijonų svarų 
(285,000,000 dolerių).

Vyriausybė sumažindama 
mokesčius tikisi pasiekti žy
mesnio pagyvėjimo pramonė
je, kainų sumažėjimo vidaus 
rinkoje ir eksporto padidėji
mo.

Bet darbiečių opozicijos 
kalbėtojas kaltino vyriausybę, 
kad ji pervėlai sumanė mo
kesčius sumažinti. Tai turėjo 
būti, anot kalbėtojo, padary
ta daug anksčiau.

Tibeto pastangos išlaikyti 
nepriklausomybę

Iki paskutinio laiko Tibete 
pasipriešinimas kinų komuni
stų kariuomenei nesiliovė. Pa
sitraukus iš Tibeto dvasiniam 
ir politiniam vadui Dalai-La- 
mai vietos gyventojai tebeko
vojo su užpuolikais. Pekino 
valdžia vietoje išvykusio Da- 
lai-Lamos į jo vietą paskyrė 
sau paklusnų Pančen-Lamą, 
kuris dabar iššauktas į Peki
ną. Manoma, kad jam išvykus 
iš Tibeto, komunistai greičiau 
tikisi likviduoti vietinių gy
ventojų pasipriešinimą.

Pažymėtina, kad Indijos 
vadas Nehru pareiškė, jog jis 
paprašys Dalai-Lamą apleisti 
Indiją. Kai nenorima užrūs
tinti diktatorių, net ir tokių 
priemonių tenka griebtis.

Japonijos imperatoriaus 
šeima atsisakė seny 
tradicijų

Japonijos imperatorius bu
vo dieviškame aukštyje ir pa
prasti mirtingieji jo nepasiek
davo. Bet po paskutinio karo 
pralaimėjimo Japonijos gyve
nimas smarkiai pasikeitė. O 
šiomis dienomis įvykusios so
sto įpėdinio Akichito vedybos 
su paprasta pirklio dukra ne
paprastai sujaudino japonus 
ir apie tai plačiausia rašė vi
so pasaulio spauda. Milijoni
nės japonų minios sekė iškil
mingą vestuvių paradą. Kai 
kurie jaunuoliai buvo tiek pa
veikti šio įvykio, kad atsira
do pavojus, jog gali įvykti ne
laimingų įvykių. Vedybų sve
čių buvo apie 1000, bet pačios 
sutuoktuvės įvyko- pagal- se
nas japoniškas tradicijas už 
šilkinės uždangos, be jauna
vedžių dalyvaujant tik aukš
čiausio teismo pirmininkui. 
Akichito pasimeldė savo pro
seneliams, paprašęs jų palai
minimo, išgėrė su nuotaka ry
žių vyno ir Mishiko Shoda iki 
to laiko nežinoma mergaitė 
pasidarė princesė ir busimoji 
Japonijos imperatorienė. Tai 
visa padaryta norint sustip
rinti Japonijos imperatorišką 
šeimą, nes dabartiniai laikai 
nebėra imperatoriams palan
kus, ką ir pasakė vienas stu
dentas norėjęs nuotaką iš pa
auksuoto vežimo išmesti.

Lietuvių-Lenkų 
Pasitarimas

Ryšium su pagy v ė j u s i a. 
tarptautine diplomatine veik
la ir įvairiomis konferencijo
mis š. m. balandžio 6 dieną 
New Yorke įvyko VLIKo spe
cialios komisijos ir lenkų Tau
tinės Vienybės Tarybos atsto
vų pasitarimas abiem tautom 
rupimais klausimai, šalia kitų 
reikalų buvo .peržvelgta da
bartinio ji tarptautinė padėtis, 
jos raida, kiek ji eventualiai 
galėtų paliesti abiejų tautų 
interesus ir kokių tektų dary
ti žygių jiems apsaugoti. Bu
vo taip pat nusistatyta viso
keriopai remti Pavergtųjų 
Europos Tautų pastangas iš
plėsti veiklą, joje aktyviai 
reikštis, bendradarbiauti ir 
derinti, kur reikalinga, gali
ma, ir tinkslinga kovos už 
laisvę žygius.

yVashuigtonas. — J. Edgar 
Hoover, F. B. I. viršininkas, 
pareiškė, 'kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių raudonieji, 
kurie dalyvavo kom u n i s t ų 
kongrese Maskvoje pradžioje 
šių metų, gavo naujas instruk
cijas atnaujinti partijos veik
lą šiame krašte.

VLIKo Pirmininkas Dr. Trimakas Lankėsi 
VVashingtone ir įteikė Memorandumą 

V aisty bes Departamentui
Ryšium su numatomomis 

užsienių reikalų ministerių ir 
viršūnių konferencijomis, Vil
ko pirmininkas dr. A. Trima
kas lankėsi š. m. kovo 26 die
ną valstybės departamente ir 
įteikė atitinkamą memoran
dumą.

Per visą valandą užtrukusį 
pasikalbėjimą, o taip pat į- 
teiktuoju memorandumu buvo 
nurodyti pavojai, kurie gali 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
kraštų laisvinimo reikalus 
skaudžiai paliesti, jei Vakarai 
patenkintų Chruščevo reikala
vimus pripažinti esamąją pa
dėtį ir sudaryti paktą, kuris 
užtikrintų Sovietų ir jų pri
mestų Vidurio ir Rytų Euro
pos pavergtiesiems kraštams 
raudonųjų režimų saugumą.

Kartu buvo pabrėžta, kad 
Vakarų sutikimas kviesti pa
vergtųjų kraštų okupacinius 
režimus dalyvauti viršūnių 
konferencijoje, svarstant kai

kuriuos klausimus, jau toli ei
na status quo pripažinimo 
kryptimi. Britanijos premje
ro siūlymas užšaldyti esamą
ją padėtį Rytų ir Vikurio Eu
ropoje skaudžiai pakerta Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų tau
tų viltis greičiau išvysti lais
vės rytojų.

To siūlymo, jei jis butų į- 
gyvendintas, paliestosios pa
vergtosios tautos ilgai neuž
mirš, o jo padariniai anksčiau 
ar vėliau tolygiai pakenks ir 
pačių Vakarų saugumui ir in
teresams.

Pakartotinai tuo prašyta 
susilaikyti nuo žygių, kurie 
įamžintų Rytų ir Vidurio Eu
ropoj vergiją, ir atidėtų tei
singos taikos ir tikro saugu
mo įgyvendinimą tolimiems 
laikams.

Panašaus turinio memoran
dumai buvo įteikti Britanijos 
ir Prancūzijos ambasadoriam 
VVashingtone.

Kiekvienam Yra Naudinga Kuo Ilgiau 
Išlaikyti Narystę

Kaip Viso Amžiaus Apdrauda, Išmokama Per 20 
Moty V2, Gali Pavirsti Taupomąja Apdrauda

Laikai, kada buvo tikima, jog aitvarai neša žmo
nėm turtus, jau seniai, yra praeityje. Šiandien jau nie
kas netiki tom gražiom pasakom, nes kiekvienas gerai 
žino, kad turtas įgyjamas patvariu darbu.

Taip pat ir pinigai investuoti arba įdėti į gerą biz
nį. gali atnešti žymų pelnų. Štai pažvelkime, kad ir į 
Susivienijimo apdraudas. Jos daug jau skiriasi nuo 
pirmųjų apdraudų, kurios buvo duodamos organizaci
jos pirmaisiais gyvavimo metais. Jei anksčiau apdrau
da daugiau buvo naudinga nario pašalpgaviui, tai šian
dien ji yra tapusi tam tikra vertybe pačiam apsidraudu
siam nariui, nes kiekviena SLA duodama apdrauda 
ri neprarastiną piniginę vertę, kuria, reikalui esant, 
Ii pasinaudoti pats narys.

Toliau mokant už apdraudą duokles
t

Apdraudos paliujimo pinigine vertė nuolatos kyla
Kiekvieno nario už apdraudą mokamų duoklių 

lis eina į jo rezervus.

fu
ga-

Tautos Fondo Atsišaukimas į Viso 
Pasaulio Lietuvius

LIETUVIAI!
Musų brangioji tėvynė Lie

tuva ir šiandieną šventai tiki, 
kad laisvasis pasaulis prare
gės pavojų jo paties laisvei. 
Ji taip pat kiti, kad visi lais
vame pasaulyje lietuviai sielo
jasi ir kovoja prieš barbariš
ką Sovietų Sąjungą dėl lietu
vių tautos išlaisvinimo.

Pavergtųjų musų brolių vil
tys nėra tuščios. Eilė svarbių
jų kraštų net nežada pripa
žinti Lietuvos užgrobimo. Gir
dime dažnai ir daug viltį ke
liančių žodžių iš svarbių val
stybininkų bei politikų tarp
tautinėse organizacijose.

Laisvojo pasaulio lietu- 
viams kovoje prieš tėvynės 
okupantą vadovauja VLIKas. 
Jo uždaviniai yra nepaprastai 
svarbus ir sunkus. Efektin-' 
gesnei kovai vesti yra laibai 
reikalingi ir pinigai, kurių 
didžiausia dalis išleidžiama 
šioms kovos priemonėms:

Radijui:
VLIKas naudojasi lietuviš

kų žinių .perdavimui į pa
vergtą tėvynę Romos, Madri
do ir Vatikano radiofonais. 
Okupantas labai bijo tiesos 
žodžio iš laisvojo pasaulio ir 
įvairiais budais prieš siunti
mą kovoja. Tačiau nei grąsi- 
nimai, nei bausmės lietuvio 
nuo žinių gaudymo neatbaido. 
Reiškia, tas išpustai galingas 
okupantas nėra nei taip ga
lingas nei saugus, nes dreba 
dėl prasiveržiančio per uždan
gą tiesos žodžio gimtąja kal
ba. — lietuviškai. Gaila, kad 
Voice of Arnerica Munchene 
— Vokietijoje žinių siuntimą 
lietuviškai nutraukė ir pas
tangos siuntimą atgaivinti ne
pavyko, o tuomi okupantas 
tik džiaugiasi.

Eltos biuleteniams
VLIKas informacijos, tikslu 

leidžia Eltos biuletenius lietu
vių, anglų, vokiečių ir italų 
kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami t. k. svetimų kraš
tų politikams, žurnalistams, 
mokslininkams, visuomeninin
kams ir kt. Jie yra labai ver
tinami ir daug prisideda prie 
laisvinimo kovos.

I Radijo sekimo stočiai
VLIKas išlaiko radijo seki

mo stotį, kurios pagalba su
žinome kiekvieną svarbesnį 
įvykį .pavergtoje Lietuvoje. 
Tomis žiniomis pasinaudoja 
daugelio kraštų svarbios in
stitucijos bei įtakingi asme
nys ir labai vertina.

Kelionių išlaidoms

VLIKas, palaikydamas ry
šius su mums draugingais 
kraštais, turi laikas nuo lai
ko ir asmeniškai kontaktuoti 
su oficialiais asmenimis. Toks 
neišvengiamas laisvinimo dar
be kontaktavimas yra suriš
tas su kelionėmis ir taip pat 
išlaidomis.

Šiems ir kitiems nepaminė
tiems VLIKo uždaviniams lė
šų niekas svetimas mums 
neduoda. Tik laisvame pasau
lyje gyvenąs lietuvis savo do
snumu tuos pinigus sudeda.

Tautos Fondas prašo visų, 
į laisvą tėvynę tikinčių lietu
vių, be politinių pažiūrų skir
tumo, tuos VLIKo uždavinius 
įvertinti ir pinigine auka pa
remti. Tautos Fondas prašo 
iš Jūsų šitokios aukos, kar
štai tikėdamas, kad laisvėje 
gyvenąs lietuvis dar nepalū
žęs dvasia, tiki į savo mylimą 
tėvynę Lietuvą ir pasiryžęs 
tęsti laisvinimo kovą iki išauš 
Lietuvai laisvas rytojus.

Tautos Fondo Valdyba.
Aukas siųsti:

Lithuanian National Fund 
Irving Trust Company 
233 Broadway,

New York 7, N. Y.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Belgradas, Jugoslavija. — 
Drago Kūne, vyriausybės pa
reigūnas spaudos konferenci
joj pareiškė, kad Jugoslavija 
nori dalyvauti konferejicijoj, 
kurioj bus sprendžiamas Vo
kietijos ir Europos saugume 
klausimai, ir kad tuo reikalu 
prašymas įteiktas Sovietų Są
jungai ir Vakarų valstybėms.

Bonu, Pietine Vokietija. — 
JAV. lėktuvui nukritus netoli 
VVheclus lėktuvų aerodromo, 
Libijoj, lakūnas . leitenantas

da-
Tuo budu nario piniginiai rezer

vai kasmet didėja, tuo pačiu kyla jo paliudijimo pinigi
nė verte. Po kurio laiko apdraudos paliudijimo metinis 
pakilimas gali būti net didesnis už nario inokamas meti
nes apdraudos duokles. Pasiekus tokio kilimo laipsnio, 
kada paliudijimo vertė padidėja daugiau, kai]) moka
mos duoklės, nariui apdrauda ištikrųjų jau nieko ne
kaštuoja. Iš čia galime suprasti, kad kiekvienam nariui 
yra. naudinga kuo ilgiau išlaikyti .savo narystę. Nors 
narys kasmet moka tas pačias duokles, bet didėjant pa
liudijimo piniginiai vertei, tuo pačiu pati apdrauda na
riui darosi pigesne.

Tokias .savybes turi kiekvienas SLA apdrauidos 
skyrius. Jos gania yra ryškios ir V2 arba viso amžiaus 
apdraudos skyriuje. Šio skyriams apdrauda yra išmo
kama per 20 metų ir po to narys, nemokėdamas pilnų 
duoklių, lieka apdraustu visam amžiui.

Kokia nauda V2 skyriaus nariui, jei jis ir 
toliau mokės pilnas duokles po 20 mėty?

Susivienijimas, modernizuodamas apdraudas pačių 
narių naudai, duoda galimumą ir šio skyriaus (V2) na
riams mokėti pilnas duokles ir po 20 metų, vadinasi po 
to, kada jo apdrauda jau laikoma apmokėta. Čia ne
vienam kils klausimas, kokia bus nariui nauda, iš tų 
duoklių mokėjimo. Atsakant į šį klausimą pirmiausiai 
visi galime suprasti, kad nario paliudijimo pinigine ver
tė vis didės. Šis padidėjimas po tam tikro laiko gali 
būti toks, jog nario viso amžiaus apdrauda gali pavirsti 
taupomąja apdrauda, o tada jau pats .narys galės atsi
imti visą apdraudos sumą. Šiaip šio skyriaus apdrau
da., kaip nekaltą buvo sakyta, yra išmokama po nario 
mirties pašalpgaviui. Pavirtus tai apdrauda i į taupo
mąją visą apdraudos sumą, gali atsiimti pats narys.

Kitas klausimas gali būti šis: kaip butų su duoklė
mis sumokėtomis po 20 metų, jei narį ištiktų nelaimė 
prieš tai, kol jo viso amžiaus apdrauda nepavirto į tau
pomąją ? Šiuo atveju Susivienijimas reikalą taip pat 
yra išsprendęs nario naudai. Tada nario pašalpgaviui 
butų sumokėta visa apdraudos suma,ir su atitinkamais 
nuošimčiais sugrąžintas duoklės, kurias narys buvo pra
dėjęs mokėti po 20 metų, norėdamas viso amžiaus aj>- 
draudą paversti taupomąja. Taip pat tokias duokle® 
su nuošimčiais, reikalui esant, gali atsiimti ir pats na
rys, nelaukęs kol jo apdrauda pavirs taupomąja.

Taigi, matom, kad šios apdraudos skyriaus (V2) 
nariams yra suteikta labai palankus galimumas paver
sti viso amžiaus apdraudą. taupomąja, o reikalui esant, 
atsiimti su nuošimčiais duokles, pradėtas mokėti po 20 
metų narystės. Tokių duoklių grąžinimas su nuošimčiais 
yra panašus į atsiimtą indelį iš banko. Tuo budu Su
sivienijimo apdrauda tampa narini labai naudinga. Ga
lima ją prilyginti tam pasakų aitvarui, nešančiam nau
dą savo šeimininkui.

Edward G. Nęmcr, iš Levvis 
ton, N. Y., užmuštas.

negali savo kontroliuoti gy
vendami drauge su tėvais.

Trenton, N. J. — Nevv Jer
sey reikalaujama pastatyti 
centrinius namus pamokymui 
tėvų, kurie augina vaikus. 
Taipgi reikalaujama pastaty
ti narųus dėl tų vaikų, kurie

Adana, Turkija. — Du J. 
A. V. lakūnai užmušti ir du 
sužeisti pavoingai lėktuvui 
nukritus. Penki kiti lėktuve 
esanti asmens išliko gyvi ir 
nesužeisti.



I

i

/

I

/

y

t

i

2

The Lithuanian Weekly
PUBL1SHED E VERT FRIDĄ Y 

by the Lithuanian Alliance 
ot America

M. LEO VASIL 
E d i t o r

DR, M. J. VINIKAS 
M a n a g e r 

YP^RLY SUBSCRIPTION RATES
In the United Statės $8.00 
To Foreign Cruntriea   $4.00

307 West 30th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. L^ckawanna 4-5629

Susivienijimo kuopų skubus pra- 
Mtthnai turi būti prisiųsti ne v8- 
Bau savaite laiko prie* lalkraflčlo 
■leidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
tai® tono numeri.

MUSU REIKALAI

SLA apskričių svarbus 
pavasariniai suvažiavimai
Pavasariui atėjus ir orui at

šilus, Susivienijimo apskričių 
pareigūnai pradėjo ryžtingai 
dirbti ir kviečia pavasarinius 
suvažiavimus, kad juose apta
rus organizacijos reikalus ir 
nustačius gaires vasaros se
zono darbams.

Septintosios apskrities su
važiavimas, kaip patys parei
gūnai praneša, įvyks šio ba
landžio mėnesio 19 dieną Pitt- 
ston, Pa. Apskritis gyvuoja 
VVyoming Klony, kurio apy
linkėje gyvuoja nemažai kuo
pų, turinčių energingų veikė
jų, užtad šios apskrities su
važiavimai visuomet būna 
gausus delegatais. Šiai apskri
čiai per ilgus metus vadovavo 
energingas veikėjas Mikas 
Kupris, bet jo sveikatai pa
šlijus ir jam pasitraukus iš 
vadovybės, apskričiai pirmi
ninkauja ilgametis Susivieni
jimo veikėjas Adomas Miliau
skas.

------------ :o:——
Pirmosios apskrities 
suvažiavimas

Pirmosios apskrities 
sarinis suvažiavimas 
mas viena savaite vėliau, tai 
yra balandžio mėn. 26 dieną, 
Easton, Pa. Šių dviejų apskri
čių suvažiavimai per ilgus 
metus pasitaikydavo tą pačią 
dieną. Kadangi pirmoji ir sep
tintoji apskritys gyvuoja ne
toli viena kitos, draugiškai 
sugyvena, jų pareigūnai ir 
veikėjai dažnai lankosi vieni 
kitų suvažiavimuose, .pasida
lina nuomonėmis, tai praeitų 
metų pirmosios apskrities su
važiavime nutarta pasitarti 
su septintosios apskrities pa
reigūnais, kad abiejų apskri
čių suvažiavimai neįvyktų tą 
pačią dieną, kad vienos ap
skrities pareigūnai galėtų da
lyvauti kitos apskrities suva
žiavime.

Tokis apskričių pareigūnų 
susitarimas vertas pagyrimo, 
nes apskričių pareigūnų lan
kymasis vienų pas kitus pri
duoda daugiau energijos dar
bui ir atneša naudą visai or
ganizacijai.

------------ :o:---------— 
Trečiosios apskrities 
suvažiavimas

Mes esame Informuoti, kad 
trečiosios apskrities pavasari
nis suvažiavimas irgi įvyks 
balandžio mėnesį, bet data 
dar nenustatyta. Ši apskritis 
gyvuoja Pittsburgho apylin
kėje, savo ribose turi nemažai 
kuopų, kuriose yra nemažai 
energingų veikėjų. Apskričiai 
vadovauja ilgametis veikėjas- 
veteranas Stasys F. Bakanas, 
kuris moka dirbti ir yra ne
mažai narių įrašęs į Susivie
nijimą. Šios apskrities ribose 
gyvena ir musų organizacijos 
centrinis
P. Dargis. Apskrity yra ir 
daugiau įžymių veikėjų, kurie

pava- 
kviečia-

prezidentas Povilas

K

r
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SLA Reikalai ir Veikla
Iškilmės Susivienijimo 136 Kuopoje

Cleveland, Ohio. — Sujudo 
sukinto didingam J. Liusti- 
kaitės rečitaliui surengti. 
Energingai padirbėta. Ir ne 
katriai lauktas rečitalis įvyko 
š. m. sausio 24 dieną Cleve
lando Lietuvių Salėje. Maža 
tai. Tą retą meno pokylį savo 
asmenišku atsilankymu pa
gerbė net pats SLA preziden
tas P. Dargis, šauniai pakel
damas ne tik musų 136 kuo
pos, bet ir kaimyninių kuopų, 
Ir visos publikos nuotaiką.

Plačiai žinomoji solistė pui
kiai pasirodė. Jeigu kaikas iš 
muzikos žinomų, susipažinę 
su numatomąja programa, iš 
anksto stebėjosi dainininkės 
drąsa ir abejojo, kad butų į- 
manoma vienam asmeniui už
pildyti visą vakarą, bedainuo
jant tiek daug ir tiek įvai
riausių vokalinių sunkumų 
turinčių kurinių, tai visus to
kius skeptikus malonioji J. 
Liustikaitė lengvai nugalėjo 
ir “nuginklavo”. Iš vienos pu
sės tvirti itališkos dainavimo 
mokyklos pagrindai, o iš ki
tos pusės didelė praktika, įgy
ta per apsčius koncertus Eu
ropoje ir Amerikoje, įgalino 
musų viešnią švystelėti ža
viais ir laisvais polėkiais, ne
abejotinu technikos apvaly
mu ir labai kilnaus stiliaus 
muzikalumu.

Butų tikrai pravartu, kad 
visos kitos SLA kuopos JAV 
ir Kanadoje artimiausiomis 
progomis kviestų tą itin ta
lentingą dainininkę dažniems 
koncertams ar 
Galime užtikrinti, 
papuoštų savo 
kiekvieną, kad
giausią, parengimą ir suteik
tų daug gražių ir gilių įspū
džių. Rekomenduotinas jos 
adresas: 941 Dundas St., W. 
Toronto, Ont., Canada.

Dar maloniau konstatuoti, 
kad akompaniatorius J. Šve
das buvo tikrai vertingas mu
zikinių paslapčių aiškintojas, 
gilintojas ir skleidėjas. Tokiu 
palydovu lengva pasikliauti. 
Tai yra patyręs ir be galo 
jautrus muzikas. Jo pastan
gomis visos gražmenos buvo 
paryškintos, melodijos išvy- 
tytos, mintys pagyvintos, at
baigimai patikslinti ir ben
drai solistės dainavimas raiš
kiai nuspalvintas. Džiaugia
si musų SLA šeima ir visa 
lietuviškoji Clevelando visuo
menė, apsigyvenus čia tokiai 
Švedo asmenybei ir jau po 
truputį įsijungiant 
muzikinę sferą.

Tai visai natūralu, 
čitalio publika liko
burte užburta. Dideliu 
ziazmu priėmė bemaž visą pro
gramą. Abiems virtuozams 
nuoširdžiai plojo, jausmingai 
visa pergyveno, reikalavo bi- 
zų, o kaikas net ir vieną kitą 
ašarą nusišluostė.

Tiesą pasakius, kuopos pir
mininkas V. Balas ir jo žmo
na paaukojo šioms iškilmėms 
labai daug darbo, energijos ir 
sumanumo, ibet buvo įdomiau
sia staigmena, kai Liustikai- 
tei įteikė scenoje gėles ne kas 
kitas, bet to paties pirminin
ko maža, meili dukrelė Jūra
tė. Tai bene gražiausias mo
mentas per visą vakarą, iš
šaukęs audringas katutes.

Musų garbusis SLA prezi
dentas P. Dargis, prieš pra
dedant rečitalį, kuopos pirmi
ninko V. Balo rekomenduo
tas, tarė trumpą, bet praš
matnų žodį, kurio turinys bu
vo taktingai pritaikintas visai 
publikai. Yra seniai žinoma 
ne vien tik visoje didžiulėje

narių, didžiausia . skaičium, 
žada visokių staigmenų ir pa
rengi}. Kai už lango pavasa
ris plovė Viliamsburgo gat
ves ir vėjas nešiojo skrybė
lės, 38 kuopos nariai skirstė
si namo, diskusuodami: Sta
tysim namus seneliams.

J. Parojus.

Wilkes Barre, Pa.

Sutikau Daug SLA Narių

svarbiausiems iškilmių 
pagerbti. Čia no-

SLA organizacijoje, bet ir už 
Jos ribų, kad tai yra geras ir 
gyvas kalbėtojas.

Račitaliui pasibaigus, lipš
nusis Prezidentas šankiai pra
leido geroką vakaro dalį, be
bendraudamas su rečitalio 
muzikais aktyviais vakaro 
rengėjais ir daugeliu įvairių 
kitų asmenų.

Sekančią dieną čiurlionie- 
čių namuose buvo iškelti iš
kilmingi priešpiečiai J. Lius- 
tikaitei, Prezidentui ir J. šve
dui
svečiams 
riai prisijungė ŠIA 14 kuopa 
ir čiurlioniečiai. Ir susida
rė iškilnus, jaukus ir lyg šel
miškas pobūvis. Tikrai gaila, 
kad neperdažnai pasitaiko to
kios auksinės progos beveik 
visiems Clevelando SLA bro
liams ir sesėms vienon drau
gėn suburti. Daug buvo pa
berta svečiams padėkos bei 
linkėjimų žodžių, į kuriuos 
impozančiai atsakė garbingas 
prezidentas P. Dargis.

šis Prezidento atsilankymas 
atgaivino ŠIA clevelandiečius, 
pagerino kaimyninius kuopų 
santykius, pagražino iškilmin
gumą, įkvėpė naujos dvasios 
veikliems ir mažiau veikliems 
nariams ir paskatino nuolati
nei veiklai Lietuvos labui.

Visa tai buvo įmantru, mie- 
ir smagu.

Vladas Braziulis.

stubos 
Sibiro 
dabar

1

la

rečitaliams, 
kad jinai 

dalyvavimu 
ir iškilmin-

St. Catharines, 
Canada

ŠIA Kuopos Susirinkimas

Sveikatos skyrius
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681 SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Šį skyrių, skiltą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D. ?

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)
PAKTŲ AUGIMAS IR JŲ 

A PSAIJGA
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entu-
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nuoširdžiai dirba apskričiai ir 
visai organizacijai.

Mes linkime visų trijų ap
skričių suvažiavimuose pada
ryti naudingų nutarimų orga
nizacijos gerovfei.
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SLA 278 kuopos valdyba 
š. m. balandžio mėn. 18 die
ną 7 valandą vakare, Harding 
hotelio salėje antram aukšte 
šaukia visuotiną kuopos 
rių susirinkimą, 
perduota naujai 
reigos.

Prašome visus 
rius dalyvauti.

Kostas Jonušas, 
Kuopos sekretorius.

kuriame 
valdybai

kuopos

na- 
bus 
pa-

na-

Brooklyn, N. Y

ŠIA 3X Kuopos Veikla

kuopos susirinki- 
buvo darbingas, 
dėl blogo oro ne-

Š. m. balandžio 2 dieną įvy
ko SLA 38 
mas, kuris 
gyvas, nors 
gausingas.

Susirinkimą atidarė didelis 
SLA narių verbuotojas ir pir
mininkas Jonas Aymanas. 
Buvo labai plačiai diskutuota 
senelių namo steigimas. Ponas 
Kalvelis sa'ko, kad reikia ras
ti tik 100 savanorių po $100 
ir namas jau judės. P-nia 
Kazlauskienė papildo, pareikš-, 
dama, kam mokėt svetimiem, 
jei savo galim turėt. Mačys 
ima pavyzdžiu vokiečių na
mą, į kurį eidami atiduoda 
visą savo turtą. St. Volskis 
nesutinka, jei reikėtų pakelt 
nariams mokestį dėl namo.

Adv. S. Briedis ir Perojus 
siūlo atidėt gausesniam susi
rinkimui, (paskelbiant prieš tai 
spaudoje dienotvarkę. Sprin- 
gauskas dar pasiūlo, kad visi 
nariai turi apsidėt mokesčiais 
Šiam kilniam reikalui.

Aisbergas papildo, kad pas
kelbt ir kituose laikraščiuose, 
ne tik Tėvynėje namų reika
lą. Kalbėjo ir daugelis kitų, 
ir diskusijos butų tęsiasi iki 
gaidelių, jei jos nebūtų užda
rytos, nutariant: Paskelbti 
spaudoj dienotvarkę namų 
reikalo ir tada šaukti susirin
kimą ir svarstyti šį reikalą.

Neseniai mirusi narė Bra- 
zaitienė pagerbta tylos minu
te ir atsistojimu.

Prirašyti 2 nariai: Rožė 
Kundrotienė ir Jurgis Kiau
nė pAsiaukštino apdraudą.

ŠIA 38 kuopa turi virš 500

Šių metų balandžio mėn. 
pas Kazį Lėgų buvo pašarvo
tas Pranas Lugauskas, kur aš 
sutikau daug SLA narių.

A. Miliauskas gavo laišką 
iš Lietuvos nuo brolio. Jis 
rašo, kad sugrįžęs iš Sibiro, 
kur buvo išlaikytas 11 metų, 
savo tėvyškėj nerado 
it netekęs sveikatos 
darbuose, nežino kur 
gaus vietą gyventi.

ŠIA nariai daugumoj da
bar yra pensininkai arba gau
na mokėti už anglių kasyklo
se gautą dusulį. Tai atrodo 
gana gerai, kai 'kurie gerai 
apsirengę ir prisivalgę.

M. Jurkevičius kiek suliesė- 
jas, bet taip linksmas ir pa
tenkintas savo likimu. J. Ra- 
tys sakos gyvenąs gerai ir 
dirbti nereikia. P. Jazokas 
gauna bedarbio ir senelio pen
siją, tai sako gyvenimas eina 
kaip pondvario.

Verslininkai nors ir neima 
jokios mokesties ir valstijos, 
bet jie gyvena patogiai. Ka
zys Lėgus išmokslino savo 
dukteris, kurios moksle yra 
gavusios aukščiausius laips
nius ir dabar daro gerą pra
gyvenimą iš profesijos. Sūnūs 
yra baigęs medicinos mokslą 
su chirurgo laipsniu ir kvie
čiamas būti Philadelphijoje 
gydytojų viršūnėje, jis iš
rinktas iš šimto medicinos 
studentų.

V. Tamulaitis, dirbęs pir
miau anglių kasyklose, dabar 
turi nuosavą gėrimų užeigą, 
irgi dukterį leido į kolegiją 
ir dabar ji studijuoja slaugės 
mokslą, turi gerus gabumus, 
gavo stipendiją mokykloje.

J. Križinauskas visada link
smas ir draugiškas vyras, 
nors dabar vaikšto pasirem
damas lazdele. Praeitą rude
nį puldamas nulaužė koją, bet 
atrodo visai sveikas. Jis jau 
daug metų turi nuosavą gėri
mų užeigą, išmokslino savo 
vaikus kiek kuris norėjo.

Vytas Paulauskas, dirbęs 
anglių kasyklose nepilnai de
šimts metų, irgi buvo sužeis
tas darbe, bet dabar turi įsi
gijęs gasolino stotį skersai 
Susąuehanna upės, VVy
oming Avenue, Forty Fort 
mieste. Stoties vardas Esso, 
skersai gatvę yra miesto var
do teatras. SLA nariai turėtų 
aplankyti pravažiuodami, nes 
jo du sūnus, duktė ir ponia 
Paulauskienė yra SLA nariai.

J. V. Stanislovaitis.

Lavvrence, Mass.
Iš ŠIA Metinio Banketo

SLA 41 kuopa buvo suren
gusi metinį banketą kovo 21 
dieną, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje. Žmonių dalyvavo 
virš šimtas, bet daugiausia 
buvo svečių. Nors kuopa ne
mažai turi narių, bet jų ma
žai atsilankė į (banketą. Kaip 
atrodo, tai nariai nesidomi 
savo organizacija, bet kada 
juos patinka vienokia ar ki
tokia nelaimė, tai jie suranda 
ją.

Nors nedidelis skaičius 
lyvavo, bet pats banketas 
vo draugiškas, įvairius
linksmas. Turėjome svečių ir 
iš kitų miestų, būtent iš Lo- 
wellio dalyvaVo ŠIA 173 
kuopos pirinlnihkas V. Ra
jeckas, d iŠ Haverhillio P. 
Kazlauskienė tu teaVo dtau-

f

da- 
bu- 

ir

/
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Pieninių dantų augimas prasideda 
apie 6 mėnesius amžiaus. Būna šeimų, 
kurios pasižymi vėlesniu dantų augimu. 
Pasitaiko kūdikių, kurioms išauga vie
nas ar kitas dantukas anksčiau, 3-4 mė
nesių, kas yra nenormalus vystymasis, 
ne pažanga. Atsitinka irgi, kad gimsta 
kūdikis su pora dantukų, jeigu jie suda
ro kliūtį žindyti, tai tenka pašalinti, kas 
nėra sunku, nes jie sėdi smegenyse gan 
laisvai.

Normaliai pieniniai dantys auga po
romis ir tam tikra tvarka: pirmieji pa
sirodo 'apatiniai viduriniai; po 2-2 l/> 
mėn. dygsta du viduriniai viršuje, toliau 
du šoniniai viršuje, o metų gale du apa
tiniai šoniniai. Taip metų kūdikis turi 
S dantukus. Pirmieji maži krūminiai 
išdygsta apie 12-15 mėnesių amžiuje, po 
to 4 iltiniai, o 16-20 men. 
siais išauga, krūminiai, 
metų kūdikis turi visus 
dantis.

ir 20-26 mene*
Tbkiu budu 2
20 pieninius

poromis yra 
o augimas ne 

protarpiais 
vvstvmasį —

Ta i si nl i n gas augi m a s 
geros sveikatos požymis, 
poromis, arba su perilgais 
rodo nepakankamą kaulų 
dažniausiai raohitą.

Dantų augimas yra fiziologinis pro
cesas, neduoda ligos reiškinių, tik kūdi
kis seiloja daugiau, jam niežti žandukai 
— tai mėgsta kramtyti kietus daiktus: 
Pas nervingus kūdikius pasireiškia ne
ramumas, blogas miegas nenoras valgyti. 
Jeigu dantų augimo laiku kūdikis su
karščiuoja ar suviduriuoja, reikia ieško
ti kitų priežasčių ir gydyti.

Pieniniai dantys neretai rėdo ema-4*

li.jos gedimą — (Karies), darosi skylu
tes, kurios gali iššaukti skausmą. Tėvai, 
pamatę dantų gedimą, turi rūpintis ir 
gydyti pas dantų gydytoją.

Labai svarbu netik gydyti, bet dar 
svarbiau saugoti nuo gedimo. Reikia ži
noti, kad dantų apsauga prasideda, moti
nos nėštumo metu. Pieninių daaitų užuo
mazga prasideda jau pas 2 mė,n. gemalą, 
o 4-am mėn. ji išsivysto į dantuką. Pas
tovint dantys vystosi 6-am nėštumo mč-

Draugijos pirmininkė 
Černauskaitė su drauge 
Kasanauvičiute. 
vakarienei finintų sek-

ge. Taipgi dalyvavo ir Lietu
vių Moterų Piliečių Klubo 
pirmininkė N. Penkauskienė 
ir tautiškos parapijos Adara- 
cijos 
Anna 
Mary

Po
retorius ir mokyklų komite
to narys J. Stundza, paaiški
no vakarienės tikslą, pasi
džiaugė jos gražia nuotaika, 
visiems dalyviams nuoširdžiai 
padėkojo už atąilankymą į 
(banketą, pakvietė vieną kitą 
pareikšti savo mintis. Gražią 
kalbą pasakė V. Kapeckas.

ŠIA 41 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

valandą 
Piliečių

būtinai 
susirinki- 

svarbus

Mėnesinis SLA 41 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 
mėn . 19 dieną, 1:30 
po pietų, Lietuvių 
Kluvo svetainėje.

Visi kuopos nariai 
dalyvaukite šiame 
me, nes yra labai
kiekvieną narį liečiantis rei
kalas, tai poilsio, namų steigi
mas senesnio amžiaus žmo
nėms gyventi. Todėl visų na
rių pareiga būti susirinkime ir 
balsavimu pareikšti ėavo nud- 
mortę, ar pritariate tokio na
mo steigimui hė, tad vtti♦

•į*'į/kpi •

nosyje. Dantų augimui reikalinga me
džiaga: baltiniai, mineralai, vitaminai. 
Tai nėščia moteris turi gauti pakanka
mai jų, ypač vitaminų A. D. ir C. ir mi
neralu, — fosforo ir kalkių. Dėl vitami- 
nų B grupės reikalingumo dantims, nėra 
išaiškinta.

Mes žinome, kad rachitu suserga kū
dikis .jau pirmam pusinei v,j< 
lai 
ir

ą ir kad kau- 
pakankamai kalkių 
O kaip yra tuomet 
pastebėjome, kad 4 
pieniniai dantukai 

jau išsivystę, kuomet 
rachitu. Bet

negauna tuomet 
fosforo ir vi t. 1).

su dantimis? Tik ką 
mėli, nėštumo laiku 
jau auga ir yra 
kūdikis susirgo rachitu. Bet rachitas 
turi didelę Įtaiką pastovių dantų augi
mui, lies tuo laiku turėtų eiti jų kalkėji
mas. Todėl pastovus dantys rodo ra ch iš
tinęs atmainas: blogą emali ją, jos gedi
mą, smulkiai dantuotas jų viršūnes ir tt

Maistas turi nemaža įtaka dantų, 
apsaugai. Žinoma, kad cukriniai produk
tai gadina dantis, todėl reikia jų duoti 
mažiau ir rečiau, kaip tai: saldainių, šo
kolado, pyragaičių. Po kiekvieno valgio 
reikia skalauti burną ir dantis, o du 
kart, ryta ir vakare valvti šepetuku su 
milteliais ar pasta. Burnos higienos rei
kia pratinti jau nuo antrų metų amžiaus 
ir kūdikis išmoksta tą daryti savaran
kiai. Kietesnis maistas, rupi duona, kad 
ir ruginė ir plutos pratina kūdikį kram
tyti, tai duokim jam kramtyti antrų me
tų pradžioje. Kramtymas gerina kraujo 
apytaką dantų smegenyse ir dantyse ir 
juos stiprina. Kramtymas iššaukia irgi 
scilių didesnę gamybą, o seilės yra šar
minės reakcijos ir neutralizuoja burnoje 
dukštis, maisto likučių pagamintas; 
rakštys gadina emaliją, iššaukia karies. 
Be to seilės veikia prieš bakterijas bur
noje. Nuolatinis kramtymas nėra pagei
daujamas, kaip she\vingumų, veikia nei
giamai dantinis ir veda prie blogo įpra
timą, kuris yra nehigieniškas ir neeste
tiškas.

Ir pedagoginiu atžvilgiu reikia pra
tinti kūdikį kramtyti kiek galima anks
čiau, kad lengviau įprastų. Tenka ma
tyti vaikus, kurie 4-5 metu atsisako vi- 
sai kramtyti; nors jų dauguma yra ner
vingos prigimties, bet ir sveiki vaikai 
gali įgyti tą trukumą, jeigu nepratinti 
•nuo mažens.

(Bus daugihu)
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kuopos nariai bukite susirin
kime. M. Stonie.

St. Petersburg, Fla.
Atsisveikinimo Pietus

skraido keleiviniu lėktuvu po 
Ameriką ir Europą.

Mes linkime musų SLA 308 
kuopos nariams Valerijai ir 
Vytautui Šližauskams laimin
go gyvenimo ir sulaukti auk
sinio jubiliejaus. Geriausios 
sėkmės naujos tėvynės žemy
ne Amerikoje!

A. Andriulionis.

4

15 Avenue So., St. Pe-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 373 kuopa ruošia atsi
sveikinimo pietus balandžio 
25 dieną, šeštadienį, 12 valan
dą, Letter Carrer svetainėje, 
314
tersburge.

Po pietų bus šokiai ir ma
lonus pasikalbėjimai ir atsis
veikinimai su draugais ir sve
čiais. Maloniai esate kviečia
mi atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

a

(

South Boston, Mass
ŠIA 308 Kuopa Nemiega

Šių metų balandžio 18 die
ną, 6:30 valandą vakare Tau
tinės Sąjungos namuose So. 
Bostone, musų kuopos nariai 
paminės savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

Valerija ir Vytautas Šližau- 
skai, sukaktuvininkai, prieš 
10 metų atvyko į Ameriką, 
išaugino silnų ir dukrą, kuri 
jau baigė AviAčijod Mokyklą,

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintosios apskrities 
suvažiavimas kviečiamas ba
landžio 19 dieną, 1:30 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose, 91 North 
Main Street, Pittston, Pa. 
Apskrities valdyba prašo visų 
apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman.

—o—
Chicago, Illinois. — Susi

vienijimo 134 moterų kuopos 
ruošiamos (paskaitos įvyks ba
landžio mėnesio 24 dieną, 
7 valandą vakare, Jauni
mo Centre, 5620 S.o Clar- 
mont Avenue. Paskaitų ruo
šėjos kviečia vietinius 
vius ir lietuvaites dalyvati 
paskMtose.
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A. Grigaitis

Grigo Sode Vaidenasi
Apie ką aš čia pasakosiu įvyko šv. 

Martyno turgaus dieną, arba, kaip papras
tai žmonės sakydavo, per Martyno jomar- 
ką.

Šv. Martyno atlaidai V. mieste būna 
lapkričio vienuoliktą dieną, o ateinanti po 
atlaidų antradienį ir garsus Martyno tur
gus. šv. Martyno paveikslas puošia V. pa
rapijos bažnyčios koplyčios altorių. Pa
veiksle parodyta, kaip šv. Martynas raite
lis, karys, dar neapsikrikštydinęs, pamatęs 
nuplyšusį, sušalusį pavargėlį atidavė jam 
pusę savo apsiausto iš meilės Kristui.

Naktį pasirodė jam sapne Kristus, ap- 
sisiaubęs to apsiausto pusę, ir tarė stovin
čiam prie jo angelui:

—Tuo apsiaustu apsiautė mane Mar
tynas.

Šv. Martynas savo parapijiečius ragi
na būti gailestingais vargšui—artimui.

Čia šiek tiek paminėjau apie šv. Mar
tyną, nes ir nepadoru butų pradėti jo var
do garsų turgų V. mieste, nesupažindinus 
skaitytoją su jo globėju.

Dar turiu pridurti, jog žmonės buvo 
įsitikinę, kad už šio turgaus dienoj nugė- 
rimą “per mierą” šv. Martyno rūpesčiu 
bausmė skaistykloj visu trečdaliu bus su
mažinta. Girdi, net ir pijokam, tą dieną 
nusilakus, ši didžioji nuodėmė negrės pra
garu.

%

Tai šv. Martyno nuopelnas. Šią nuo
laidą jis išprašęs iš Viešpaties Dievo. Buk 
apie šią privilegiją žinoję ir kunigai, bet 
žmonėms neskelbę. Sakyčiau,'kunigai ge
rai darė, nes antraip visi turguje butų gir
tutėliai. , **

Į šį šv .Martyno jomarką žmonės plau
kia kaip į šv. Onos atlaidus Alvite.

Jau nuo pat ankstyvo ryto Suvalkijos 
berūkai, širmukai, timsrukai linksma riste
le skuba į V. miestą, tempdami prisėdusių 
vyrų, moterų vežimus. Važiuoja ūkininkai,

važiuoja jų žmonos, dukterys, su nai. Pės
tute žengia bežemiai; samdiniai Visi sku
ba į V. miestą, it turėdami turguje svarbių 
reikalų.

Ar tai ne svarbus reikalai: kam žibalo 
reikia, kam tabokos, kam degtukų, kam 
klumpėms peretkų, drato, kitas, žiūrėk, 
galvoja apie naujus batus. Neišvąrdinsi 
visko, ko žmogus reikalingas, žinoma, jei 
daiktas reikalingas, tai ir reikalas svarbus. 
Yra tokių, kurie važiuoja pamatyti patį 
turgų, patys pasirodyti, susitikti gimines, 
pažįstąmus, pasikalbėti, stiklą alaus ar 
degtinės nugerti. Juk, jei Martyno turguj 
nenusigersi—liksi tikras kiaulė. .Po vasa
ros darbų, po prakaitavimų, poilsis yra ma
lonus. Jau nėra kur skubėti—nei piauti, 
vartyti šieną, nei guldyti brandžius rugius. 
Nereikia jau baimintis liūčių, kurios pūdo 
šieną, daigina javus. Viskas po stogu. 
Bulvės nukastos, daržovės nurinktos ir ru- 
siuosna, kaupuosna supiltos. Prie galo ei
na ir rudens orė.

Ūkininkas džiaugiasi ir dėkoja Viešpa
čiui už gražų derlių. Tuo džiaugsmu jis 
nori pasidalinti su giminėmis, pažįstamais, 
“prieteliais.”

Kur juos sutiksi? Žinoma, Martyno 
turguje.

Dažnai Bungardų Jonelis ir Grigų Vin
celis, grįžę iš mokyklos ir padarę mokyto
jo paskirtas užduotis, sprunka ar į laukus 
pas piemenis pasigalinėti, smilias kiaules 
pavaikyti, pažaisti iš knypkių, ar savo dar
bo kortomis pakortuoti, ar, sukurus bul
vienoje laužą, išsikepti gardžių, miltingų 
bulvių. Vaikai visko prasimano. Jiems 
netrūksta fantazijos kaip smagiai laiką 
pralaisti. O kartais Jonelis su Vinceliu 
sėdasi ant Bungardų revo kranto ir pra
deda rišti visokias pasaulio problemas. Iš 
kyla klausimas, kuriam svieto pakrašty 
Peterburgas, Kaunas, Vilnius, Varšuva, ir 

panašiai; sprendžia mandrias užduotis, pa
siginčija dėl rusų-kinų karo, kuris iš jų 
galingesnis. Karatis imasi tokių užduočių: 
ar žemė apvali, kas tai yra griaustinis, žai
bas, kaip velnias pragare pila smalą gir
tuokliams į gerklę. Kad taip girtuokliam 
bus—aiškiai nurodyta peklinėj knygoj.

—Na, Vincai, einam palakstyti,—tarė 
Bungardų Jonelis savo draugui Grigų Vin
celiui.

—O, tu jau čia. Truputį palauk, baig
siu užduotį, tuomet lėksim kur nori.

—Ar sunki užduotis?
—Kas supranta, tam nesunki.
—Leisk, aš tau padėsiu.
Mat, Jonelis buvo vienais metais anks

čiau pradėjęs lankyti mokyklą, vienu sky
rių vyresnis ir, žinoma, aritmetikoj gud
resnis.

Vincelis skaito uždavinį: krautuvinin
kas pardavė 10 svarų cukraus po 10 ka
peikų svarą; 25 svarus kruopų po <5 kapei
kas svarą ir obuolių 15 svarų po tris ka
peikas svarą. Pusę gautų pinigų pasiliko 
sau, kitą pusę padalino trims savo bro
liams lygiomis dalimis. Klausimas, kiek 
pinigų gavo kiekvienas jo brolių?

—Tai labai lengvas uždavinys,—paste
bėjo Jonelis.

—Tau lengva, o aš galvoju, galvoju, 
net galva pavargo ir negaliu išspręsti....

—Gerai, Vincai!
—Nieko gero, Jonai!
—'Tylėk ir klausyk manęs. Pirmiausia 

sužinok, kiek £avo už cukrų; vėliau—kiek 
už kruopas ir obuolius. Na, ir vėliau,— 
skubina Vincas,—vėliau . . .

—Žinau ir be tavęs—kiek vit,/' ^avo 
pinigų?

—Sudėk.
—Taip, sudėk,—kartoja Vincelis.—O 

vėliau ?
—Padalyk pusiau—juk viena pusė 

pirkliui, o viena jo broliams lygiomis dali
mis.

—Suprantu. Nekliudyk. Še, Jonai, 
valgyk obuolį, o aš baigsiu.

Du draugai, du mokyti, dideliai mo

kyti draugai, baigę užduotį, išlėkė į sodą.
Sode medžiai jau nusivilkę vasaros ru

bus ir pakloję ant žemės. Einant šnera ir 
primena artėjančią žiemą, o dar visai ne
seniai kur-ne-kur šakų viršūnėse lapų 
puokštėse galima buvo rasti pasislėpusį kie- 
takotį obuolį ar kriaušę.

Abu kartu,. Jonelis ir Vincelis, purto, 
kiek jų jėgos leidžia, vaismedžio šaką iki 
užsispyrėlis vaisius nenoroms pumptelčjo į 
žemę.

Bet kartais joks purtinimas negelbsti, 
tuomet musų studentai ima ilgą kartį, jos 
galan įkala porą vinių šalia viena kitos ir 
jų pagalba nusuka obuolio kotelį. Nukri
tusio laimikio pusės atsiduria obuolių me
džiotojų burnose.

Kaip skanus šie vaisių derliaus liku
čiai! Gal dar skanesni už pirmuosius vasa
ros pradžioj pakirmijusius ir apnokusius, 
kurie rytais rasotoj sodo žolėj randami.

Jonęlis ir Vincelis eina į sodo galą, 
užsikabina ant tvoros ir žiopso pro sodą 
besidriekiantį kelią. Yra ko pažiūrėti. Ke
liu vis kas nors naujo, kas nors juda. Tam 
ir yra kelias. O šiandien jau pradėjo ro
dytis vienas kitas, važiuotas ar pėsčias, 
begrįžtąs iš turgaus.

Vincelis su Joneliu juos pasitinka ir 
palydi kol akys mato.

Įdomu sekti keliaujantį žmogų. Jau j 
ir pavakarė, tuoj ir daugiau bus grįžtan
čių iš turgaus.

—Vincai, žinai ką,—staiga, it iš miego 
pabudęs, tarė Jonas.

—Na?
—Pagąsdinkim vakare grįžtančius iš 

turgaus pijokus.
—O kaip tu juos pagąsdinsi? Savo I 

dantis parodysi išsišiepęs, ar pelėda pa- Į 
ukausi? 1

—Žinai ką aš sugalvojau?—sako Jo- I 
nelis.

—O ką tu sugalvojai? Sakyk.
—Darom giltinę.
—Iš ko?
—Iš buroko.
—Na, o toliau?

(Bus daugiau) |

PAVASARIS
Visa gamta išdailėjo, 
Rodos ne tos vietos, 
Vėjas tykiai glamonėja, 
Dienelės saulėtos.

IŠ ružavų debesėlių 
Šiltas lietus Ii ja, 
Gėlės auga, gėlės kvepia, 
Nuo lietaus atgyja.

Žydi tulpės, ir narcyzai 
Jau galveles kelia,
Mėlynų alyvų krūmai 
Žydi prie takelio.

Kaip pavasaris ateina, 
Tyliai pušys šlama— 
Aš prisimenu tėvynę, 
Savo gimtą namą.

Tuo laiku ir Lietuvoje 
Aria ir akėja,
O mergelės-mėlynakės
Žalią rūtą sėja.

Ir garnys, atgal sugrįžęs
Į gimtąją šalį,
Vėl ant stogo seno kluono 
Suka sau lizdelį.

Sofija Ambrazevičiene.

P E R SI S KI RI M A S

Kam gi ašaros persiskirimo,
Jei mums lemta viens kitą apleist? 
Aš nejaučiu širdyje nerimo, 
Negaliu jog likimo pakeist.

Laikas bėga ir pamiršim viens kitą, 
Praeitis lyg atrodys sapne,
Apie meilę ką buvo sakyta,
Ir akys ką žavėjo mane.

Meilė keista, jautri • ir klastinga, 
Kaip laukuose išryto rukai, 
Susiubavo, ištirpo ir dingo, 
Pasiliko tik vieni juokai.

Pilėnas.

Tautos Šventes Dienos Clevelande

Viso pasaulio laisvoji lie
tuvi ja neseniai šventė Tautos 
Šventę — Vasario šešioliktą
ją. Tą reikšmingą šventę net 
keliais atvejais gražiai pami
nėjo ir Clevelando lietuviškoji 
bendrija.

Ir Susivienijimo Liet u v i ų 
Amerikoje brolija neatsiliko 
šiuo atveju nuo kitų tautiečių 
tradicinių nusiteikimų. Vasa
rio šešioliktosios minėjimą 
Clevelando, Ohid viena pirmų
jų suruošė SLA 14 kuopos 
valdyba savo nariams ir jų 
šeimoms bei bičiuliams. Minė
jimas įvyko kuopos vasario 
mėnesio narių susirinkime 
dieną, Lietuvių Salės svetai
nėje.

Tautos šventės minėjimą, 
po įprastinių kuopos reikalų 
aptarimo, atidarė kuopos pir
mininkas Antanas Praškevi
čius, šiam vakarui vadovauti 
pakviesdamas kuopos proto
kolų sekretorių Vytautą A. 
Braziulį. Vakaro vadovas, 
trumpai apibudinęs Vasario 
šešioliktosios istorinę reikš
mę Lietuvai ir liet u v i a m s, 
nežiūrint kur jie gyvena, pa
kvietė Feliksą Mackų, buvusį 
Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto teisių fakulteto lek
torių, neseniai įstojusį nariu 
į 14 kuopą, padaryti šiam va
karui atitinkamą pranešimą.

Pranešėjęs, Feliksas Mac
kus, trumpame, bet gerai pa
ruoštame pranešime, vaizdžiai 
nušvietė Vasario šešiolikto
sios kilmės raidą ir anų laikų. 
Pirmojo Pasaulinio Karo kai
zerinės vokiečių okupacijos 
metų, sunkias aplinkybes, ku
riose gimė ši Lietuvių Tautai 
reikšmingoji diena, Lietuvos 
nepriklausomybės atkū rimo 
paskelbimo aktas. Tolimesnia
me savo pranešime F. Mackus 
gražiai apibudino kuo musų 
Tautos Šventė skiriasi nuo ki
tų tautų tautinių švenčių. 
Baigdamas savo įdomų prane
šimą, Feliksas Mackus pasa
kė: “Vasario šešioliktosios 
aktą, skelbiantį visam pasau
liui atkurintį laisvą ir nepri
klausomą demokratinę Lietu
vos respubliką, pasirašė dvi
dešimts lietuvių tautos įžy

mių vyrų. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą įvykdė 
penkiolika tūkstančių lietuvių 
karių — savanorių ir partiza
nų, drauge su visa tauta. Ir 
tame didžiuliame naujos val
stybės kūrime labai didelį 
vaidmenį, aukų ir visokiau
sios kitokios pagalbos pavy- 
dale, suvaidinote jus, vyres
niosios kartos ateiviai. Nū
dien, be svyravimo galima 
teigti, kad be jūsų neįkainuo
jamos paramos Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimas bu
tų buvęs daug sunkesnis, o 
galbūt ir visai neįmanomas”.

Po gražaus F. Mackaus 
pranešimo sekė jaukus meniš
kas pusvalandis. Kuopos narė, 
Nora Braziulienė, su jautria 
nuotaika padainavo keletą sa
vų ir svetimų kompozitorių 
dainų. Dainininkei plianinu 
a kom ponavo ir paskambino 
vieną M. K. Čiurlionio preliu
dą viešnia pianistė, Genovaitė 
Karsokienė. Kuopos narys, 
Zigmas Peckus, pakiliu išgy
venimu padeklamavo ciklą ei
lėraščių, vaizduojančių Lietu
vos praeitį, nepriklausomybės 
laikotarpį ir nūdienių laikų 
nuotaikomis sukurtus musų 
poetų eilėraščius. Iškilmingas 
Tautos Šventės minėjimas bu
vo baigtas Tautos himnu, su
tartinai visų dalyvių sugiedo
tas.

Minėjimo antroji dalis — 
kuklios, ibet jaukios vaišės, 
kurias aukų budu suruošė kai 
kurie valdybos ir kuopos na
riai. Valgių stalą savo gar
džiais valgiais paruošė M. Miš
eikienė, Nora Braziulienė, M. 
Dunduraitė, M. Trainauskai- 
tė, P. Praškevičienė ir M. Ma
čys; gėrimus sudėjo F. Bara
nauskas, J. Miglinas, J. Saro- 

1 kas, P. Šukys, A. Praškevi
čius ir J. Žemaitis. Jaukios 
vaišės, besidalinant Tautos 
Šventės minėjimo gražiais į- 
spudžiais, užsitęsė iki vėlybo 
vakaro. Minėjimo dalyviai, 
kurių buvo per penkiasdešim
tį asmenų, išsiskirstė laibai 
patenkinti. Ne vienas jų reiš
kė, kad panašus gražus ir 
prasmingi padengimai, turėtų

būti suruošti ne vienas per 
metus, bet keli. Tautos Šven
tės minėjimą suruošė ir pra
vedė komisija, susidedanti iš 
V. A. Braziulio, S. Mačio ir 
M. Trainauskaitės.

SLA 14 kuopa, vykdydama 
savo narių pageidavimą, ko
vo mėnesio susirinkime nuta
rė šiais metais suruošti vieną 
vasarinę iškilą—pobūvį gam
toje ir antrą kulturinį paren
gimą Lietuvių Salės svetainė
je, rudens arba žiemos metu. 
Parengimų reikalais rūpintis 
paskirta kuopos valdybos vi
cepirmininkė M. Trainauskai- 
tė.

Malonu pažymėti, kad vieš
nia, pianistė Genovaitė Kar
sokienė, kuri taip gražiai 
talkininkavo SLA 14 kuopos 
ruoštos Tautos Šventės minė
jime, ■ verbuotojui Vytautui 
Braziuliui tarpinink a u j a n t, 
neseniai įsirašė nare į musų 
kuopą ne tik ji pati, taip pat 
įrašė ir tris savo jauneme- 
čius — Kęstutį, Algimantą ir 
Eitą, — vaikučius. Tuo pačiu 
metu į musų kuopą savo duk
relę, Aušrą Elzbietą, įrašė ir 
kitas meno darbininkas, dai
nininkas ‘ Faibionas Kamins
kas, Vyrų Ąžuolų Okteto, va- 
dovaujavo Juliaus Kazėno, 
narys. Vytas Virsnys.

Miko Kuprio Padėka 
SLA Pirmai Kuopai,

Aš, Mikas Kupris, dėkoju 
Susivienijimo pirmos kuopos 
valdybai ir visiems nariams 
už suteiktą man pagalbą ne
laimės valandose. Už tokią 
gausią pagalbą aš Jūsų mieli 
broliai ir sesės Susivienijimo 
nariai niekad nepamiršiu. Aš 
dabar jaučiuosiu daug geriau, 
nes turiu už ką nusipirkti vai
stų ir gydytojui užsimokėti. 
Todėl dar kartą už suteiktą 
pagalbą dėkoju, taipgi reiškiu 
padėką dr. Valibui už tinka
mą manęs prižiūrėjimą ir gy
dymą. Patariu visiems šioje 
apylinkėje gyvenantiems lie
tuviams, reikalui esant, kreip
tis pas savo tautietį dr. Vali- 
bių, o jis nuoširdžiai patar
naus už prieinamą kainą.

Su broliška pagarba,
Mikas Kupris. 1

South Boston, Mass.
Visuomenės Žiniai

BALFo komitetas simfoni
niam koncertui rengti Bosto
ne, sudarytas iš vietos orga
nizacijų veikėjų ir įvairių lie
tuvių visuomenės sluoksnių, 
š. m. kovo mėn. 23 dieną bai
gė koncerto apyskaitą ir pa
sirašė tinkamą aktą. Praėju
siais metai, Lietuvos Nepri
klausomybės 40-ies metų su
kakties minėjimą baigdami, 
Bostono lietuviai, minėtam 
komitetui vadovaujant, suren

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c*

SLA APDRAUDOS YRA GEROS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $825X)O menesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaltį* 
nes pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 lentų j mėnesi už kiekvienų $1,000.00 apdr.
Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 

Vaiky apdraudy skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA

(2) t>

ir gatvė

ir gatvė *

---------------------I

> zona valstija __

Rekomenduoja:
Vardas ir pavardė

SLA VAJAUS KUPONAS ►

Adresas
t

m., num. ir gatvė

miestas________

ir gatvė

(D

, num.
miestas -........----------- , zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WE8T SOth StUEET, NEW YORK L N. Y.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na
rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

kadaMusų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

didesnė Jūsų piniginė vana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą it adresą ižpildydami Čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 

’ šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

m., num. 
miestas

------------------------ ------------- -------------------------------

, zona valstija __
m., num.
miestas

- -------------------------------------------------

, zona valstija ___

i 
i 
i

l i

gė pirmą kartą simfoninės 
muzikos koncertą, kuriame 
atlikti komip. V. K. Banaičio, 
komp. J. Gaidelio, komp. VI. 
Jakubėno ir komp. J. Kačins
ko simfoniniai kuriniai ir dai
nos. Koncerto solistas buvo 
Stasys Baras, ir Bostono Uni
versiteto simfoninį orkestrą 
dirigavo komp. Jaronimas Ka
činskas.

Koncertas įvyko garsioje 
Bostono Symphony Hali, 1958 
metais lapkričio mėn. 16 die
ną, tai buvo Lietuvos Nepri
klausomybės 40-ies metų su

kakties minėjimo vainikas 
> Naujoj Anglijoj.

Iš apyskaitos minėtina ben
dros pajamos, išlaidos ir liku
tis. Pajamų gauta $2,869.68; 
išlaidų — $2,658.95; grynas 
pelnas $210.73. Šis likutis 
perduotas Balfo 17-to sky
riaus iždin. A. Brickui, kuris 
susirinkimo pageidavimu, per
siuntė $200 Vasario 16-tos 
Gimnazijai Vokietijoje.

Komitetas buvo sudarytas 
iš 60 asmenų. Neįmanoma at- 
skyrai kiekvieną įvardinti ir 
dėkoti už atliktą darbą. Todėl 

prašau priimti mano nuošir
džią padėką visiems ir vi
soms kas kuo nors prisidėjo
te prie didelio darbo — Lie
tuvių simfoninės muzikos 
koncerto surengimo, rėmimo 
ir jame dalyvavimo.

Balfo komiteto simfoni
niam koncertui Bostone reng
ti,

Pirm. Antanas Matjoška.

Bedarbiams niekas pašalpų 
nemoka. Taip yra Lietuvoje, 
taip ir kitose Sovietų Sąjun
gos respublikose.
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Amerikos Lietuvių Veikla
I

New York, New York
Lietuvių Moterų Atstovybės 

Pobūvis su Paskaita

senovės menas prieš
laikotar-

Balandžio 5 dieną, Baltijos 
Laisvės patalpose New Yorke 
įvyko Lietuvių Moterų Atsto
vybės Klubo suruoštas gražus 
pobūvis su paskaita. Paskaitą 
skaitė viešnia iš Bostono dr. 
M. Gimbutienė. Paskaitos te
ma
10,000-30,000 metų 
pyje. Po paskaitos buvo klau
simai, į kuriuos prelegentė at
sakė.

Klubo pirmininkė V. Jonuš- 
kaitė, paprašė dalyvius atsis
tojimu pagerbti prieš savaitę 
laiko mirusius klubo rėmėjus 
Aldoną Mariją Staniškienę ir 
Leopoldą Dymšą.

Dailininkės 
nes dažytą 
nai” laimėjo

Programai
vo vaišės prie gražiai papuo
što velykinio stalo, kuris bu
vo apdėtas įvairiais valgiais 
ir lengvais gėrimais. Svečiai 
ir viešnios užkandžiavo, tarp 
savęs draugiškai kalbėjosi ir 
linksmai laiką leido prisimin
dami nepriklausomoje ‘ Lietu
voje švenčiamas vėl y k i n e s 
šventes. Koresp.

Onos Paškevičie- 
portretą “Biju- 
K. Plechavičienė. 
pasibaigus, bu-

Piliečio Diena Bus Minima 
Gegužes 17 Hieną

Kaip pirmesniais 'keliais me
tais, taip ir šiemet preziden
tas Eisenhoweris išleido atsi
šaukimą, kuriame ragina švę
sti piliečio dieną. New Yorko 
miesto burmistras Robertas 
^Vagneris paskelbė, kad pilie* 

, čio diena bus švenčiama ge
gužės 17 dieną. Iškilmės bus 
Centrai Parke, 2:30 valandą 
po pietų. Šventės iškilmių 
programa bus fotografuoja
ma ir transliuojama *per ra
dijo ir televiziją.

Burmistras Wagneris kvie
čia visus šioje šventėje daly
vauti ir pagerbti tuos, kurie 
tapo piliečiais ar sulaukė 
metų amžiaus.

Pačių Gyventojų 
Apsileidimas

NEW YORKAS.

21

Dide
lės Amerikos gyventojų da
lies apsileidimas nesiskiepyti 
Salk skiepais, kad apsisaugo
jus nuo vaikų paralyžiaus, 
Basil O’Connor, Tautinio Fon
do (The National Founda- 
tion), anksčiau vadinamo 
Tautinio Vaikų Paralyžiaus 
Fondo pirmininko buvo pava
dintas “tautine gėda”. Jis tai 
pasakė, kalbėdamas per ket
virtų metų sukaktį po apsi
saugojimo nuo vaikų paraly
žiaus procedūros aprobavimo. 

“Nors jau keturi metai, kai 
•skiepai, apsaugojantys nuo 
vaikų paralyžiaus egzistuoja, 
tačiau vis dar 98 milijonai į- 
vairiausio amžiaus amerikie
čių nepasistengė bent vieną 
kartą įsiskiepyti Salk skie
pais”, p. 0‘Comor pranešė.

“Faktas, kad keturi ameri
kiečiai iš septynių yra skie
pais neapsaugoti, kai skiepų 
kiekiai eina niekais ant lenty
nų, yra siaubingas komenta
ras apie musų žmonių inteli- 
gie ji t i š k u m ą”, “March of 
Enme” pirmininkas pareiškė.

“Dar daugiau sukrečiantis 
yra faktas, kad maždaug še
šių i milijonų, jaunesnių kaip 
penkių metų amžiaus labiau
siai į vaikų paralyžių linku
sių, vaikų tėvai nepajudėjo 
iš vietos, kad apsaugoti savo 
bejėgius vaikus”, pasakė 
O’Connor.

P. O’Connor priminė, kad 
Detroite 1958 m. vaikų para
lyžiaus epidemija paguldė į 
lovą 876 žmones ir nuvarė į 
kapus 23, kas yra “baisus pa
vyzdys’’, kas gali įvykti, jei 
didelis žmonių skaičius nebus 
įskiepytas. Jis pastebėjo, kad 
praeitų motų epidemijos taip I

pat siautė New Jersey, Virgi
nijoje, vakarų Virgi n i j o j e, 
Montanoje ir Havajų salose.

“Dar vis yra laiko gauti 
Salk skiepus prieš vaikų pa
ralyžiaus sezono prisiartini
mą’’, p. O’Connor įtikinėjo, 
pridėdamas, kad dviejų kartų 
(net vieno 'karto) įskiepijimas 
gali daugumą žmonių didele 
dalimi apsaugoti nuo vaikų 
paralyžiaus, nors aprobuota 
skiepijimo procedūra reika
lauja trijų atitinkamai išdės
tytų skiepijimų.

“Į vaikų paralyžių linkusių 
mažamečių vaikų ir jaunuolių 
skiepijimas turėtų būti pra
dėtas nedelsiant, jeigu musų 
tauta nori išvengti vaikų pa
ralyžiaus katostrofos atei
nančią vasarą”, p. O’Connor 
perspėjo.

tose pareigose, kurioms jie iš
rinkti. ALTo Narys.

Akron, Ohio
Lietuvių Diena {vyks 
Balandžio 26 Dieną

Brooklyn, New York

LIUDAS JAROŠEKAS, 
vyrų balsų kvarteto vadovas 
iš Čikagos. Jo vadovaujamas 
kvartetas šeštadienį, balan
džio 18 dieną 7 valandą kon
certuos Grand Paradise salė
je Brooklyne, o balandžių 19 
dieną, sekmadienį 3 valandą 
Lietuvių Piliečių Klubo salė
je, Hartford, Conn.

(Bra- 
Conn., 
knygų 

” ir
auto-

VILIUS BRAŽĖNAS 
žvilius), iš Stamford, 
žinomas feljetonistas, 
“Normuotos šypsenos 
“Kalorijos ir doleriai”
rius bei Lietuvos Skautų Bro
lijos vyriausias laužavedys, 
bus Jarošeko kvarteto kon
certų .programų vedėjas. Šie 
koncertai įvyks: šeštadienį, 
balandžio 18 dieną 7 valandą 
didžiojoje Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St., Brookly
ne, ir sekmadienį, balandžio 
19 dieną 3 valandą Piliečių 
Klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Hartforde. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorko 
ir Hartfordo-Waterburio sky
riai maloniai kviečia rytinio 
pakraščio visuomenę šiuose 
koncertuose dalyvauti.

NEW YORKO ir apylinkių 
visuomenei yra pranešama, 
kad geresnieji 'bilietai į Jaro- 
šeko koncertą (šeštadienį, 
balandžio 18 dieną 7 valandą 
Grand Paradise, 318 
St., Brooklyne) yra 
ruoti, tad patartina 
įsigyti iš anksto, idant
ti bereikalingos spūsties. Bi
lietus galimš. gauti pas New 
Yorko ir Elizabetho akademi
kus skautus, Ginkų svetainė
je, Brooklyno ir Maspetho Pi
liečių Klubuose ir Atletų Klu
be. Bilieto kaina — 
numeruotos vietos
Skautams ir moksleiviams 
$1.50.

Grand 
nume- 

bilietus 
išveng-

$2.50. Ne-
— $2.00.

Brockton, Mass

ALTo Skyriaus Valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus šiems me
tams valdyba išrinkta iš šių 
veikėjų: Pirmininkas W. Zin
kevičius, vicc pirmininkas K. 
Jurgeliunas, pirmas sekreto
rius B. Burba, antras sekre
torius P. Braška, iždininkas 
R. Kaminskas, iždo globėjai 
A. Akstinas ir P. Duoba.

Valdybą sudaro energingi 
ir darbštus žmonės, todėl rei
kia tikėtis, 'kad jie savo pa
reigas atliks tinkamai. Aš lin
kiu jiems geriausios

Balandžio 5 dieną Pr. Jogos 
bute buvo susirinkusi Lietu
vių Dienos rengimo komosija, 
kuri galutinai nustatė progra
mą.

Balandžio 26 dieną 12 va
landą Šv. Petro bažnyčioje 
bus pamaldos, kurių metu gie
dos Čiurlionio ansamblis.fr 2 
valandą po pietų' parapijos, sa
lėje bus minėjimas-koncertas. 
Kalbės ALTo Clevelando sky
riaus pirmininkas J. Daugėla 
ir adv. Antanas Kazlauskas.

Čiurlionio ansamblis išpil
dys gražią programą, po ku
rios bus įproga susitikti ir pa
sikalbėti savo tarpe. Kviečia
mi visi Akrono ir apylinkės 
lietuviai, kaip jauni taip ir 
seni. Prašomi atsivesti savo 
draugus bei pąžįstamus pasi
klausyti koncerto.

Rengėjai.

pinigų nedirbant už gautą su
mą, kurią bendrovių vedėjai 
mokėdami pinigus neįrodo už 
'ką moka, būna baudžiami. Fe
deralės valdžios atstovai su
radę tokius kyšių dalintojus 
ir ėmėjus jau traukia į teis
mą. Pirmo distrikto preziden
tas (U. M. W. of A.) irgi bu
vo tyrinėtas, 'bet atsisakė 
duoti paaiškinimus į klausi
mus, tai bus vėl traukiamas į 
teismą. Jis yra ir banko pre
zidentas, tai to banko iždinin
kas slaptai liudijo, bet apie 
jo liudymą žinios neišduoda
mos.

Tie padugnių vyrai operuo
ja ir siuvimo industriją, tai 
streikas jų įmonėse būna daž
nas įvykis. Rodos nacionalė 
unija U. M. W. of A. imasi 
ištirti ar viršininkai tikrai 
ėmė kyšius, ir jei suras kal
tais, buk pašalins iš unijos.

J. V. Stanislovaitis.

Jo dėlė, kasin. dr. R. Mason 
ir kasin. pad. muz. Br. Bud- 
riunas. Kazio Lukšio talkinin
kais išrinkti (pareigoms pa
siskirstys vėliau): G. Rude
lis, A. Deringienė, dr. P. Pa
mataitis, inž. B. Čiurlionis, J. 
Truškauskas ir J. Kojelis. 
Garbės teisman — V. Kaz
lauskas, J. Andrius ir B. 
Starkienė. Kontrolės komisi- 
jon — F. Kudirka, A. Ąžuo- 
laitienė ir K. Liaudanskas. L. 
Valiukas įeina į abi valdybas, 
kaip amerikiečių organizaci
jose priimta, titulu — Imme- 
diate Past President.

Pittston, Pa.

Apie {lūžimą Kasyklos

Šiais metai sausio 22 dieną 
Susquehanna upė įlūžo į ang
lies kasyklą. Ten dirbančių 12 
darbininkų neišsigelbėjo ir 
dabar dar neišimti, nes van
duo ir dabar dar vi^ įsiveržia 
į požemį. Valstija davė tris 
šimtus tūkstančių dolerių už
mūryti upės kairį krantą, bet 
ir tas nesiseka padaryti, nes 
vanduo pakilęs upėj graužia 
šoną ir darbas sustojo.

Siurbyklos (pumpos) trau
kia vandenį iš po žemės, bet 
visą vandenę neišsiurbia, nes 
tik apie 5 tūkstančiai pėdų 
pasiekia poženį, ten rasta 
daug dumblo ir neįstengia su
rasti žuvusių.

Buvau rašęs, kad du lietu
viai randasi tarpe nelaimin
gų, bet A. Miliauskas sako, 
kad trys lietuviai yra likę po 
žeme, nes jų vardai ir pavar
dės suamerikonintos, tai ne
galima išskirti, tik žinant jų 
tėvus galima sužinoti apie sa
vo tautos žmones. Valdžia ap
moka visas išlaidas išvalymui 
kasyklos, nes anglių bendro
vės atsisako ir kitas lėšas pa
dengti. Dėl tos priežasties be
darbių angliakasių skaičius 
siekia daugiau 15 šimtų.

Čia dabar eina tyrinėjimas 
ir raketas. Upė įlūžo į Knox 
Coal Co. kasyklą. Sakoma, 
kad buk savininkai susirišę 
su unija U. M. W. of A. sky
rių savininkais bendrai dali
nasi pelnu. Pagal federali- 
nius patvarkymus unijos pa
reigūnai baudžiami už ėmimą
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Los Angeles Calif.
Kalifornijos Lietuvių Ee- 
publikonų Vienetams Va
dovaus Antanas Skirius 

ir Kazys Lukšis

Nauja LRK Federacijos 
Vaidyba

LRK Federacijos Los An
geles skyriaus naųjon valdy- 
bon išrinkta; pirm. V. Kaz
lauskas, vice pirmininkai — 
D. Karaliūtė ir Ig. Medžiu
kas, sekr. R. Medziukaitė ir 
kas. D. Polikaitienė. Metinis 
susirinkimas įvyko 1959 me
tų vasario 8 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėje. lb.

aiesko jimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paieškomi asmenys:

Jekubačiene Marė, Mateušo dūk
ti.

Juozulpnas Augustas, Motiejus, 
Tamošius ir Agota, kilę iš Kap
čiamiesčio vals.

Jurkonls Jonas ir Vincas, Juozo 
sūnus, kilę iš Kapčiamiesčio vals.
Kurauskas .Stanislovas, iš Kauno, 

žaliojo Kalno.
Kurgomas Viktoras, kilęs nuo 

Žąslių.
Lazauskas Ignotas, Mykolas, 

Vincas, Antanina, Paulina ir Ro
že, kilę iš Kapčiamiesčio vals.
Madeiša Kazys.

Mickevičienė-Krivinskaitė Mare, 
Petro duktė, gim. Kaune-Šančiuo- 
sc, vyras Andrius Mickevičius, 
duktė Bronė Mickevičiutė-Kliogie- 
nė.

Mickus Stanislovas, kilęs iš Lep
šių km., Žemaitkiemio vals., Uk
mergės apskr.

Pačėsa Emilija, gimusi Ameriko
je.

Umbrasas Petras, gyvenęs Bro
oklyne.

Verbyla Antanas, Jurgio sūnūs, 
gim. Vaiponios km., Punsko parp.

Vijūnas Vladas, kilęs iš Rudžių 
km., Žemaitkiemio vals., Ukmergės 
apskr.

Ambrozas, kilęs iš Pakalniškių 
km., Kražių vals.

T

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

Ted. STagg 2-5043 

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
AK BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjau 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Kalifornijos lietuvių repub
likonų abiejų vienetų meti
niame susirinkime, kuris įvy- 

‘ko 1959 metų vasario 8 dieną 
šv. Kazimiero parapijos salė
je, Los Angeles County Re- 
publican Assembly lietuvių 
vieneto pirmininku išrinktas 
Antanas Skirius, gi American 
Lithuanian Republicans of 
California vieneto pirmininku 
išrinktas Kazys Lukšis.

Buvęs abiejų vienetų pirm. 
L. Valiukas nekandidatavo. 
Antano Skiriaus pagelbinin- 
kais išrinkti: vicepirm. dr. G. 
Valančius, sekr. adv. R. Rim- 
dzius, sekr. padėjėjas inž. J.

Valančauskas Klemensas, Tomo 
s., kilęs iš Paparčių k., Mažeikių 
apskr.

Venckaitienė Petronėlė, gyvenan
ti Čikagoje, III.

Žemaitis Antanas ir Pranas, Jo
no žemaičio (John James) ir So
fijos sbnųs.

Dulbiutė Magde, Kazimiero duk
tė, gimusi Amerikoje.

Garhastauskienė-Langienč Tekle,
jos dukterys Linda ir Renė.

Girni us Jonas ir Mykolas, Jur
gio su^ųs, kilę iš Švenčionių ap
skričio, Vilniaus krašto, išvykę j
Braziliją.

Gižė Antanas ir Ignas, kilę iš 
Šermukšnių km., Panevėžio apskr.

Jeckus Alfredas, gyvenęs Clcve- 
lande.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 11 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
DOMUNliKAS STAKONIS, 8 kp., Meriden, Conn. gimęs 

spalio 17, 1888 m., 'Bajoriškių kaime, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 16, 
1927 m., mirė gruodžio 26, 1958 m. Velionio, žmonai, 
Amilijai Stakonis, pomirtinės išmokėta________ $600.00

KATARINA BERNATAVlblENĖ, 23 kp., Shenandoah, 
pa., gimus kovo 22, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 1, 1939 m., mirė kovo 14, 1959 m. 
Velionės sunui, Juozui Subačiui, pomirtinės išmo
kėta __________________________________________ $250.00
JONAS STEPONAVIČIUS, 168 kp., Stamford, 
Conn., gimęs rugpiučio 18, 1886 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 10, 1924 m., mirė gruodžio 
15, 1958 m. Velionio dukteriai, Adelei Daukša, po
mirtinės išmokėta ____________________________  $600.00

KAZIMIERAS ZAMOLSiKY, 168 kp., Stamford, Conn., 
gimęs gruodžio 8, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 12, 1922 m., mirė vasario 6, 1959 m. Ve
lionio dukteriai, Marion Zamolsky-Collahan, pomir
tinės išmokėta _______________________________  $800.00

KAZYS GREGAL1ON1S, 187 kp., New Philadelphia, Pa.
gimęs vasario 14, 1899 m., Mahanoy Plain, Pa. Prie 
SLA prisirašė sausio 8, 1928 m., mirė gruodžio 18, 
1958 m. Velionio dukteriai, Gigai Rypkevicz, po
mirtinės išmokėta___ __________________________ $150.00

ANTHONY P. iSLAVIN, 353 kp., Pittsburgh, Pa., gimęs 
gruodžio 17, 1889' m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 11, 1941 m., mirė vasario 22, 1959 m. 
Edward K. Slavin, Anthony P. Slavin, Turto Admi
nistratoriui, pomirtinės išmokėta------------------  $5,000.00

? ___________

Viso ....................................................................... $7,400.00
Nuo pr_adžios šių metų bendrai viso____$12,247.08

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. JANAVIČIUS, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 3 stv. ir 4 d._ $22.00
J. KAZRAGIS, 36 kp., Chicago, III. Sirgo 3 s. ir 4 d.------------
A. ALELI UN AS, 74 kp., So. Chicago, 111. Sirgo 8 s, ir 2 d, ,
K. BU NIDON IS, 76 kp., įBrooklpjn, N. Y. Sirgo 3 s. ir 5 d.
J. MA TURONIS, I1O kp., Plains, Pa. Sirgo 3 s, ir 3 d. . ...........
B. MAOHENAS, 124 kp., Hartford, Conn. Sirgo 8 s. ir 2 d. _
M. SALTIENž;, 156 kp., Bonton, III. Sirgo 1 s................................
J. AUR1LA, 157 kp., Youngstown, Ohio. Sirgo; 5 s. ir 4 d.__
S. ŠILEIKA, 211 kp., Mahanoy City, Fa. Sirgo 10 s. ir 1 d). -
A. VAIGAUSKASį 294 kp., Carlinsville, III. Sirgo 6 s. ir 1 d. _
W. JASUDAS, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 5 s. ------------------
M1. GEDVV1L, 342 kp., Easton, Pa. Sirgo 8 s. ir 5 d.-------------

33.00
105.00
46.00
21.00
43.00

0.00
25.50
72.75
38.75
60.00
02.00

......... . ____________________________________ $568.00 
pradžios Šių metų bendrai viso_________ $6,090.29

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių*.

Viso

4
i

Bakšys Dzidorius ir Kazimieras, 
Dzidoriaus sūnus, gimę Paskynų 
km., Šimkaičių vals., Raseinių ap
skrity,

Balandis Albinas Ir Algirdas, 
Danieliaus sūnus, iš Skuodo vals.

Baublys Kazys, Kazio sūnūs, gi
męs Saudelių km., Šilalės vals.

Buzas Jurgis, gimęs Gruzdžių 
vals., ir jo duktė Albina Buzaitė, 
gimusi Amerikoje.

Davidėnas (Davis) Tadas, Liudo 
sūnūs, kil. iš Pakapių km., Pandė
lio vals., Kauno apskr.

Gaidimauskas Kazimieras, Julijo
no sūnūs, gyvenęs Bridgeport, Con- 
neetieut.

Jašinskas Vytautas, Kosto sūnūs, 
gimęs Gargžduose.

Jonikas Jonas, Juozo sūnūs.

• Jonušas etras, Petro sūnūs, gi
męs 1914 m., vadinamas dar Ja
nušausku.

Karpavičienė Leokadija, iš Kai
šiadorių.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

VADOVAS Į SVEIKATA 
BUKITE SVEIKI 

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

3148 W. 63rd St., Chicago 29, HL
' Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

I

C. KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

I

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 LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir' duoda daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos©— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to leaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ilgi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

•<;

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MidHELSONO 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; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, £ulių 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; 2uvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS“
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

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.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svambiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.00 
x metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse —

$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, UlinoU

NAUJIENOS

NAUJIENOS

i'W

ansamblis.fr


'1S

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Aot of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879No. 17 New York 1, N. Y., Balandžio-April 24, 1959 50 METAI

JOHN FOSTER DULLES NEBE 
VALSTYBĖS SEKRETORIUS

Jo dideli nuopelnai visose valstybėse pripažįs
tami. - Ch. Herter paskirtas jo įpėdiniu. - Cas- 
tro kelionės tikslas. - Sunkumai oro kelionėse į 
Berlyną

Prezidentas Eisenliovveris spaudos atstovaids pra- 
nešdamas apie J. F. Dulles pasitraukimą, kalbėjo nera
miu balsu ir pareiškė, jog jis yra įsitikinęs, kad jo as
meninį pasigailėjimą, dėl šio įvykio pilnai palaiko ir vi
sa šalis. J. F. Dulles atsistatydinimas niekam nesudarė 
staigmenos. Paskutinio meto Jungtinių Valstybių už
sienio politikos vairuotojo negalavimai mus parengė da
bartiniam įvykiui.

Šiais nepaprastais laikais užsienio politika vaidina 
neišpasakytai svarini vaidmenį valstybės reikaluose ir 
neatidalomai yra surišta su vidaus gyvenimu. Užsienio 
politikos žygiai jautriai atsiliepia kiekvieno piliečio bū
senoje. Kaip žinia, politika aplamai, o ypatingai užsie
nio politika reikalauja šiais laikais pinigų. Pinigus su-1 
deda mokesčių arba taksų mokėtojai, tad kiekvienas pa
prastas pilietis labai jautriai seka užsienio politikos 
debatus, kadangi jaučia jog ir jį patį tos užsienio poli
tikos vienokios ar kitokios pasekmės neišvengiamai pa
sieks.

J. F. Dulles asmuo, dėl jo užimamos vietos gailin
goji' Amerikoje, įgavo, nepaprastos reikšmės tarptauti
nės politikos srityje.- Ant jo pečių gulė didelė atsako
mybė ir per ilgą eilę metų greta to išaugo jo didelis au
toritetas ne tik savame krašte, bet ir plačiajam pasau
lyje. Štai kodėl jo pasitraukimas pasidarė jau reikš
mingas įvykis, kuriuo susidomėjo viso pasaulio spauda 
ir diplomatiniai sluoksniai.

J. F. Dulles pagrindinis nuopelnas, tai atvira, prin-

komunistinio bloko pastangomis dominuoti pasaulyje. 
Jau daugelį kartų spaudoje buvo pabrėžiama, kad nei 
vienas Amerikos politikos vadovas tiek daug nekeliavo 
ir .neparodė tokio stipraus akt i ilgumo, kaip dabar poli
tikos areną apleidęs J. F. Dulles.

J. F. Dulles darbus visi įvertina labai aukštai
Ši akcija, kuriai visas savo 

jėgas paskyrė J. F. Dulles, 
turėjo garbingą tikslą apsau
goti laisvas tautas ir visą nuo 
komunistų nepriklausantį pa
saulį nuo gresiančio pavojaus. 
Kova su komunistine įtaka 
nebuvo lengva. Kiekviena val
stybė puoselėja savotišką po
litiką ir turi skirtingus nusis- 
statymus tarptautinės politi
kos klausimais. Prieš vienin
gai veikiantį Maskvos bloką 
teko organizuoti stiprią akci
ją, teko dideliu atkaklumu ir 
apdairumu jungti visas val
stybes bendram diplomati
niam veikimui. J. F. Dulles 
turėjo išgyventi nesibaigian
čių, jokio susitarimo 'nepasie
kiančių konferencijų eilių-ei- 
lcs. Nors dažnai buvo jaučia
ma ir numanoma, kad pasita
rimai nebus vaisingi, bet rei-j 
kė jo didelės kantrybės vis tik \ 
ryžtis, važinėti ir dar nesu- , 
skaitomus atvejus mėginti su- ■: 
sitarti ir baigti nepakenčiamo 
šaltojo karo laikotarpį, kuris : 
trukdo dirbti grynai kūrybinį 
darbą savo valstybėje.

Per šiuos paskutinius me
lus J. F. Dulles figūra visada 
buvo matoma priešakyje, kai 
buvo sprendžiami didžiosios 
svarbos tarpvalstybiniai rei
kalai. Tad visai suprantama, 
kad jo pasitraukimas sudarė 
tam tikrą sensaciją.

J. F. Dulles pasitraukus
Anglai ne visada sutikdavo 

su J. F. Dulles nusistatymais. 
Bet kai atėjo žinia apie jo pa
sitraukimą įtakingi laikraš
čiai parašė, kad girdi, “Angli
ja neteko nuoširdaus savo 
draugo".

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle sužinojo šią naujieną 
ministeriu kabineto posėdžio 

metu ir tuojau pareikalavo 
aptarti susidariusią padėtį. 
Paryžiuje užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė komunika
tą, kuriame tarp kitko pasa
kyta — J. F. Dulles buvo vie
nas labiausia sugebus sąjun
gininkų .politikos vadovas.

Italijos užsienio reikalų mi
nisteris ipareiškė giliausį pasi
gailėjimą dėl J. F. Dulles pa
sitraukimo.

Net Sovietų atstovybė Lon
done į spaudos užklausimą at
siliepė:

— Neliečiant politinių klau
simų, tenka pažymėti, kad J. 
Dulles visa siela buvo ištiki
mas savo principams ir mokė
jo juos ginti.

J. F. Dulles atsistatydinimą 
prezidentas Eisenhoweris ofi
cialiai priėmė ir nuoširdžiais 
žodžiais pabrėžė jo svarbius 
nuopelnus ginant “Amerikos 
principus viso pasaulio aky
se”.

Christian A. Herter, kaip 
paskutinėmis dienomis spau
da praneša, skiriamas Valsty
bės sekretoriaus pareigoms. 
Prieš tai jo sveikata medici
nos specialistų buvo patikrin
ta ir buvo nustatyta, kad ne 
bus kliūčių sveikatos požiūriu 
jam šias pareigas atlikti. Jis 
turi 64 metus amžiaus ir bū
damas artimiausiu J. F. Dul
les ipagelbininku yra gerai su
sipažinęs su aktualiais šių die
nų politikos reikalais.

Oro susisiekimo sunkumai 
su Berlynu

Maskvos pastangomis iški
lęs naujas konfliktas dėl A- 
merikos lėktuvų skridimo ap
rėžtame aukštyje neatslugsta. 
VVashing tonas pareiškė, kad 

Maskvos reikalavimų nepai
sys. Padėtis kiek sunkėja dėl 
to, kad anglai paskatiniu me
tu liovėsi skraidę rusų drau
džiamam aukštyje. Nurodo
ma, kad Jungtinių Valstybių 
aviacija, jeigu rusai jiems pa
stos kelią, panaudos ginklus.

Tuo tarpu Maskva pareiškė 
naują formalų protestą dėl 
Amerikos nesilaikymo rusų 
nustatytų aprėžimų. šis įpsė- 
jimas baigiamas grasinimais, 
kad Amerikos lėktuvų skrai
dymai bus sutrukdyti.

Šis konfliktas ypatingas 
tuo, kad jis pasitaikė kaip tik 
prieš didžiųjų valstybių užsie
nio reikalų ministerių konfe
renciją, kuri turi parengti vy
riausybių galvų susitikimą.

Kubos perversmininkas 
Fidel Castro Washingtone

Kaip viešai pareikšta Cas
tro pasiskubino atvykti į Wa- 
shingtoną, tikėdamasis suras
ti pritarimą Jungtinėse Val
stybėse savo perversmui.

Jungtinėse Valstybėse labai 
plačiai interesuojamasi Kubos 
gyvenimu ir ypatingai šio 
perversmo pradžioje buvo su
sirūpinta dėl galimos komu
nistų įtakos įsigalėjimo nera
mioje saloje. Dabartinio vizi
to metu Castro įtikinėja, kad 
jis trokšta draugiškų santy
kių su Jungtinėmis Valstybė
mis ir jokios komunistų įta
kos nenorįs toleruoti. Jo vy
riausybė busianti grynai de
mokratinė.

Nixonas liepos mėnesyje 
vyksta į Maskvą

Kaip žinia, rusų paroda į- 
vyksta šią vasarą Nevv Yor
ke, Coliseum patalpose. Pa
gal susitarimą Amerikos pa
roda tuo pačiu metu bus ir 
Maskvoj. Šią parodą atidaryt 
JAV prezidentas Eisenhovveris 
paskyrė vice prezidentą Nixo- 
ną. Tai bus formalus šios ke
liones pateisinimas, o taip pat 
atsakymas į Anastaso Miko- 
jano vizitą Washingtone. Bet 
svarbiausia, žinoma, bus tie 
pasitarimai, kurie įvyks šios 
viešnagės metu. Maskvos laik
raščiai apie busimą, vice pre
zidento atsilankymą plačiai 
paskelbė.

Audiniai, kurių kandys ne
puola. Tokius audinius pra
dėjo gaminti Kauno “Dro
bės“ ir “Litekso“ fabrikai. 
Audiniai apdorojami specialiu 
prieškandiniu preparatu.

Pranešimas Susivienijimo Trečios 
Apskrities Kuopoms

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 3-čios apskrities kuopų 
atstovų pusmetinis suvažiavimas yra šaukiamas balandžio men. 
26 dieną, 3-čią valandą po pietų, Lietuvių Piliečių svetainėje. 
Pakvietimo laiškai yra išsiuntinėti visoms 3-čios apskrities 
kuopoms. Šiuomi (primenu kuopų atstovams ir kuopų veikė
jams, kad nepamirštumėt balandžio 26-tos dienos ir malonėki
te dalyvauti šiame suvažiavime, kuris įvyks Lietuvių Piliečių 
svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa., nes šiame 
suvažiavime SLA prezidentas Povilas Dargis padarys praneši
mą organizacijos reikalais. Taip pat yra ir kitų svarbių rei
kalų, kuriuos reikės rimtai aptarti, nes visiems žinoma, kad 
ateinančiais metais pas mus Pittsburghe įvyks SLA Seimas, 
tai musų 3-čioji apskritis turi iš anksto pradėt rengtis, kad ir 
Pittsburgho lietuviai galėtų gražiai pasirodyti, tad prie to dar
bo yra kviečiamos visos Pittsburgho ir apylinkės kuopos.

Taip pat pranešu, kad vietinė SLA. 104 kuopa suvažiavi
mui pasibaigus turės paruošus užkandžių delegatams ir sve
čiams.

Dar noriu priminti, jei kuri kuopa dėl klaidingo adreso ar 
dėl kokios kitokios priežasties nebūtų gavus pakvietimo laiško, 
tai malonėkite pasinaudoti šiuo pranešimu ir dalyvaukite suva
žiavime.

Iki malonaus pasimatymo
* S. BARAKAS,

SLA 3-čios apskrities pirmininkas.

Europos Problemos Azijos Veidrodyje
Pavergtųjų Europos Val

stybių Seimo pilnatis balan
džio 8 dieną Nevv Yorke savo 
68-69 posėdžiuose paryškino 
dvi prablemas: Europos klau
simų sprendimo eve n t u a 1 ų 
atoveiksnį Azijoje ir Rytų- 
V a k a r ų kultūrinių mainų 
praktiško vykdymo galimy
bes.

PEV pirmininkas S. K o r- 
konski informavo Seimo pil
natį apie seimo delegacijos 
kelionę Japonijoje, Korėjoje, 
Formozoje, Pilipinuose, Aus
tralijoje, Singapore, Vietma- 
ne, Indijoje, Pakistane, Tur
kijoje, Graikijoje, Italijoje 
nuo sausio 26 iki kovo 26. De
legacijos patyrimai įvairiais 
atžvilgiais verti dėmesio. Ko
munistinis pogrindis visuose 
lankytuose kraštuose — vie
nur stipriau, kitur silpniau— 
yra jaučiamas ir vienur stip
riau, kitur silpniau adminis
tracijos priemonėmis yra pri
laikomas. Komunistinės Kini
jos kolosas veikia Aziją ne 
tik savo karinės jėgos baugi
nančia persvara, bet ir savo 
tinku platumu Japonijos ir 
kitų kraštų gaminiams reali
zuoti. Ne tik oficialiųjų sluog- 
snių atstovai, bet ir plačiosios 
visuomenės eiliniai žmonės 
vieningai įsitikinę, kad Euro
pos politinių problemų vie
noks ar kitoks sprendimas 
automatiškai atsispindėtų ir 
Azijos problemoms. Kiekvie
nas sovietų laimėjimas Euro
pos regiono automatiškai stip
rintų sovietų pozicijas Azijos 
regione. Antra vertus, Rytų- 
Vakarų surastas būdas Vo
kietijai apjungti esą lygiai 
galėtų tikti ir Karėjai, ir 
Vietmanui sujungti. Azijos 
komunizmo žlugimą spėjama 
kilsiant iš vidaus, nes Kinijo
je “rajoniniai” sukilimai prieš 
komunistinį režimą yra nuo
latinis reiškinys. Iš antiko
munistinių tarptautinių orga
nizacijų Azijoje gajai reiškia
si Antibolševikinis Tautų Blo
kas, dominuojamas ukrainie
čių. Delegacijai nevienoje vie
toje buvo pareikštas noras 
PEV Seime matyti ir Ukrainą 
bei Gudiją*

Popietiniame posėdyje pil
naties dėmesys daugiausia bu
vo sutelktas Rytų-Vakarų 
kultūrinių mainų klausimai. 
Prof. Popa (Rumunija) pa
teikė seimui dokumentuotą 

apžvalgą apie J V—Sov. S-gos 
mainų rezultatus 1958 m. Iš 
jų matyt, kad kaikuriose sri
tyse Sov. Sąjunga nesilaikė 
net ir sutartimi numatyto re- 
ciprociteto. Referento nuo
mone, PEV Seimas Rytų-Va
karų kultūriniam mainam te
gali turėti vieną mastą: ar tie 
mainai padeda pavergtųjų by
lai, ar jai kenkia. Vykdomi be 
plano ir be supratimo, ko so
vietai tais mainais siekia — 
jie gali būt labai žalingi ne 
tik pavergtiesiems kraštams, 
bet ir laisvajam pasauliui. 
Vykdomi apdairiai, jie gali 
būti naudingi. Raportas tei- 
gia, kad reciprociteto princi
po laikantis kultūriniai mai
nai pirmiausia turėtų bazuo
tis radijo translacijonrs, kny
gų ir apskritai spaudos pasi
keitimu, filmais, parodomis, 
mokslininkų bei studentų ry
šiais, bet komažiausiai turis
tų ekskursijomis.

Seimas taip pat išklausė 
pirmininko pranešimo apie 
praėjusių keturių mėnesių P. 
E. V. Seimo veiklą, rezoliuci
ją dėl Jungtinių Tautų numa
tytų Tremtinio Metų, seimo 
ekonominės komisijos prane
šimą ir jos eksperto J. Waze- 
lakio paaiškinimą dėl sovietų 
ekonominio pavergtųjų val
stybių išnaudojimo ir Lietu
vos delegacijos pirmininko V. 
Sidzikausko referuotą nutari
mą dėl užgyrimo PEV Seimo 
Bendrųjų Reikalų Komiteto 
m e m o r a n durno Britanijai, 
Prancūzijai, JV ryšium su 
Berlyno krize. Seimas taip 
pat pavedė B. R. Komitetui 
paruošti ir įteikti Europos 
Tarybos Patariamajam Sei
mui deklaraciją Europos pro
blemų sprendimo ir Vakarų 
taikos programos klausimais.

Kor.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Ankara, Turkija. — Anka
ros teismas nuteisė Beyhan 
Cenkci, opozicijos laikraščio 
Ulus redaktorių deš i m č i a i 
mėnesių kalėjimo už įdėjimą 
laikraštį nepalankaus straip- 
nio prieš teisingumo ministe- 
rį. Taipgi teismas priteisė p. 
Cenkcui užsimokėti 833 lirus 
($92.58) ir sustabdė jo laik
raštį vienam mėnesiui.

Londonas. — Sovietų Są
junga sumanė sušaukti kon
ferenciją apkalbėjimui pasi
keitimo įvairiomis prekėmis 
Europoje, praneša So v i e t ų 
spaudos agentūra 7'ass< Su
manymas memorandumo for
moje pasiųstas Jungtinių Tau
tų Ekonominei Komisijai Eu
ropos reikalams.

Bonna, Vokietija. — Bon
uos vyriausybe pranešė, kad 
vakarų Vokietijos ambasado
rius Brazilijoje Gebhardt von 
VVaJther, pakeis dr. Herbert 
Blan'kenhorną, Šiaurės Atlan
to sutarties organizacijos at
stovą.

Tokio, Japonija. — šiaurės 
Victmano vyriausybė, nepri
pažins Japonijos su t a r ti e s 
mokėti ropatracijų pietiniam 
Vietmanui. Sakoma, kad su 
ta sutartimi Ameriką nori 
pietų Vietmaną paversti kari
ne baze.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Oficiali laikraščių agentūra 
Tanjųg praneša, kad Jugosla
vija ir Rumunija pasirašė pro

Jaunimas - Susivienijimui, Susi
vienijimas Jaunimui

SLA Jaunuolių Komisijos Antras Suvažiavimas

Sėdi iš kairės j dešinę: A. Gustus, N. Bayoras, P. Da- 
gys, A. Valatkienė. Stovi: J. Jaks-Tyris, S. Jokūbaitis, J. 
Kiznis, J. Maldutis ir V. Virbickas.

SLA broliškoji organizacija 
niekuomet nėra pamiršusi sa
vo narių ekonominio gerbū
vio, pagalbos nelaimėje, tau
tinių išeivijos reikalų, kovų 
už savo gimto krašto Lietu
vos laisvę ir musų tautos 
ateities jaunimo.

SLA organizacija visais lai
kais, ypatingai daug rupesnio 
yra parodžiusi jaunimui ir dė
jo daug pastangų jaunimą į- 
jungti į SLA. Dalinai tas dar
bas pasisekė, nes SLA savo 
eilėse turi apie 2000 organi
zuoto jaunimo. Svarbiausia 
gi, kad jokia kita organiza
cija nėra suteikusi tokios žy
mios pagalbos jaunimui besi
mokinant, kaip SLA.

SLA 50-tas Seimas priėmęs 
prezidento P. Dargio pasiūly
mą, kad rinkti SLA Jaunuolių 
Komisiją ne iš įvairių Ameri
kos vietų, kaip buvo iki šiol, 
bet vienos vietos, kad Jaunuo
lių Komisija galėtų susirinkti 
posėdžiams ir apsvarstyti ak
tualius jaunimo 'klausimus, 
dalinai prisidėjo prie nugalė
jimo sunkiųjų jaunimo pro
blemų.

Seimo išrinktoji Jaunuolių 
Komisija iau turėjo 2 atski
rus posėdžius, kurių metu iš
dirbo savo veiklos planus, o 
taip pat bendrą, posėdį su Pil
domąją Taryba, kuriai patie
kė savo išdirbtus planus.

Kiek teko nugirsti, Pildo
moji Taryba palankiai priėmė 
Jaunuolių Komisijos išdirb
tus planus, juos užgyrė ir pa
žadėjo savo nuoširdžią pagal
bą ir paramą juos vykdant..

Jaunuolių Komisija, ben
drame posėdyje su Pildomąją 
Taryba, pirmoje e:Įėjo pasiūlė 
leisti prie Tėvynės kartą, ar 
du kartus į menesį atskirą 
jaunimui skirtą priedą. Savo 
pasiūlymą ji motyvavo taip: 
Jaunimo priede bus gvildena
mos įvairios jaunimo proble
mos, aktualus jaunimo reika
lai ir aptariamos naudos ku
rias SLA yra davęs lietuviš
kai visuomenei, ypač jauni
mui. Tame priede galėtų tilp
ti literatūriniai raštai, jauni
mo veiklos aprašymai bei ki
tos jaunimui Įdomios ir nau
dingos žinios. Tą priedą Jau
nuolių Komisija įsipareigoja 
vesti, redaguoti ir susirasti 

kybos sutartį* vieniems me
tams dešimt milijonų dolerių 
vertės.

Vilnius. — Iš Vilniaus pra
nešama, kad balandžio mėn. 
.11 dieną mirė skulptorius 
Bronius Pundžius. Jis buvo 
gimęs 1907 metais Trikšlių 
valsčiuje, Mažeikių apskrity
je.

iš Amerikos ir Kanados jau
nimo tarpo bendradarbius.

Toliau savo pasiūlyme Jau
nuolių Komisija pasisako 
taip: Jei toksai priedas patei
sintų jaunimo viltis ir pasiro
dytų tinkamas lietuviškam 
jaunimui, musų broliškai SLA 
organizacijai, tada SLA Jau
nuolių Komisija yra pasiry
žusi visokeriopai talkininkau
ti, kad butų išleistas atskiras 
žurnalas jaunimui.

Po to, Jaunuolių Komisija 
Pildomajai Tarybai išdėstė 
kitus savo veiklos planus ir 
nurodė priemones, kuriomis 
stengsis tuos planus įgyven
dinti.

Pažiūrėkime ką sako praeitis

Dabartinė Jaunuolių Komi
sija pasisakydama spaudos 
klausimu, neturėjo galvojo S. 
L. A. praeities darbų. Bet S. 
L. A. 34 Seimo, kuris įvyko 
1926 metais birželio mėn. 21- 
25 dienomis Brooklyne, nuta
rimas Nr. 44 yra toks: “Įne
šė 78, 115, 155, 159 kuopos 
kad organe Tėvynėje butų į- 
steigtas vienas įdedamas la
pas vien tik jaunuoliams ski
riamas ir vedamas pačių SLA 
jaunuolių narių, agitacijai ir 
patraukimui jaunuolių prie S. 
L. A., jų korespondencijomis 
ir straipsneliams. Jei butų nu
matoma galimybė, tai išleisti 
vieną puslapį angliškai, k:tą 
lietuviškai ir už geriausius pa
rašytus straipsnius butų duo
damos jiems dovanos“. Įneši
mas buvo priimtas ir buvo 
paraginta skirti jaunuoliams 
nemokamas keliones į Lietu
vą.

Nors laikai keičiasi, bet 
žmonių troškiniai tie patys

SLA 50-to Seimo išrinkto
ji Jaunuolių Komisija turi 
naują ir didelę problemą dėl 
ateities darbų. Tačiau jau
nuoliai tikisi, kad nuoširdžiai 
talkininkaujant SLA Pildoma
jai Tarybai ir senesnės kartos 
veikėjams, jie su jaunatvės 
entuziazmu, nugalės visu s 
sunkumus ir broliškoji SLA 
organizacija, kuri turi tokius 
pastovius ir tvirtus pamatus 
taps musų laikų jaunimui ne 
tik dirva visuomenėje pasi
reikšti, bet ir artimoji moti
na-tėvynėje išeivijoje.

Dublui, Bretanei. — Valdžia 
sumažino mokesčius už -paja
mas ir padidino senatvės pen
sijas. Finansų ministeris par
lamentui pranešė, kad mokes
čiai už pajamas sumažinti 
dviem žalingais ir šešiais pen-
B

sais (98 centai), o senatvės 
pensija padidinta $3.85 savai
tėje.
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MUSŲ REIKALAI

SLA 134 kuopa rūpinasi 
narių sveikata

Pirmoji Susivienijimo kuo
pa pradėjo rengti paskaitas 
sveikatos reikalais 134 moto
rų kuopa Chicagoje. Ji sura
do gabų gydytoją asmenyje 
dr. Adamavičiaus ir pradėjo 
rengti paskaitas. Jau įvyko 
kelios paskaitos ir jų dar bus 
daugiau, nes veikliosios mote
rų kuopos narės, pradėjusios 
gerą darbą, pasiryžusios jį 
tęsti toliau, nes jom rupi na
rių sveikata.

Į paskaitas gausiai lankosi 
ne tik kuopos narės, bet ir 
pašaliniai moters ir vyrai su
sirenka paskaitų pasiklausy
ti. nes dr. Adamavičius gabiai 
paruošia paskaitas ir klausy
tojus patenkina. Už sumany
mą ir vykdymą paskaitų mo
terų kuopos gabias ir suma
nias veikėjas reikia pagirti, 
nes jos atlieka gerą darbą ir 
patarnauja savo kuopos na
rėms ir tiems lietuviams, ku
rie lankosi į paskaitas ir su
žino kaip reikia sveikatą už
laikyti, kad ilgiau gyventi.

--------- :o:---------
Narių sveikata 
rūpinasi ir 77 kuopa

Mes gauname pranešimus 
iš Susivienijimo 77 kuopos, 
gyvuojančios Rockford, Illi- 
nois, pareigūnų. Jie mums ra
šo, kad kuopa jau buvo su
rengus kelias paskaitas ir jų 
bus daugiau. Paskaitas paruo
šia gabus gydytojai V. Pliop- 
lys ir Surantienė. Po praeitam 
kuopos susirinkimui paskaitą 
skaitė ir patarimus teikė dr. 
V. Plioplys, o dr. Surantienė 
pasižadėjo paruošti paskaitą 
ir skaityti po sekančio susi
rinkimo. *

SLA 77 kuopa, nors gyvuo
ja nedideliam mieste, atlieka 
gerą darbą ruošdama pa
skaitas sveikatos klausimais, 
ir tuomi ji patarnauja savo 
nariams ir tiems lietuviams, 
kurie nori susižoti apie svei
katą ir lahko paskaitas.

--------- :o:---------  
Taip galėtų padaryti 
ir kitos kuopos

Mes turime įvairiose koloni
jose gyvuojančių daug didės- 
nių kuopų, kur gyvena po ke
letą gydytojų ir jos galėtų, 
kad ir ne dažnai, surengti pa
skaitas apie sveikatą ir pada
ryti susirinkimus įdomesniais. 
Mes esame tikri, kad didesnė
se kolonijose gyvenanti gydy
tojai, jeigu jie bus paprašyti, 
neatsisakys paruošti paskai
tas ir atvykti į susirinkimą 
paskaityti ir suteikti nariams 
žinių apie sveikatą. Paimkite 
pavyzdį iš pirmesnių dviejų 
kuopų ir pradekite rūpintis 
paskaitų surengimu, o pasek
mės bus geros.

Į tokius susirinkimus, po 
kurių bus paskaitos, susirinks 
gausiau narių, susirinkimai 
bus gyvesni, įdomesni, nes 
bus pareikšta daugiau įvairių

SLA 301 Kuopa, Cicero, Illinois
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje įsteigtas 1886 metais 
Pennsylvanijos valstijoje, da
bar yra išsiplėtęs po visą pla
čiąją . Ameriką ir Kanadą, 
vienetų arba kuopų turi dau
giau pusketvirto šimto. Pirmą 
vietą kuopų skaičium užima 
Pennsylvania, antrą — Illi- 
nois, trečią — Nevv Yorkas ir 
tt. Musų garsiam Cicero Su
sivienijimas jau buvo žino
mas prieš penkiasdešimt met- 
tų, kuopos numeris tada bu
vo 194. Kodėl jo vieton dabar 
yra 301 kuopa su 301 nume
riu? Su apgailestamu reikia 
pasakyti, kad to priežastis 
yra skilimai, kurių paskutinis 
įvyko 1930 metais įvykusiame 
seime, kada raudonieji norė
jo “parodyti” savo galybę, 
tris dienas triukšmavo ir dėl 
to buvo priversti apleisti sve
tainę (su policijos pagalba), 
senosios 194 kuopos valdybo
je įsigalėjo raudonieji, senų 
narių dalis pasiliko su jais, o 
mes suorganizavom naują 
301 kuopą, pradėjom veikti 
su 12 narių ir žengėm pir
myn.

Susivienijimo pirmieji kūrė
jai apie tai nesvajojo, nenu
matė ateities, o gal ir nežino
jo ką reiškia apdrauda ir pa
šalpa. Jų aukščiausias tikslas 
buvo vienyti lietuvius bend
ram lietuviškam, darbui, bet 
kai kam tas nepatiko ir pra
dėjo pavojingą ardymo dar
bą, trukdė organizacijos au
gimui. Bet nežiūrint tų visų 
įvairių trukdymų, šiandien 
musų broliška organizacija S. 
L. A. yra didelė apdraudos ir 
pašalpos organizacija, turi ’į- 
vairių skyrių, kiekvienas ga
li pasirinkti tokį skyrių kokis ,, 
jam geriausia patinka ir išga
li mokėti. Gyvybės apdrauda 
siekia iki $10,000.00. Norin
tieji gauti pašalpą už sirgi
mą, gali paimti $325.00 mė
nesiui, mokestis pagal pašal
pos sumą. SLA finansinis sto
vis labai geras, valstijų auto
ritetų nustatyta-palyginta su 
20 didesnių apdraudos kom
panijų $100.00 apdraudos už
tikrinta $107.20, o musų SLA 
$150.05.

Nemanykite, kad čia mano 
išgalvojimas. Tai ne mano, 
bet paimta iš apdraudos de
partamentų davinių, tad apie 
SLA saugumą nėra reikalo 
kalbėti, nes tokias skaitlines 
pateikia valstijų egzaminie- 
riai. Mums tik reikia priklau
syti prie Susivienijimo ir tap
ti savininkais sudėtų milijo
nų dolerių. Bet milijonai dar 
ne viskas, SLA yra tautos 
dalis, per tuos ilgus metus 
gyvavimo yra daug prisidėjęs 
prie lietuviškų gerų darbų pi- 
nigiškai ir moraliai, tad kodėl 
netapti jo nariais.

Kurie savo kolonijoje neži
note kuopos sekretoriaus ad
reso, klauskite centro: 307 W. 
30-th Street, Nevv York 1, N. 
Y. Musų kuopos susirinkimai 
būna kiekvieno mėnesio pir
mą trečiadienį vakarais, Li- 
bertų svetainėj.

Man malonu pažymėti Nau
jienų dienraščio 45 metų su
kaktį, nes ir aš esu prisidėjęs 
prie jo įkūrimo ir iki šiandien 
palaikau glaudžius santykius 
su Naujienoms, nes ten yra 
malonus ir man artimi žmo
nės. Gaila tik, kad kai kurių 
ten dirbusių žmonių jau nėra 
musų tarpe: Jurgelionienės, 
Zimonto, Rypkevičiaus, dėdės 
Mišeikos ir keletos kitų, bet 
jų vietas užima kiti nauji ir 
sėkmingai darbuojasi.

Didelė pagarba priklauso 
dr. Pijui Grigaičiui. Tai tikras 
Naujienų stulpas, kuris atlai
ko aršiausių priešų frontą.

nuomonių organizacijos rei 
, kalais.

Kas gali pavaduoti Miką Ši
leiką, V. Pošką, K. Augustą. 
Spaudai, ypač dienraščiui, 
prisieina suvaidinti svarbią 
rolę lietuviškame- judėjime. 
Jeigu ne spauda, tai mes bū
tume seniai žuvę, per spaudą 
pasiekiama platusis pasaulis. 
Nemažesnę reikšmę turi vie
tiniai reikalai — parengimai, 
susirinkimai, kurie diena iš 
dienos laikrašty skelbiami ir 
žmonių skaitomi, vadinasi, 
žmonės žino kas yra veikia
ma. Po penkių metų sulauk
sime Naujienų 50 metų su
kaktį—auksinį jubiliejų.

Kalbant apie jubiliejus, rei
kia paminėti ir apie save. Jau 
52 metai kai apleidau senąją 
gimtinę Rusiją, 49 metai gy
venu Cicero, Illinois. Aišku, 
po tiek metų likau atleistas 
iš darbo, tapau pensininku. 
Geras gyvenimas, nerupi dar-

Mahanoy City, Pa. — Ber- 
taininis SLA 211 kuopos su
sirinkimas įvyko balandžio 
5-tą dieną Humane Pire Co. 
patalpose. Narių susirinkime 
dalyvavo, kai sakoma, nei 
perdaugiausiai nei permačiau- 
siai. Susirinkimas buvo rim
tas pirmsėdžiaujant kuopos 
pirmininkui brol. Baranaus
kui.

Pradedant susirinkimą visi 
susirinkimo dalyviai atsistoji
mu ir tyla, pagerbė mirusį 
kuopos narį Tomą Kvederą. 
Velionis ^Tomas buvo jau se
nyvas rimto budo žmogus ir 
ilgametis SLA narys, iš Lie
tuvos paeinantis iš dzukijos. 
Gi rašant šiuos žodžius teko 
sužinoti, kad mirė kuopos na
rė Alena Klementavičienė, ir
gi jau sulaukus gyvenimo ru
dens. Lai jiems būna lengva 
ilsėtis Dėdės Šamo žemėje, 
kurią jie čia pribuvę pamylo 
ir joje ilgai gyveno.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
SLA sekretoriaus dr. M. J. 
Viniko, reikale steigimo sene
liams prieglaudos namo. Dau
gelis narių šiuo reikalu pasi
sakė ir visi kurie kalbėjo tai 
steigimui tokio namo buvo 
priešingi. Pagaliaus buvo nu
tarta, kad tokio namo ne
steigti, nes tam nėra reikalo 
ir nėra galimybių tokio namo 
išlaikymui.

Truputis geresnių žinių: 
šiame susirinkime įstojo į 
kuopą du nauji ir jauni na
riai, butena Petras Kapo, mo
kinys Lehigh University pa
imdamas $5,000.00 apdraudos 
ir jo sesutė Virginia Kapo, 
kuri baigia šiais metais Hjgh 
School mokslą paimdama 
$1,000.00 apdraudos. Šitie 
jaunuoliai yra visiems žino
mos smuikininkės Violet Moc- 
kaitytės-Kapo vaikai, o pp. 
Gegužių anūkai.

Finansų sekretorius A. Ra-' 
manauskas perskaitė šių me
tų trijų pirmutinių mėnesių 
finansines atskaitas, kas pa
rodo, kad per tuos tris mė
nesius pajamų buvo $1,703.38. 
Centrui pasiųsta $1,668.94. 
Kitos kuopos išlaidos buvo se
kančios : Finansų sekretoriui 
A. Ramanauskui už 1958 me
tus $40.00, iždininkui S. Ge
gužiui už 1958 metus $1.00. 
Sekretoriams: A. Ramanaus
kui trijų mėnesių išlaidos 
$6.00 ir J. Gegužytci-žalonie- 
nei $3.00, randa už svetainę 
už 6 mėnesius $12.00. Reiškia 
daug pinigų įėjo, bet dar dau
giau išėjo per tuos tris mėne
sius.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
SLA pirmos apskrities sekre
torės J. Gegužytės-žalonienės 
su pranešimu ir kvietimu da
lyvauti apskrities suvažiavi
me, kuris įvyks šių metų ba
landžio mėnesio 26-tą dieną

bo skambutis. Visa bėda tik 
tame, kad laikas bėga nesu
stodamas ir nejučiomis retina 
senąją kartą. Kitaip ir būti 
negali, senesnieji atliko savo
ir važiuoja amžinam poilsiui. 
Ką aš sukuriau per tuos gra
žius 52 metus? Neturiu ir ne
turėjau didelių mūrinių na
mų bei gražaus automobi- 
liaus, nes per visus tuos ilgus 
metus dirbau kitiems—-visuo
menei ir to nesigailiu. Be to, 
aš turiu vertesnį turtą negu 
dideli muro namai ir brangus 
automobilius: du sūnūs, dvi 
dukras gerai išmokslintus. O 
koks malonumas turėti anū
kes, jos su šypsena ir džiaug
smu sutinka senelį. Jos daž
nai susitikę sako: Seneli, 
ateik ir buk pas mus per nak
tį.

Na, Naujienų jubiliejus čia 
pat, kelsime taures ir lauksi
me auksinio jubiliejaus. Kas 
bus po 45 metų, tai ne mano 
reikalas.

K. P. Deveikis.

Susivienijimo 211 Kuopos Veikla
Eąston, Pa. Po apkalbėjimo 
buvo nutarta suvažiavime da
lyvauti ir išrinkta atitinka
mas skaičius delegatų. Musų 
211-ta kuopa visuomet ap
skrities suvažiavimuose daly
vauja ir ‘prisideda prie tos 
veiklos, kuri musų organizaci
jai yra ne tik pageidaujama, 
bet reikalinga.

Tikimės, kad šie metai kai 
kuopai taip ir visam Susivie
nijimui bus sekmingesni. Tu
rint gražią pradžią prirašyme 
naujų narių turėkim vilties, 
kad sekami mėnesiai pralenks 
praeitą mėnesį, o tą galėsime 
atsiekti, jei tik kiekvienas iš 
musų pasistengsime daugiau 
padirbėti.

Šiems metams kuopos val
dyba susideda iš sekančių na
rių: B. Baranauskas pirmi
ninkas, M. Abramavičius vice 
pirmininkas, J. Gegužytė-ža- 
lonienė užrašų sekretorė, A. 
Ramanauskas finansų sekre
torius, S. Gegužis iždininkas, 
J. Pangonis ir S. Kuržinskas 
iždo globėjai, J. Dumkus mar
šalka, I. Petrušauskienė ir O. 
Žėglienė pinigų rinkėjos, dr. 
C. S. Burke (Lukšys) dakta
ras kvotėjas, A. Ramanaus
kas organizatorius, S. Gegu
žis korespondentas.

Šia proga prašau narius 
lankyti kuopos susirinkimus, 
nes tas yra gražų ir naudin
ga. Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 3-čią 
dieną priprastoje vietoje ir 
priprastu laiku. Susirinkime 
visi. Korespondentas.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 KUOPOS 
susirinkimas bus Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, A'lleghe- 
ny Avenue ir Richmond St., 
sekmadienį, gegužės mėn. 3 
dieną, 2 valandą po pietų.

Artinasi musų organizaci
jos seimas, kuris bus neperto- 
liausia nuo musų miesto, Pitt- 
sburgh, Pa. Kuomi musų kuo
pa galės seime pasigirti, ge
rai pasirodyti ? Apsileidimu, 
nuosmukiu? Tikrai to užsitar
nausime, jei musų kuopos pa
jėgesni nariai ir narės, nepa
sistengs prie kuopos prirašyti 
bent po vieną narį. Tai priva
lumas tenka visiems SLA na
riams ir narėms atlikti.

Priklausyti vien prie orga
nizacijos ir mokėti mokes
čius, kad vėliaus, reikalui 
esant, gauti ligoje pašalpą, 
pomirtinę ar kitokią naudą iš 
jos gauti, paliekant visos or
ganizacijos reikalus nešti vien 
tik centro ir kuopų valdy
boms, nėra geras narių elgę
sis.

Susivienijimas nėra komer
cinė apdraudos kompanija,

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, Skiltą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirminįAko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

tų kūdikis.
Nuo tokio žaidimo valgant jis daro

si vis nervingesnis, reikalauja būti bo- 
vi namas, bet nesu valgo daugiau, apeti
tas negerėja.

Dar būna vienas negeras įpratimas, 
pertraukti maitinimą ir bėgioti aplink 
stalą, o pažaidžius, vėl grįžti prie stalo. 
Jeigu tėvai leis jam vieną, antrą kartą 
taip daryti, tai jis įpranta, nesėdi 
miai, kolei užbaigs valgyli, bet ieško 
m a 1 on ūmo, beg i < xl amas.

Antrais metais kūdikio skonis

la
ša u

nes
yra

yra 
tiek išsivystęs, kad jam reikalingas mai
sto įvairumas ir skonio įvairumas, kas 
žadina jo norą valgyti. Maisto išvaizda 
turi nemažą įtaką apetitui; ypač jo pa
gaminimas, pagražinimas, nuteikia gerai 
vaiką; pav. Saločių ar kitų daržovių pa
puošimas riešutūkais, migdolais, razin- 
komis, iššaukia didelį džiaugsmą ir norą 
valgyli. Bet kūdikis neturi įprasti rei
kalauti tik tokį maistą, kuris jam patin
ka, jis privalo valgyti visą, kas paduota 
jam.

Todėl nevysfykim jo ypatingų norų 
ir kaprizų. Nesakykim jam, kad gami
nome pagal jo skonį, kad jis n (‘mėgsta 
tokio ar kito maisto. Ir šitam amžiuje, 
antrais, trečiais metais, vaikas turi įpra
sti maitintis nustatytu laiku, kurio turi 
ir tėvai prisilaikyti. Užtenka valgyti 3 
pamatinius valgius, o ketvirtą karią vai
kas gauna vaisius ir pyragaitį. Kas lie
čia skysčius, jam užtenka litro pieno 
dienai (2 stiklines) ir kiek vandens, ar
ba vaisių sulčių, valgymo metu. Jeigu 
jis gauna pakankamai daržovių ir vaisių 
du kart į dieną — tai jis nejaučia troš
kulio, jis turi pakankamai skvsčių.

Perdidelis skysčių vartojimas maži- 
atsparumą. Deja, 

kramto, ryja ką
na apetitą ir kūno 
yra šeinių, kur vaikai 
nors visą dieną, ypač saldumynus. Tai 
yra didelė klaida, nes 
atima norą valgyti maistą, pagamintą ir 
paduotą 
maitina 
siškai.

mažina, ar visai

laiku. Pasekmėje to jisai ne'ii- 
pakankamąi, arba tik vienpu-

(Bus daugiau)

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)
VYKESNIO KŪDIKIO MAI

TINIMO DĖSNIAI

Kūdikis maitintas motinos
pervedamas į tirštą maistą, jau nuo 
mėn. amžiaus, 
vėliau 2 košeles 
virių kepenukų, o moters pieną

pienu 
3-jų 

Jis gauna viena košele, 4, 4 7

iš daržovių ir pratrintų
3 kar

tus dienoje, Faktinai čia yra nujunki- 
mo pradžia, o užbaigti nujunkti reiktų 
6-8 mėn. amžiuje. Motinos pieną pakei
čiama karvės pienu du kart dienoje ir 
duodama 3 košeles nepieniškas. Dirbti
nai maitintas kūdikis vedamas taip pat 
į košeles, o pieną, kurį gere pradžioje iš 
buteliuko, turi gauti kiek galima anks
čiau iš puodelio, košės šaukščiukais.

Kūdikis taip įpranta prie buteliuko 
su speneliu, jį pamyli, kad sunku būna 
nupratinti, jeigu tas užsitęs iki metų, 
tai jis atsisako gerti iš puodelio, bėgioja, 
laikydamas buteliuką burboje visą lai
ką, bijodamas, kad jam jo neatimtų. To
dėl tenka pratinti jį anksti valgyti 
šaukščiuku ir gerti iš puodelio.

Antrais metais pratinkim kūdikį 
prie kietesnio maisto, o antrų metų ga
le, kuomet jis turi 20 dantukų, gab val
gyti suaugusių maistą. Jmi metų gale, 
tuo labiau antrais metais, reikia- sodinti 
kūdiki prie mažo staliuko, arti tėvų. 
Maitintas šaukščiuku jis panori pats 
maitintis. Pirmieji mėginimai yra sun
kus, jis nepakliuna burnon, palieja, ap
sipila koše. Bet nętrukdykim jam, 
tas sudaro didelį patenkinimą ir 
naujas patyrimas ir savarankiškumas, 
kurį jis mėgsta ii* kuris padeda' jam vys
tytis. Valgio metu nereikia žaisti, rody
ti vis naujus daiktus, dainuoti, bovyti 
muzika, radio, pasakomis; kaip tą .nere
tai daro motinos ir tuo laiku kiša sku
biai maistą burnon, kad daugiau valgy
tų. Jos nenori suprasti, kad šitam am
žiuje jis valgo mažiau, jam reikia ma
žiau maisto ir jis yra liesesnis, negu me-

kurios apmokami darbininkai- 
agentai, jei sveikatos turi, 
gali dirbti jieškant naujų na
rių dieną ir naktį, kas padau
gina jo uždarbį. SLA tokių 
apmokamų agentų neturi, ir 
prie esamos fratemalės tvar
kos, jų negali turėti. Kiekvie
nas SLA pajėgus narys ir na
rė turi tapti patys tais agen
tais gauti naujų narių, kad 
palaikyti gerame ir tvirtame 
stovyje musų brolišką ben
druomeninę organizaciją dau
geliui metų. Už naujų narių 
prirašymą SLA Centras tin
kamai apmoka.

Šia proga turiu malonumo 
SLA didžiai šeimai pranešti, 
kad prie musų kuopos prisi
rašė du nauji naujakuriai dr. 
Albinas Šmulkštys ir Rima 
Elena Buinyte.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

SLA 4-tos Apskrities 
Banketo Aprašymo 

Papildymas

Šių metų kovo pirmą die
ną Hartford, Conn. įvyko Su
sivienijimo ketvirtosios ap
skrities banketas atžymėji- 
mui apskrities gyvavimo 45 
metų sukaktį. Tą banketą aš 
aprašiau Tėvynėje pa^al savo 
geriausį supratimą ir kaip jis 
man atrodė. Tačiau taip dau
gelio svečių ir eilės kalbėtojų 
negalėjau' visus kalbėjusius įsi- 
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tčmyt ir juos paminėt banke
to aprašyme. Dabar man da
roma pastabos, kad aš aplei
dau Alenos Devenienės vardą, 
kuri buvo kviesta kaipo prin- 
cipialė kalbėtoja ir pasakė 
kalbą ragindama sugrįžus į 
namus dirbti Susivienijimui.

Taigi dabar tą įvykusią ne
malonią klaidą, kuri įvyko ne 
iš mano blogo noro, atitai
sau, arba, teisingiau sakant, 
papildau savo tilpusį Tėvynė
je banketo aprašymą paminė
damas Alenos Devenienės var
dą.

SLA 4-tos Apskr. Koresp.

Aliquippa, Pa.
Pranešimas SLA 247 Kuo

pos Nariams

SLA 247 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 
mėn. 25 dieną,-šeštadienį, 6 
valandą vakare, pas draugus 
Einikius.

Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi būtinai dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra pri
siųstas laiškas iš centro rei
kale steigimo poilsio namų, 
tai turėsime apsvarstyti ir 
nubalsuoti ar pritariam namų 
steigimui. Taip pat prisiųstas 
laiškas iš trečios apskrities, 
kuriame prašo kuopą prisiųsti 
delegatą į apskrities suvažia
vimą balandžio 26 dieną, 
Pittsburgh, Pa.

v •

v •

Randasi ir daugiau reikalų 
aptarimui ir išsprendimui.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Miami, Florida

SLA 44 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės mėn. 2 dieną, 7:30 valan
dą vakare, Lietuvių Klube.

Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me, ‘nes bus aptariamas ir 
balsuojamas SLA poilsio na
mo steigimo reikalas, tad visų 
kuopos narių pareiga būti su
sirinkime ir balsavimo budu 
pareikšti savo pritarimą ar 
nepritarimą namų steigimui.

M. Aleksynas,
SLA 44 kuopos sekr.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas kviečiamas sek
madienį šių metų balandžio 
mėn. 26 dieną, Lithuanian 
American Citizen Club, 631 
Walnut Street, Easton, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman.
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A. Grigaitis

Grigo Sode Vaidenasi
(Tęsinys)

—Išskdptuosim buroką, padarysime 
skyles akims, nosiai, burnai, vidun įstaty- 
sim žvakgalį ir pastatysim šalia kelio. At
rodys it giltinė.

—Jonai, gerai sugalvojai, bet butų ge
riau, jei šią giltinę pakabintumėm k^lio vi
dury,—pridėjo Vincelis.

—-Kelio vidury ?
—Taip, Jonai, kelio vidury,—patvirti

no jo draugas.—Pratieskim tarp jūsų ir 
musų sodo virvagalį, ant jo pakarkim gil
tinę.

—Tai puiku, Vincai. O prie giltinės 
iš abiejų pusių prisekim po virvutę. Kai 
tu trauksi—giltinė slinks jūsų sodo link, 
o kai aš trauksiu—ji slinks musų sodo 
link. Atrodys giltinė kybo ir vaikšto ore.

Abu vaikai nudžiugo savo išmislu ir, 
ilgai nelaukus, giltinė buvo padaryta ir, su
temus, kelio vidury" pastatyta.

Rudens vakaro rūke giltinės žvakgalis 
švietė silpnai, bet kiekvienas jau iš tolo 
galėjo pastebėti šią keistą šviesą.

Vincas ir jo kaimynas buvo patėnkinti 
rengiama išdaiga, bet jiedu visai nepagal
vojo, jog jų pokšto pasekmės gali būti la
bai liūdnos—arkliai pasibaidys, apvers ve
žimą, kas koją, kas ranką nusilaųš.

Tiesa, žmonės sako, nėra gero be blo
go.

Štai girdėti atbilda ratai. Draugai gil
tinę patraukia į kelio vidurį. Arkliai, pa
matę keistą šviesą ore, pradeda prunkšti, 
baidytis. Pabudo ir užsnūdęs ratuose ve-

j žėjas. Tpru, tpru . . .
i Vežimas nuipyškėjo <pro giltinę, neša- 
I mas išsigandusių arklių.

Ir vėl girdisi atvažiuojančių garsus 
klegesys. Arklių nerimavimas priverčia 
važiuojančius nutilti.

Pamatęs ore raudondant'į tuojau ir 
girtas protas prablaivėja.

—Jėzau, Marija, Jųozupai šventas! 
Gelbėk!—šaukia vežime moteriškė pilnu 
balsu. Kitos dvi moterėlės, susigraudinu
sios dėl nugertos V. degtinės, klykia:

—Dievuli, gelbėk! Visi šventieji, gel
bėkite! Grigo sode velnias . . .

—Jonai, laikyk arklius,—šaukia vienas 
iš važiuojančių.—Po perkūnų . . . Rup . . .

—Prisilakėte, besarmačiai, dabar vel
niai . . .

Iš ratų pasipylė ugnis ir dingo nakties 
tamsumoj.

Dar vienas kitas begrįžtąs iš Martyno 
turgaus pralėkė pro kabančią ore šmėklą. 
Girdėjosi šventųjų, velnių vardai, kolioji- 
masi, keiksmai.

Ir nuo to laiko pasklido gandas, jog 
Grigo sodo kampe vaidenasi. Daugel kas, 
važiuotas ar pėsčias, nakties tamsoj Grigo 
sode matė šviesas, girdėjo dejavinius, cy
pimus, unkštimus, šukavimus ir panašiai. 
Žinoma, tai vis velnių darbas.

Dėl vaidinimosi Grigo sode žmonės bu
vo nevienodos nuomonės. Štai paklausyki
te, ką pasakojo vieną vakarą Lankų kar- 
čiamoj Rašalas.

Tą vakarą karčiam o j (o prie karčia-

mos buvo krautuvėlė) vieni pirkosi tabako, 
kiti žibalo, treti degtukų ir panašiai. '

Aplink vieną stalą sėdėjo keletas vy
rų, pasistatę ant stalo sorokiną, girkšnojo 
arielką ir kalbėjo įvairiais klausimais. Ne
tyčia užkliuvo už velnių Grigo sode. Tik 
staiga Rašalas, kuris jau buvo įraudęs, 
trenkė kumštini ir pridėjo šiame atvejyje 
mėgiamą savo priedą—džir. . . . ,

—Jus nežinote, aš viską žinau,—šuk
telėjo Rašalas.

—Jei tu žinai, tai kalbėk,—pridėjo vie
nas iš dalyvių.

—Žinoma, kad aš viską žinau. Aš 
trejus metus Griguos bernavau. Grigo so
de ne velnias įsiveisė, o Grigo aitvaras va
karais sodo kampe į klevą nutupia pašū
kauti.

—Rašalai, ar tu matei Grigo tą ait
varą?—užklausė antras iš gėrikų.

—Aš ne Rašalas, o Rasalavičius,—ir, 
kumštim rėždamas į stalą, it, rodos, ant
spaudą prispausdamas, iškošė pro dantis: 
—džiw . . .

Tais laikais šimtamargiai pradėjo po- 
ninti savo pavardes: Akmenukas virto Ka
minsku, Vabalas Žukausku, Vingilis Vin- 
giliavičium.

—Vyručiai,—pastebėjo tretysis gėri
kas,—Rašalas šliachetno kraujo, tad, žino
ma, ir pavardė turi būti poniška. f

Visi pradėjo juoktis.
—Nėra ko juoktis. Mano tėvas Ka- 

raklės dvare buvo vežiku ir lenkiškai šne
kėjo. Suprantate dabar.

—Gerai, gerai, Vincai, papasakok apie 
Grigo aitvarą.

Rašalas mauktelėjo stikliuką ir pra
dėjo pasakoti.

—'Kai aš bernavau Griguose, būdavo

šeimininkė priešpiečiams ar pavakariams į 
laukus atnešdavo didžiulį duobenį ar bly
nų, ar pautienės, ar traškintų lašinių su 
cibulių laiškais. Tai, žinote, iš to paties 
duobenio šerdavo ir savo aitvarą, šeimynai 
sugulus. Pilną pautienės duobenį šis pad- 
la krokosas surydavo. O vieton pautienės, 
aitvaras prikrėsdavo pilną duobenį sidab
rinių.

Karčiamoj beesą pradėjo juoktis, kva
toti.

—Nėra ko juoktis,—užsigavo pasako
tojas.—Aš pats mačiau aitvarą savo aki
mis.

—Tylėkit, vyručiai, lai pasakoja,— 
pradėjo raminti besijuokiančius vienas iš 
dalyvių.—Tęsk, Vincai,—tas pats padrąsi
no Rašalą.

—Kartą sekmadienį, grįžęs iš bažny
čios,—tęsė toliau Rašalas,—sakau eisiu į 
kluoną pamiegoti: ten vėsiau, nei klėtaitėj. 
Ir žinote, aš tik į kluoną, o kluone ant pan
to, it paukštis sparnais plasnodamas, plaz
dena ir it dejuoja. Aš pakeliu galvą, ogi 
liepsnos liežuviai iš jo koserės. Supranta
te, jog tai aitvaro butą. Aš bėgt iš kluo
no, o aitvaras . . ru, kvatoti. ...

—Vincai, turbut buvai girtas,—paste
bėjo kažkas.

—Gal ir nugėręs buvau, bet Grigo ait
varą mačiau.

Keičiasi laikai, keičiasi žmonės, keičia
si protas, keičiasi žmonių širdis.

Ar dar čia seniai (Grigo sode) sviete 
klaidžiojo velniai, raganos, raudondančiai, 
žaliadančiai, susimetę ugnelės, įvairus vai
duokliai, ar kitos baisenybės vakarais, nak
timis gąsdindami žmones.

Praėjo senoji gadynė, pranyko velniai 
ir Grigo sode išsiveisė vaiduokliai. Vieton

PAVASARIS

Jau pavasaris atėjo, 
Sniegu pila jievos, 
Lyguma laukų žaliuoja, 
Kvapiai žydi pievos.

Pina debesis karbatkos,
Upės — mėlynuoja, 
Kaimyniniam beržely
Gegutė kukuoja.

Tu, gegute-burtininke,
Kol miške sėdėsi, 
Atskaityk man kiek metelių 
Dar neištekėsiu.

Paslaptingieji šešėliai
Žaliam miške gula,
Laikas bėga... laikas verpia 
Vasarišką siūlą.

Vai tu, krašte mano, krašte, 
Tu mano linksmybė, 
Dėl tavęs nepagailėčiau 
Atiduot gyvybę.

Sofija Ambrazevičiene.
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SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa.

Šiemet jau minime 41-mąją 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
atstatymo sukaktį, nors pati 
tauta išgyvena okupaciją jau 
19-tuosius metus. Šie minėji
mai turi ypatingos ir toli sie
kiančios reikšmės. Apart su
kėlimo reikiamų lėšų, yra dar 
stipresnis ir aukštesnis tiks
las.

Šie minėjimai privalo žadin
ti meilę gimtajam kraštui, 
kelti jau kiek prisnūdusią 
dvasią tam aukštajam idealui 
— Lietuvos laisvinimui ir 
stiprinti nepa'lužtantį ryžtin
gumą lietuvybę Išlaikyti bei 
ją ugdyti visoje išeivijoje. Tu
rime aiškiai suprasti, kad vien 
tik skirta medžiagine auka 
dar neišperkame lietuviškos 
pareigos. Nors pinigas reika
lingas, tačiau turime jausti, 
kad ne viskas perkama pini
go kaina. Yra nepalyginamai 
reikšmingesnių vertybių, be 
kurių ir pinigas ir visa kita 
pranyksta kaip durnai. Tos 
didžiosios vertybės yra meilė 
savajam kraštui. Ko gi ver
tos musų gražios kalbos, gau
sios aukos ir didieji darbai, 
jei musų širdyse užgeso Lie
tuvos meilė. Juk tėvynės mei
lė yra viena iš aukščiausių 
žmogaus gyvenimo apraiškų.

Minėdami Lietuvos ‘Nepri
klausomybės atstatymą, pri
valome nukreipti ypatingą dė
mesį (juo daugiau sukaupti 
tos kilniosios meilės ir nepa
laužiamo ryžto būti visą laiką 
ištikimais tam idealui, jam 
dirbti su pasišventimu ir nie
kuomet nepasiduoti tinginiui 
ar pagundai pasitraukti. Jei 
mes išsiugdysime tą meilę, tai 
pasijume dvasiniai žymiai su
stiprėję ir minėjimais pasiekę 
viso tikslo.

Jei kartais tėvynės meilė 
pradeda užsnūsti, tai ją paža
dinsime mintimis nusikėlė į 
musų gimtąjį kraštą, kuria
me musų broliai ir sesės jau 
19 'metai vargą neša, skurdą 
kenčia, baimėje gyvena ir be 
atodairos likviduojami. Gi tuo 
tarpu jie neturi nė mažiau
sios galimybės pasipriešinti, 
jau nebekalbant apie jokį iš
silaisvinimą. Jie visi uždaryti 
didžiuliame kalėjime, iš ku
rio jie žiuri į mus ir su pa
sitikėjimu laukia išlaisvinimo 
valandos. Argi mes gyvenda
mi laisvame krašte ir praban
goje, anot ^Kudirkos, dėl auk
so trupinio ir gardaus valgio

šaukšto, neišgirsime jų de
juojančio balso? Argi tai ne 
musų šventa pareiga viskuo 
aukotis, kad išlaisvinimo va
landą priartintume? Argi kas 
pagirtų prasisiekusį sūnų, ne
norintį padėti vargą kenčian
čiai ir alkstančiai motutei? 
Aiškų atsakymą rasime pa
žvelgę į savo širdį ir sąžinę.

Jau nuo seniai spaudoje, 
susirinkimuose ir privačiai 
garsiai linksniuojama vieny
bės stoka. Ji šaukiama ir jieš- 
koma tarsi k kokis pamestas 
daiktas. O tuo tarpu jos kaip 
nėra, taip nėra ir šitokiais 
šauksmais vargiai kada ją 
parsikviesime. Prisiklausius tų 
dirbtinių šauksmų, o ypač 
jiems dar įtikėjus, susidaro 
neišvengiąmas įspūdis, kad 
mes ištikrųjų virtome senų 
gadynių primityviais gyviais, 
nepakenčiame kitaip galvo
jančių ir visiškai su jais ne- 
besusikalbame. Vadinas išei
tų, kad pas mus nebeliko nė 
kultūringo žmogaus požymių, 
nė bendro jausmo kaip vienos 
tautos žmonės.

Kad mums vienybės reikia 
ir be jos neapsieisime ben
driems darbams ir uždavi
niams, tai neginčyjąma tiesa. 
Tikslesniam išsiaiškinimui pa
žiūrėkime į tikrovę iš arčiau. 
Argi gyvenime mes jau tokie 
blogi niekadėjai ir ar išviso 
pas mus nebeliko tos jieško- 
mos vienybės? Kai kalbama 
apie vienybę, tai pirmiausia 
reikėtų išsiaiškinti kas tikru
moje yra ta vienybė ir kokios 
siekiame. Tuomet klausimas 
atsistotų aiškioje šviesoje ir 
ją butų galima pamatyti tik
ruose rūbuose, o ne migla ap
gaubtą.

Pažvelgus į patį gyvenimą 
rasime aiškesnį vaizdą ir tik
resnį atsakymą. Turime mažų 
ir didelių organizacijų, sėk
mingai išgyvenusių desėtkus 
metų. Pvz. SLA jau įžengęs 
į aštuntą desėtką metų, o 
vienok į jas sutelpa įvairių 
pažiūrų ir įsitikinimų žmonės 
ir visą laiką broliškai sugy
vena. ALT, kurioje rasime 
žmonių skirtingais įsitikini
mais ir -pažiūromis nuo vieno 
krašto iki kito, o vienok jau 
per 18 metų vieningai išvarė 
plačią ir reikšmingą Lietuvos 
laisvinimo vagą ir vis apjun
gia platesnius sluogsnius. 
BALF, — jo patsai užvadini- 
mas, bendras — kaip tik reiš

kia tą nelemtai linksniuoja
mą vienybę. Lietuvių Ben
druomenėje juk visiems du
rys atdaros ir joje visi laiko
mi kaip tikrieji sūnus. Ar šie 
neginčyjami faktai nereiškia 
platesne prasme musų vie
nybės buvimą? Kiek rasime 
lietuvių, kurie vienaip ar ki
taip nesijungtų ir nesisielotų 
Lietuvos laisvinimo pastango
se ir išlaikymui lietuvybės iš
eivijoje? Tokių dar nešiu už
tikęs nė vieno, nebent laiky
sime tik tuos, kurie išsižadė
jo savo motinos Lietuvos gi
miningo kraujo. Pagalios, čia 
ir kitur šimtais skaitlingi mi
nėjimai sutelkianti įvairių pa
žiūrų ir įsitikinimų žmonės ar 
ne aiškiai ir širdingai demon
struoja musų visuomenės vie
ningumo idėją ir principą ? 
Vos tik prieš kelias savaites 
Vatikano nepateisinamas Lie
tuvos pasiuntinybės kaip ne
priklausomybės simbolio ne- 
bepripažinimas ar nesukėlė 
ant kojų žaibo greitumu visą 
musų išeiviją jautriai ir vie
ningai pareiškiant -smarkų pa
sipriešinimą ? Šitokį lietuvių 
išeivijos spontanišką sąjūdį 
reikia laikyti ne tik jautriu 
pasireiškimu prieš smūgį Lie
tuvos bylai, bet tuo pačiu aiš
kiu ir nesugriaunamu įrody
mu lietuvių vieningumo. Iš 
paties gyvenimo veiksmų iš
plaukiant nebus su tiesa pra
silenkta pasakius, kad musų 
širdyse tikrai yra gili vieny
bė dideliems darbams ir už
daviniams. O musų parti
niai pasiskirstymai ir nekuriu 
žmonių asmeninės užgaidos 
bei ambicijos lieka taip smul
kus ir nereikalingi, kad jie 
nustoja bet kokio rimtesnio 
dėmesio musų viešame lietu
viškame gyvenime išeivijoje.

(Bus daugiau)

lys, dabartinis kuopos dakta
ras kvotėjas, d-rė Surantienė 
įr jos vyras ekonomistas S. 
.Surantas, agrikulturistai ag
ronomai ir keletas kitų pasie
kusių aukštesnius mokslus.

Praeitame kuopos susirin
kime, užbaigus bėkančius rei
kalus, dr. V. Plioplys davė la
bai naudingų sveikatai pata
rimų, narių buvo susirinku
sių daug ir visiems patiko. Iš 
kuklaus susirinkimo kuopa 
padarė finansinio pelno, o na
riai sveikatingumo. Musų šei
mininkės ponios Savickienė ir 
Labuskienė pagamino užkan
dį, o Justinas Bubelis pavai
šino su gėrimais.

Praeitame susirinkime kuo
pa ir vėl nutarė turėti pas
kaitą sveikatos reikaluose. 
D-rė Surantienė pažadėjo pri
rengti prelekciją, kuri bus 
skaitoma sekmadienį, gegužės

mėn. 3 dieną tuoj po kuopos 
susirinkimo. Kuopa kviečia vi
sus narius ir kitus lietuvius 
ateiti į Lietuvių Klubo mažą
ją salę pasiklausyti pamokų.

Veikiančioji komisiją, pla
nuoja surengti linksmą išva- 
žiavimą-ipikniką.^ Plačiau apie 
tai bus prapc'šta Tėvynėje.

J. Bacevičius, 
Korespondentas.

New Haven, Conn.
SI.A 142 Kuopos Narių 

Dėmesiui

SLA 142 kuopos laikytame 
mėnesiniame susirinkime š. 
m. balandžio mėn. 5 dieną bu
vo perskaitytas laiškas nuo 
centrinio sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko, kuriame pageidau
jama, kad kuopos nariai pa

/

Rockford, Illinois
Nors Musų SLA 77 Kuopa 

Sena, Bet Darbe Jauna

Musų Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 77 kuopoje 
dauguma narių senesnio am
žiaus, 'bet jie daug dirba savo 
organizacijai, ir šiandien pas 
juos yra geri norai ir jauna 
dvasia. Jie ir dabar, kaip ir 
jauni būdami, pasiryžę kelti 
SLA garbę savo kuopai randa 
gerų sumanymų, nors ir ži
laplaukiai nariai ir narės, ta
čiau dirbti neatsisako kuopos 
parengimuose. Į musų kuopą 
įtraukti visi žymieji lietuviai: 
dr. Bulotoff, buvęs kuopos 
daktaras kvotėjas, dr. Pliop-

jų pavasario vakarą klevo lapuose tik lakš- 
tingalė savo meilės dainą dainuoja.

Bėga laikai, bėga žmonės it patrakę, 
savo laimės ieškodami. Žmonės pravėrė 
akis, apsidairė anlink, pažiurėjo į tolumą, 
į dangaus mėlynę, į saulę ir tarė:—'Kaip 
gražus šis pasaulis! Mes norime džiaug
tis gyvenimu, kaip ir išrinktieji.

Atsirado demokratizmas, socializmas, 
fašizmas, o nekurie šoktelėjo į tolimą at
eitį. . . .

Žmonės šuoliais ritasi pirmyn į svajo
tąją laimę.

reikštų savo nuomones kas- 
link steigimo SLA nariams 
seneliams namo.

Kadangi šis klausimas yra 
reikalingas rimtesnio apgal
vojimo, ir kadangi į šį susi
rinkimą neperdaugiausia na
rių atsilankė, tad buvo nutar
ta į sekantį susirinkimą su
kviesti kiek galima daugiau 
narių pasiruošusių svarstyti 
šį ilgai besitęsiantį, klausimą.

Taigi kiekvienas šios kuo
pos narys yra kviečiamas bū
tinai pribūti į susirinkimą, 
kuris įvyks gegužės 3 dieną, 
243 Pront Street, antrą va
landą po pietų. J. D.

Shenandoah, Pa.
ŠIA 23 Kuopos Nariams 

Pranešimas

SLA 23 kuopos mėnesinis

susirinkimas bus laikomas ge
gužės mėn. 3 dieną, 216 N. 
Main Street. Susirinkimai bus 
toj pačioj vietoj, tik pusę va
landos anksčiau.

Praeitam kuopos susirinki
me finansų sekretorius pra
nešė, kad jo apylinkėje gyve
nanti nariai reikalauja, kad 
susirinkimai butų pradėti 

• anksčiau, tai susirinkimas nu
balsavo ir patenkino sekreto
rių.

Todėl dabar pranešu, kad 
mėnesiniai mokesčiai bus pra
dėti imti nuo 12 valandos, o 
susirinkimas prasidės pusę 
valandos anksčiau. ŠIA 23 
kuopos nariai prašomi šitai 
gerai įsitėmyti.

Valdyba kviečia 23 kuopos 
narius skaitlingai dalyvauti 
susirinkime.

Viktoras Visockis, 
SLA 23 kuopos koresp.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių men. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

<>< SLA VAJAUS

Sveikatos ąrba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325,00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mėnesį už kiekvienų $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galitė pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Aliiance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apJeTSLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susi vieni jmą.

Vardas ir Pavardė Amžius Adresas

m., num. ir gatve
miestas_________

m., num. ir gatvė
miestas____ _—

(1)

(2)

(3)

>

m., num.

miestas

ir gatvė

, zona__, valstija___

--------------- --------------------......--------------1

, zona_ , valstija___

, zona valstija__

i

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė ir gatvė____________________________________

miestas------------- - ----------------- , zona____ , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

, num.

/
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Amerikos Lietuvių Veikla
I

New York, New York

Ruoškitės Lojalumo Paradui

Šių metų balandžio mėn. 25 
dieną (šeštadienį) New Yorke 
įvyksta lojalumo paradas, ku
riame, šalia įvairiausių tau
tybių, dalyvaus ir lietuviai. 
Lietuvių dalyvavimą organi
zuoja New Yorko Lietuvių 
Taryba. Tikimasi, kad šiais 
metais lietuvių dalyvavimas 
bus įspūdingas, nes dalyvauja 
du lietuvių veteranų postai, 
skautai, ateitininkai, neolitu- 
anai bei kiti organizuoti vie
netai. Lietuvių Taryba malo
niai kviečia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
kad tuomi galėtumėm, galimai 
daugiau 
dėmesį, 
litinėje 
svarbu.

Prašoma rinktis 1 valandą 
po pietų prie 61 Street East 
į rytus nuo 5-th Avenue.

Rengėjai.

rengimuose, užtad jis yra vi
sų gerbiamas.

Jis yra vedęs su buvusio 
Susivienijimo nario ir plačiai 
žinomo visuomenės veikėjo- 
laikraštininko dukra Eugenija 
Širvydaite, ir gražiai išaugi
no sūnų Julių ir dukrą Aldo
ną. Aš linkiu sukaktuvininkui 
Moliui sveikatos, ilgo amžiaus 
ir energijos dirbti toliau įvai
riose organizacijose naudin
gus darbus lietuviams.

Koresp.

South Boston, Mass
Rengiamas Metinis Bau ketas

atkreipti amerikonų 
O tas dabartinėje po- 
padėtyje yra laba/ Lietu-

svetai-

dirba,

Erooklyn, New York
t . , ■ , ■ ......................... ..

Moterų Vienybės Jubilie
jinis Banketas

jau visiems žinoma, 
Vienybė rengia jubi- 
banketą atžymėjimui 

25 metų gyvavimo sukakčiai. 
Jis įvyks gegužės mėn. 
ną, Hotel Tovvers, 25 
Street, Brooklyne.

Visos narės ryžtingai 
kaip tos bitelės vasaros metu 
nešdamos medų į avilius, kad 
šis sidabrinis jubiliejus butų 
kogeriausiai surengtas ir su
teiktų visiems jame dalyvau
jantiems bičiuliams ir rėmė
jams kogeriausio malonumo, 
o rengėjas paskatintų ir to
liau dirbti labdarybės, kultū
ros ir lietuviams bei Lietuvai 
naudą nešančius darbus.

Bilietus iki balandžio 28 
dienai galima gauti pas Mrs. 
Helen V. Kulber, 317 — 84-th 
Street, Brooklyn 9, N. Y., ar
ba paskambinkite: EVergreen 
7-2089. Bilietų kaina vakarie
nei 10 dalerių; šokiams, kuric\ 
prasidės 9 valandą vakare, 
$2.50.

Nesivėluokit ir laiku atvy- 
kit vakarienei.

t>ar kartą kviečiu visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti Moterų Vienybės 
jubiliejiniame bankete ir link
smai praleisti laiką.

Iki pasimatymo bankete ge
gužės 3 dieną.

Kviečia Rengimo 
Komitetas per J. M.

Kaip 
Mcįterų 
liejinį

v •

3 die-
Clark

dirba,

Detroit, Michigan
Pagerbtas Povilas Molis

Prekybos Rūmai balandžio 
5 dieną suruošė gražų banke
tą pagerbimui savo nario Po
vilo Molio jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga. Povilas Mo
lis yra žymus veikėjas, ilga
metis Susivienijimo narys, tai 
jis už savo ilgų metų veiklą 
įvairiose organizacijose tokio 
pagerbimo, kokį jam suruošė 
Prekybos Rūmai, pilnai užsi
tarnavo.

Šis kuklusis veikėjas, Povilas 
Molis, gimęs Lietuvoje tuo 
laiku, kada Lietuvą valdė ru
siškasis caras, 1889 metais 
gegužės mėnesio 16 dieną. į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko 1906 metais, tai 
yra tuoj po 1904-1905 metų 
revoliucijos. Jis, kaipo veik
lus ir gabus žmogus, Preky
bos Rūmuose ėjo įvairias pa
reigas valdyboje — pirminin
ko sekretoriaus ir vice pirmi
ninko. Nors yra užimtas savo 
biznio reikalais | nejudomų 
nuosavybių pardavimu ir ap- 
draudomis, tačiau suranda 
laiko dalyvauti įvairių orga
nizacijų susirinkimuose ir pa-

šeiniaus knyga.

Pulk. C. Malsie, tremtinių 
bičiulis, nori susirašinėti 
su lietuviais

C. 
lie- 
di-

Tremtinių bičiulis pulk. 
Malsie, buvęs Dillingeno 
tuvių tremtinių stovyklos 
rektorius ir didelis lietuvių
geradaris, nori pasikeisti laiš
kais su lietuviais, kurie gyve
no jo administr uojamose 
tremtinių stovyklose. Šiuo me
tu pulk. C. Malsie yra paraly
žiuotas ir' gyvena su šeima 
Los Angeles priemi e s t y j e, 
Norvvalk, Calif. Jo adresas 
šis: Mr. C. Malsie, 11414 
Claren, Norwalk, Calif.

Mc-

re-

. tr b v, y n a—
Lietuvių tautinių šokių gru

pė dalyvaus penktadienio va
kare programoje, gegužės 15 
dieną, 8 valandą vakare, to
dėl visi lietuviai prašomi gau
siai dalyvauti.

Fr. Žilionis.

jos vptras

gyvenęs

Vladislo-

Balandžio 24, 1959

Paieškojimai

Ona, 
Juozas 
Elena

sūnūs,

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Kazlauskienč-Kuzmickaitč 
Jurgio duktė, jos vyras 
Kazlauskas, vaikai Juozas, 
ir Rože.

Kvietkauskas Jonas, Juozo
iš Kauno ir jo žmona Marija Jur- 
kelevičiutė-Kvietkauskienė.

Leonavičius Jurgis, žmona Sta
nislava, vaikai Alfonsas ir Leono
ra, gyveno Jersey City (N. J.?).

Miliauskaitč-Maskelienė Ganapa 
ir jos sesuo Miliauskaitė-Mieleška, 
Valerija, gim. Gudakiemio kaime, 
Merkinės vals., Vilniaiis rėdybos.

Monkevičienė-Kuzmickaitė, Jur
gio duktė, jos vyras Kazys Monke
vičius, vaikai Albinas' ir Pranė.

Nagis Pranas, Antano sūnūs, gi-

męs Biržų km., Gruzdžių vals., 
Šiaulių apskr.

Pakutkaitė-černiauskienė Agota, 
buv. Pasiukevičienė, ir 
Jurgis Černiauskas.

Pavalkis Kazimieras, 
Brooklyn, N. Y.

Purys Aleksandras ir
vas, Juozapo sūnus, gimę Ukmer
gės apskr., kyvenę Radvilišky.

Rekienė-Kuzmickaitė Elzbieta, 
Jurgio duktė, jos vyras Povilas 
Rėkus, valkai Edvardas ir Elena.

Riaubptė-Šukienč Lena, jos vyras 
Vladas Sukis, ir jos sesuo Irena 
Biausytė, Kazio dukterys, augusios 
Mišiunų kaime.

šimavičius Eugenijus, Jonas ir 
Vladas, Vlado sūnus, gyvenę Čika
goje.

Skirmontas Stasys, Stasio sūnūs, 
turėjo farmą gal New Jersey ar 
New Yorko valstijoje, pas jį vasa
rodavo giminaitis Jonas Vitartas.

Uredeckis Juozas, Mykolas ir 
Zigmas, Igno sūnus, kilę iš Rasei
nių apskr.

Venclovas Stanislovas, Mateušo 
sūnūs.

Algiminavičienč-Daukšaitė Ona.
Bulovas Silvestras, Antano sū

nūs.

čekanavičienė-Cikockytė Ona, ir 
jos sesuo Kulbinskienė-Cikockytė 
Marija.

Daukšaitė Ona, gyvenusi ’ Grand 
Raplds, Mich.

Diringis Jonas ir Jo sesuo Apo
lonija Diringaitė-Narbutlenė, jos 
vyras Stasys Narbutas, jų vaikai 
Stasys ir Olga.

Dirvanauskas Boleslovas ir Vla
das, ir Teklė Dirvanauskienė.

Grpbauskienč Pranciška, Kazio 
duktė, gyv. Kanadoje. —

Jakštas Antanas, nuo Sasnavos, 
buvęs Vokietijoje, Mucncheno sto
vykloje.

Jansunas Bronius
Uršulė Jansunicnės.

Kalibotas Antanas, 
Petras, iš Užuožerės 
čių vals.

Kaminskas Kazys,
gyvenęs Aukšt. Šančiuose,

Kersnaųskas Antanas, 
sūnūs.

Kilda Antanas.

Kiršgalvaitė-Lemeckienč
ir jos sesuo Kiršgalvaitė Ona.

Kulbinskienė-Cikockytė Marijona, 
ir jos sesuo čekanavičienč-Cikoc- 
kytė Ona.

Kuliešiutč Paulina, kilusi iš Kau
no.

"česte- 
An tanui

Apolonija, 
vaikai 
Jonas

ju

ir Leonora

Bronius
km., Anyks-

ir

ir

Jono sūnūs, 

Kaune. 
Julijono

Elzbieta

Lengvinas JPranciSkus, Fabijono 
sūnūs, žmona, du sūnus ir duktė.

Mažeika Stasys.
Motuzas Antanas, gyveno 

rio” mieste, giminaitis 
Kazakauskiui.

Narbutienė-Diringaitė 
vyras Stasps Narbutas,
Stasys ir Olga ir jos brolis 
Diringis.

Navickas AdLmas, gyveno 
torio” mieste, giminaitis 
Kazakauskiui.

Nekvedavičius Pranas (Nech- 
worth Frank), gyvenęs New Jer
sey.

Norreika Pranas, gyveno “Čestc- 
rio” mieste, giminaitis Antanui Ka
zakauskiui.

Survila Antanas, Vinco sūnūs, g. 
Kaune, 1908 m.

Tautkiene Teklė, kil. iš Vatušių 
km., Rietavo vals., Telšių apskr., 
vyras Juozas Tautkus, ir jų sūnus 
Juozas ir Petras.

Iieškomieji arba apie juos žinan- 
tieji maloniai prašomi %atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, \ 

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

"Čes- 
Antanui

Vietinė Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos 60 kuopa 
rengia metinį banketą sekma
dienį, 'balandžio mėn. 26 die
ną, 6 valandą vakare, 
vių Piliečių Draugijos 
nėję, South Bostone.

Rengėjai ryžtingai
kad banketas butų surengtas 
gerai ir atsilankiusieji butų 
patenkinti. Taipgi rengėjai 
kviečia vietinius ir apylinkė
se gyvenančius dalyvauti ban
kete. Socialdemokratų 60 kuo
pa visuomet surengia gražius 
banketus ir dalyviai būna pa
tenkinti, taip bus ir šiame 
bankete, tad iki pasimatymo 
balandžio 26 dieną socialde
mokratų metiniam bankete.

Koresp.

L. Valiūnas išrinktas 
Lac(rano valdybon

Dvidešimties tautybių 
publikonų organizacija (Los
Angeles County Repuiblican 
All American Nationality Co- 
uncil—Lacranc) savo meti
niame susirinkime pirminin
ku išrinko italą Blase Bonpa- 
ne, gi vienu iš vicepirmininkų 
— L. Valiuką. Lietuviams 
šioje organizacijoje atstovau
ja: A. Skirius, K. Lukšis 
L. Valiukas.

ir

Cleveland, Ohio

Bus Gražus Koncertas
\__________

Gegužės antrą dieną, šešta
dienį, rengiamas gražus kon
certas. Jis įvyks Slavenian 
Auditoriume, 6409 St. Clair 
Avenue. Pradžia 6:30 valan
dą vakare. Programą atliks 
jaunieji dainininkai, tad vie
tiniai ir apylinkėse gyvenanti 
lietuviai ir lietuvaitČs daly
vaukite šiame koncerte ir pa
siklausykite 
mos.

gražios progra-

pasibaigus, bus 
orkestrui gro- 

turiningas bufe-

Programai 
šokiai geram 
jant, veiks 
tas, tai dalyviai galės links
mai laiką praleisti besikalbė
dami su savo ne dažnai su
tinkamais draugais in pažįsta
mais. Taipgi balsavimo budu 
bus renkami geriausi daini
ninkai. Vietinis.

Los Angeles, Calif.

Reivydai
užsieninių radijo ir

Atlantic-

Daug lietuvių keliasi į 
į Kaliforniją

Į Kaliforniją keliasi vis 
daugiau lietuvių. Atvykę iš 
Rochester, N. Y., 
atidaro
televizijos prekybą.
Express-Import Lim. vedėjas 
K. Motušis numato netolimoj 
ateity atidaryti Los Angeles 
mieste savo įmonės skyrių. 
Los Angeles apylinkėse kurtis 
žada ir J. Ročkus, “Palangos” 
valgyklos Čikagoje ir motelio 
savininkas, kuris buvo su po
ra biznierių lietuvių atvykęs 
“apsidairyti”.

Dalyvavo vaidinime

Dainininkė Florence Kor- 
sak dalyvavo viename muzi
kiniame vaidinime telezijai.
Antanas Pauliukonis 
įsijungė į “Lietuvių Dienų” 
žurnalo kolektyvą

Antanas Pauliukonis, nese
niai persikėlęs gyventi iš Chi
cagos į Los Angeles, pradėjo 
dirbti
dyklojc ir įsijungė į žurnalo 
redakcinį kolektyvą.

Išleidžiama paskutinė 
Igno Šeiniaus knyga

Igno Šeiniaus apysakų kny
ga, vardu “Vyskupas ir vel
nias”, apie 300 pusi., išeis šį 
pavasarį. Apysakų knygą iš
leidžia “Lietuvių Dienų” lei
dykla. Tai bus paskutinė Igno

“Lietuvių Dienų” lei-

A.

Išrinkta nauja pavergtų 
Tautų komiteto valdyba

Pavergtų Tautų Komitetas 
(The American Committee 
for Freedom of Enslaved Na
tions) išrinko naują valdybą. 
Pirmininku išrinktas lenkas 
Butkiewicz, sekr. lenkas Dar- 
wan, vice pirmininkais
Skirius, dr. P. DeBalogh 
(vengras), V. Baltkajis (lat
vis), kasiu. B. Nurmsen (es
tas).

Lietuviams šiame komitete 
atstovauja ALT-bos Los An
geles skyrius. Kiekviena tau
tybė turi po tris atstovus. 
Lietuvių atstovai—Alg. Rau- 
linaitis, dr. G. Valančius ir A. 
Skirius. t kl.

Pittsburgh, Pa.

Tautiniii Grupių Paroda

lietuviai, 
atstovaujamos su tautiš- 

rubais, šokiais, daino- 
rankų darbais ir tautiš- 
valgiais. Visiems yra

Ateinančio mėnesio 15, 16 
ir 17 dienomis įvyks Pitts
burgho tautinių grupių paro
da Syra Mosąue svetainėje. 
Dalyvaus dvidešimts keturios 
tautos, jų tarpe ir 
bus 
kais 
mis, 
kais
verta pamatyti šią parodą.

Prašome iš anksto nusi
pirkti bilietą, kurio kaina yra 
$1.50. Bilietus galima nusi
pirkti šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonijoje, arba 
pas John Miller, telefono nu
meris: EV 1-3550, arba pas 
Marcellą Onaitis, Jutia Ale- 
shunas ir Antoinette Nauja
lis.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 18, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
AGNIEŠKA NAIMAN, 13 kp., Minersvillc, Pa., gi- 

muši sausio 21, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1923 m. Mirė vasario 27, 
1959 m. Velionės vaikams, Juliui ir Izabel Janu- 
laičiams, pomirtinės išmokėta_________________

URŠULE BRAZA1T1ENE, 38 kp., Brooklyn, N., gi
musi rugsėjo 22, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 3, 1929 m. Mirė kovo 19, 1959 
n}. Velionės vyrui, Vincui Brazaičiui, pomirti
nės išmokėta_________________________________

CHIARLES RAČKIUS, 77 kp., Rockford, III., gimęs 
gegužės 20, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 1, 1929 m. Mirė vasario 23, 1959 
m. Velionio sesers dukteriai, Nellie Van Qua- 
tham, pomirtiiie^ išmokėta ___________________

MARE VAITEKUN1ENE, 187 'kp., New Philadelphia, 
Pa., gimusi gruodžio 7, 1883 m., Lietuvoije. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 4, 1910 m. Mirė kovo 
27, 1959 m. Velionės dukteriai, Birutha Gobcr, 
pomirtinės išmokėta _______________ _________

MAGDE VALENTKEVIČIENE, 116 kp., Maltby, Pa 
gimusi spalių 6, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 11, 1917 m. Mirė kovo 17, 1959 
m.. Velionės sunui, Joseph Wallace, pomirtinės 
išmokėta ------- ----------------------------------------- ------

URŠULE BUDVITIENE, Pav. ikp., New Y*mk, N. Y., 
gimusi gruodžio 8, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 6, 1921 m. Mirė kovo 9, 1959 m. 

Lith. R. C. Charities of America, Holly Family Vilią, 
pomirtinės išmokėta __________________________

TAMAS KVEtDERAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs lapkričio 28, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 4, 1918 m. Mirė kovo 31, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Kvederienei, pomirti
nės išmokėta ________________________________

JURGIS JUODELIS, 217 kp., Chicago, III., gimęs 
lapkričio 29, 1897 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 12, 1950 m. Mirė kovo 7, 1959 m. 
Velionio dukterims, Liudai ir Jūratei Juodelis, 
pomirtinės išmokėta __________________________

JONAS SABECKAS, 285 kp., Lindcn, N. J., gimęs 
gegužės 8, 1895 m., Batakiuose, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 11, 1926 m. -Mirė kovo 
23, 1959 m. Velionio žmonai, Barborai Sabec- 
kas, pomirtinės išmokėta______________________

GEORGE MASILION1S, 328 kp., Wal.poie, Mass., gi
męs gekužės 27, 1890 m., Pumpėnų par., Letuvojc. 
Prie SLA prisirašė balandžio 10, 1940 m. Mirė 
vasario 25, 1959 m. Velionio žmonai, Frances 
Masilionis, ir dukterims Frances ir Lillian Ma- 
silionis, pomirtinės išmokėta___________ _______

JAMES F. BORISAS, 360 kp., Milton, Mass., gimęs 
spalių 22, 1899 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 11, 1939 m. Mirė vasario 27, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Annai Borisas, pomirtinės išmokėta

IIIVADOVAS I SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

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

IŠĖJO NAUJA KNYGA

1,000.00

2,000.00

Boston 27, Mass.

150.00

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

i
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PETKUS
TĖVAS IK SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoje— >
5,50,’ Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Tcxas 
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 ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Viso _________________ ____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. GAVĖNIENĖ, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 savaičių 6 d........
E. SAKALAUSKIENĖ, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 4 savaites —
J. POVILAITIS, 52 kp., Mt. Carinei, Pa., sirgo 12 savaičių_________
F. GRUBEL-LEGGIO, 77 kp., Rockford, Iii., sirgo 8 sav. 6 d..............
J. BURDZILAUSKAS, 82 kp., Pana, Iii., sirgo 6 savaites _________
Jk MORKEVIČIENĖ, 105 kp., Dayton, Ohio; sirgo 9 sav. 2 d. _____
FRANK MALASKY, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 4; savaites_______
M. J. DEMOULAS, 173 kp., Lowcil, Mass., sirgo 5 sav. 1 d 
J. PETKUNAS, 185 kp., E, Chicago, Ind., sirgo 7 sav. 3 d. 
.P. GUTSIE, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 11 sav. 3 d.
I. KUZAS, 273 kp., Hanimond, Jnd., sirgo 2 savaites ____
A. MARTINAITIS), 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 5 sav. 6 d.

-$7,212.00
$49,459.08 NAUJIENOS

$105.00
24.00
36.00
46.39
22.50
52.50
33.00
62.00
45XX)
84.86
12.00
54.00

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

Viso _____________________ yl__
Nuo pradžios šių motų bendrai viso

•................. $577.25
-............................................$6,667.54
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arb^T Money Orderi to
kiu adresu: / i

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Olinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS

iv FU
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

CHRISTIAN A. HERTER NAUJAS 
VALSTYBES SEKRETORIUS

J. F. Duiles Baltųjų Rūmų patarėjas užsienio 
reikalams. - Naujas Maskvos protestas. - Ti
bete vyksta žudymai. - Castro aiškina savo 
planus, nors prieš jį neva buvo rengiamas tero
ro aktas. - Anglijos karalienė-motina turėjo 
nemalonų užpuolimų Romoje

Christiam A. Herter oficialiai pradėjo eiti Valsty
bes Sekretoriaus pareigas. Jis padarė priesaiką. ir po 
to gavo paskyrimą savo aukštoms pareigoms. Iškilmės 
įvyko prezidento kabinete, dalyvaujant vice-prezidentui 
Nixonui ir kitiems aukštiems pareigūnams. Preziden
tas šia proga pasakė:

— Mano giliu įsitikinimu jus esate pats tinkamiau
sias asmuo šiam darbui. Nereikia man priminti, kad 
sunkia širclžia aš atsiskiriu su J. E. Duiles, su kuriuo 
jus dirbdamas neabejotinai galėjot įvertinti jo nuopel
nus. Jus pasiima! didelę misiją ir aš tik galiu pasaky
ti: Tegu laimina jus Dievas—pasakė prezidentas.

Cli. A. Herter netrukus turės vykti užsienių reika
lų ministerių pasitarimams ir tuo tarpu yra geros nuo
taikos bei turi vilties, jog pavyks dabar pasireiškusius
nesutarimus pašalint i.

Naujas Maskvos protestas
O tuo tarpu Maskva pareiš

kė Jungtinėms Valstybėms 
naują protestą. Jau anksčiau 
iš Maskvos buvo pasiųstas 
Vakarų Vokietijos vyriausy
bei protestas dėl ginklavimosi 
atominiais ginklais. Panašaus 
turinio protestą Washingto- 
nas gavo praeitą savaitę.

Kalbamoje notoje Maskva 
nurodo, kad aprūpinti Vokie
tiją atominiais ginklais visai 
neleistina. Tai sudarytų, anot 
komunistų, naują grėsmę 
varptautiniam saugumui ir su
keltų pavojų, naujų karinių 
susidūrimų. Tuo budu esą bu
tų palaidotos viltys sujungti 
Vokietiją. Taip pat ten duo
dama suprasti, kad aprūpi
nant Vakarų Vokietiją atomi
niais ginklais esąs sumažina
mas galimumas busimoje už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijoje susitarti. Čia rei
kia pažymėti, kad dar 1957 
metais buvo padarytas šiau
rės Atlanto valstybių susitari
mas dėl atominių ginklų bazių 
vakarų Europoje, šiame susi
tarime dalyvavo Amerika, 
Anglija ir Italija.

Fldel Castro aiškina 
savo planus

Pirmiausia tenka pažymė
ti, kad lotynų Amerikoje la
bai didelis nusistebėjimas dėl 
pernelyg iškilmingo New Yor- 
ke surengto Kubos perversmi
ninkui priėmimo. Castro žvė
riškai išžudęs didelį savo prie
šų skaičių ten neturi para
mos, o kas ypatingai reikš
minga, tai visų pietinių val
stybių komunistų propaganda 
už jį vedama visu atkaklumu. 
Jis jau ne kartą mėgino už- 
megsti santykius pietų Ame
rikos valstybėse, bet visada 
buvo sutiktas labai šaltai, kur 
demokratinės vyriausybės ge
rai pažįsta jo slaptus planus.

Čia jis* tuo tarpu kalba ne
sivaržydamas. Pirmiausia jis 
pareiškė, kad rinkimus atide
da Kuboje ketveriems me
tams. kad “žmonės atsipeikė
tų“. Reikia suprasti, kad jis 
diktatūriniu budu valdys 
salą tol, kol bus išnaikinti vi
si jo priešininkai. Toliau jis 
grynai komunistinius Šukius 
iškėlė, paskelbdamas žemių 
padalinimą, ką pradžioje vi
sur komunistai vykdo, o to
liau jis paskelbsiąs mobiliza

ciją, Chruščevo pavyzdžiu, 
neapdirbamų žemių panaudo
jimui. New Yorke buvo su
sektas suokalbis prieš Castro. 
Policija jį sustiprintai visą 
laiką saugojo.

Tibete išžudyta 8000 
vienuoliu

Per Nepalo sieną iš Tibeto 
kasdien plusta tūkstančiai pa
bėgėlių. Jie praneša apie siau
čiantį Tibete terorą. Vadina
mos kiniečių “laisvinimo ar
mijos“ būriai žiauriai keršy ja 
gyventojams ir labiausia vie
nuolėms už jų atkaklų pasi
priešinimą okupantams. Dau
gelis gyvenviečių ir vienuoly
nų artilerijos ugnimi esą visai 
sunaikinta. Pasipriešinimo ki
nų užpuolikams būriai pasi
traukė į kalnus ir toliau ko
voja. Kinų kariuomenė visą 
pasilikusį gyventojų turtą 
grobia ir išgabena sau. La
biausia kiniečiai rūpinasi pa
sigrobti Tibeto vienuolynų 
turtus, kurie buvo labai dide
li. Spaudos žiniomis iki šio 
laiko jau spėta išžudyti apie 
8,000 budistų vienuolių, dau
gelis tūkstančių jų suimta ir 
išgabenta prievartos darbams 
į Kiniją.

Tibeto gyventojų padėtis 
šiuo metu esanti pasibaisėti
na. Nuo vargo ir bado tūk
stančiai miršta. Net Indijos 
vadas Neh.ru, kurs iki šio lai
ko nenorėjo matyti Tibeto ne
laimių, paskutinėmis žiniomis, 
jau suprato padėties rimtumą 
ir pareikalavo, kad kinų ko
munistai pradėtų derybas su 
Dalai Lama dėl kokio nors 
abiem pusėm priimtino susita
rimo.

Karalienės motina ir prin
cesė Margaret aplankė 
popiežių Jonų XXIII

Praeitą savaitę į Italijos 
sostinę buvo atvykusios Ang
lijos karalienė-motina Elzbie
ta ir jos duktė princesė Mar- 
garet. Jų vizito viešas patei
sinimas, tai lordo Byrono pa
minklo atidarymas Romoje.

Bet apie tą viešnagę spau
da pradėjo (plačiausia rašyti, 
kai buvo paskelbta, jog jos 
abi daro vizitą popiežiui Jonui 
XXIII. Protestonai Anglijoje 
nelinkę toleruoti karališkų 
glaudesnių santykių su kata

likų bažnyčios vadu. Nes An
glijos karalienė taip pat lai- 
k o m a anglikonų bažnyčios 
galva.

Princesė Margaret jau an
tru kartu daro vizitą popie
žiui. Prieš dešimtį metų ji jau 
aplankė pijų XII. Dėl dabar
tinio vizito net pasklydo gan
dai, kad Margaret besiruo
šianti pereiti į katalikų tikė
jimą. Nors tai greičiausia tik 
eiliniai ir neparemti gandai, 
bet Anglijoje tai sukėlė daug 
kalbų. Popiežius jas abi pri
ėmė savo privatinėje bibliote
koje ir kalbėjosi apie pusva
landį be liudininkų. Laikraš
čiai praneša, kad priešingai 
susidariusioms tradic i j o m s 
Margaret pabučiavusi popie
žiaus žiedą, nors ne katalikai 
lankytojai paprastai to neda
rydavo. Popiežius palaiminęs 
Anglijos karališkąją šeimą ir 
palinkėjęs Didžiosios Britani
jos tautoms palaimos.

Anglijos karalienės-motinos 
pasisvečiavimas Romoje buvo 
sudrumstas vienos Romos mo
ters, maždaug 35 m., kuri ka
ralienei motinai aplankius vie
ną muziejų pripuolė prie jos, 
griebė jos drabužius ir pradė
jo rėkti: Duonos ir darbo, 
duonos ir darbo (Fane E La- 
voro, Pane E Lavoro)! Polici
ja moterį suėmė ir nugabeno 
tardyti. Gražiai pradėta vieš
nagė gavo nemalonią dėmę, 
kuri visiems padarė jau visai 
nepageidaujamą įspūdį.

Nauja Susivienijimo Šimtaprocentinė Šeima

Į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 217 kuopą įsirašė visa 
Nakų šeima: Antanas, Ona ir Vytautas. Antanas Nakas yra 
muzikas, teisininkas ir žinomas visuomenininkas. Tai rųusų di
džiulės broliškos apdraudos ir pašalpos organizacijos nauja 
šimtaprocentinė šeima. (

KAS YRA SVARBIAUSIA MUSy 
SUSIVIENIJIMO DARBE

Turim sekti naujas gyvenimo sąlygas. - Kiek
vienam asmeniui gerai parinkta apdraudos rū
šis, tai didelis laimėjimas. - įsitikinimas, kad 
atliekamas svarbus darbas,. padidina jo sėk
mingumą

PEV Seimo Delegacija Europoje
Balandžio 20 Strasbourge 

(Prancūzijoje) susirinko Eu
ropos Taryba savo veiklos de
šimtmečio sukakties atžymėti 
ir dabartinės tarptautinės po
litikos opiųjų problemų pas
varstyti. Kadangi sovietų pa
vergtosios Europos valstybės 
geografiškai, ūkiškai ir kultū
riškai yra artimai susijusios 
su laisvaja. Europa, tai ir Eu
ropos Tarybos nusistatymai 
ir svarstymai pavergtajai Eu
ropai labai apeina, juo labiau 
dėl to, kad ir sutikimo su sta
tus quo padėtimi balsų kaip 
tiktai stipriau pasigirsta, iš 
kažkurių laisvosios Europos 
sostinių. Todėl suprantamas 
Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimo susirūpinimas išlai
kyti laisvosios Europos soli
darumą sovietų pavergtajai 
Europai. Tam uždaviniui P. 
E. V. S. delegacija, kurią su
daro trys PEVS atstovai iš 
New Yorko (seimo pirminin
kas S. Korbonski, Lenkija, 
seimo gen. sekretorius B. 
Coste, Rumunija ir Lietuvos 
delegacijos pirmininkas V. Si
dzikauskas) ir po vieną atsto
vą kiekvieno PEVS nario iš 
Europos, plūs krikščionių de
mokratų, profesinių sąjungų 
ir socialistų tarptautinių sam- 
burių po vieną atstovą, daly
vauja Europos Tarybos su
kaktyje ir specialiuose pasita
rimuose su Europos Tarybos 
Komisija Taryboje Neatsto
vaujamų Europos Valstybių 
Interesams Ginti. PEVS dele
gacija įteiks Europos Tarybai 
plačią sovietų pavergtosios 
Europos dabartinės padėties 
apžvalgė, taip pat PEVS Eko
nominei Komisijos su eksper
tais paruoštą raportą apie so
vietų ūkio politiką ir priemo
nes pavergtųjų valstybių 
ūkini siurbti ir PĖVS Sociali
nes Komisijos raportą ir rezo
liuciją tremtinių reikalais, ku
rie Europoje ypatingai jaut- 
x*ų8. PEVS delegacija taip pat 
pasiryžusi su Europos Tary

bos institucijomis aptarti ir 
sovietų laisvajam pasauliui 
peršamų kultūrinių mainų 
klausimą. Tad delegacijos už
daviniai įvairus ir svarbus. 
Jų sėkmingesniam sprendimui 
delegacija pasiryžusi šauktis 
europinės viešosios opinijos 
talkos per glaudų bendravimą 
su spaudos žmonėmis. Delega
cijos viešnagė pačiame Stras
bourge truks apie savaitę. Po 
Strasbourgo delegacija ar at
skiri delegacijos nariai aplan
kys dar kaikurių Europos val
stybių sostines. Lietuvos dele
gacijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas iš Strasbourgo pa
suks į Bonną, aplankys Pary
žių ir pakeliui į New Yorką 
dar sustos Londone. Be abe
jojimo, brestančioij tarptauti
nėj konsteliacijoj Sidzikaus
kas lietuviškuose Europos 
sluogsniuose mėgins ryškinti 
Lietuvos egzilinių veiksnių pa
dėtį ir eventualų parankiausią 
jų susirikiaivimą laisv i n i m o 
bylai efektyviausiai vadovau
ti. Ko r.

Pasitarimai Lietuvos 
Pasiuntinybėje

Balandžio men. 9 dieną Lie
tuvos Pasiuntinybėje įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovų pasitarimas tas įstai
gas liečiantiems bendro pobū
džio klausiniams aptarti.

Balandžio 8-10 dienomis 
Lietuvos Pasiuntinybėje įvy
ko taip pat Lietuvos pareigū
nų pasitarimas, kuriame daly
vavo J. Rajeckas — Lietuvos 
atstovas, J. Budrys — Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yarke, ii’ P. Daužvardis — 
Lietuvos Konsulas Chicagoje.

Lietuvos pareigūnai turėjo 
ir bendrą posėdį su Latvijos 
ii* Estijos pareigūnais, kuria
mo, aptarta konsuJiariniai rei
kalai.

Balandžio mėn. 23 dieną 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

atstovai lankėsi Valstybės 
Departamente ii’ įteikė notas 
ryšyje su įvyksiančia Užsie
nių Reikalų Ministerių konfe
rencija, Ženevoje.

Kovo mėnesio bėgyje, pp. 
Rajeckai dalyvavo EI Salva
doro prezidento — Lemus, 
Airijos prezidento — O’Kelly 
ii’ Jordano karaliaus — Hus- 
sein I garbei suruoštuose pri
ėmimuose.

Balandžio mėn. 18 dieną jie 
dalyvavo Kubos ministerio 
pirmininko — F-idel Castro 
garbei suruoštame priėmime.

Balandžio mėn. 24 dieną 
dalyvavo JAV Prekybos Sek
retoriaus Strauss bei Valsty
bės . pa sekretoriau s D i 11 o n 
kvietimu Tarptautinių Preky
bos Rūmų Kongreso delega
tams pagerbti priėmime.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Madridas, Ispanija. — Mi- 
nisterių kabinetas nutarė pa
naikinti europiečiams vizas į- 
važiuoti į Ispaniją. Pagal tą 
nutarimą amerikiečiams, no
rintiems aplankyti Ispaniją, 
nereikės vizų.

Lincoln, Neb. — Nebraskos 1 
gubernatorius Ralpih Brooks, 
60 metų, gavo mažą stroke, 
bet jis savo kažkurias parei
gas atlieka, būdamas ligoninė
je. Administracijos pagalbi
ninkas Robert Conrad sako, 
kad gubernatorius gali vaikš
čioti ir pasirašyti dokumen
tus.

Alžyras. — Savivald y b i ų 
rinkimų metu 8 žmonės už- 
muštį, 80 sužeista ir 30 pate
ko sukilėlių nelaisvėn. Tai to
kios pirmųjų taip vadinamų 
laisvųjų rinkimų pasekmės.

Detrolt, Mich. — Gyni bos 
sekretorius Neil McElroy, kal
bėdamas Ekonominiam klube 
pareiškė, kad jeigu ii' netikė
tai butų užpulta Amerika, tai 
ji pajėgtų sunaikinti sovietus.

Musų veikėjams gerų norų, niekados nepritrūksta. 
Ir tuo požiūriu nėra ir negali būti jokių priekaištų. Bet 
ne visų veikėjų, kurie nuoširdžiausiu palankumu dirba, 
pastangos vienodai sėkmingos. Tai jau tiesa ir prakti
niame darbe ne kartą teko pastebėti. Kodėl, sakysim, 
kai kurių organizatorių veikla, kuri praeityje buvo iš
imtinai sėkminga ir pasigėrėtina, paskutiniais metais 
apsilpo ? Bejieškodami to priežasčių, pirmiausia turim 
atsiminti, kad aplamai paėmus apdraudos darbe, o tuo 
pačiu metu ir Susivienijimo veikloje sąlygos keičiasi, 
keičiasi ir žmonių nuotaikos, atsiranda naujos aplinky
bės kada žmogus turėdamas priverstinę apdraudą, jau 
kitokiais apskaičiavimais gali Susivienijimo apdraudą 
paimti. Tad reikėtų iškelti SLA apdraudos pastovumą 
ir kas svarbiausia musų organizacijos didelę visuome
ninę reikšmę. Susivienijimo organizatorius savo dar
be privalo sekti apdraudos aplinkybių pasikeitimus ii* 
pritaikyti savo nurodymus tam asmeniui, kurį jis ap- 
draudžiėu

Svarbu prirašyti naują narį, bet dar svarbiau jį iš
laikyti Susivienijime. O to pasieksime, jeigu tiksliai 
ir teisingai naujam nariui išaiškinsi m visas apdraudos 
sąlygas, kad jis negalvotų pradžioje klaidingai ir vėliau 
neturėtų bereikalingų nusivilimų. Bet koks nepasiten
kinimas narį atšaldo nuo organizacijos.

Parinkime kiekvienam asmeniui 
atitinkamą apdraudę

Jeigu prieš porą dešimčių metų dauguma lietuvių 
tiktai žiurėjo, kad savo pašalpgavianis galėtų palikti 
“pomirtinę”, tai šiandien nuotaikos pasikeitė. Ir vis 
daugiau dėmesio kreipiama į apdraudas išmokamas per 
dvidešimtį metų, kada senatvėje apsidraudęs jau nenori 
turėti rūpesčių dėl apdraudos mokesčių, o dar populia
resnės taupomosios apdraudos pasidarė. Per dešimtį ar 
dvidešimtį metų asmuo išmokėjęs savo apdraudė) ir visą 
tą laikė} būdamas saugus nelaimės atvejui, sukakus ter
minui patsai atsiima savo apdraudę, kaip nežymiai su
taupytus pinigus, panašiai, kaip savo indėlį banke. Tik 
tuo skirtumu, kad savo taupymo metu jis turėjo gerų, 
patikimų, ir naudingą Siusi vienijimo apdrauda.

Šitokia apdrauda. jau kiekvienam, ar jis turi pri
verstiną darbovietėje apdraudę, ai’ ne, vis tiek reikalin
ga) ir šeimos gyvenime būtina, jeigu lik norima, ateityje 
jaustis saugiai.

Musų daugelio nariu apdraudos 
sumos turėtu būti didesnės

Dar svarbu 
apdraudo# sivm a. 
ro intereso. Ir tokias apdraudas, 
ateityje apčiuopiamos naudos kai kas 
Šia, kas organizacijai nenaudinga 
riais. Apdrauda turi būti lokio didumo, kad 
vertintu ir jauslu jos svarbą. Organizatorius 
taikydamas nariui patarti tinkamos rūšies ir 
pajamas atitinkamo didumo apdraudę, atliks 
tarnavimų naujam nariui ir turės gražius .nuopelitus sa
vai organizacijai.

tai kiekvienam asmeniui atitenkama, 
Permaža apdrauda daugeliui nesuda- 

Ir tokias apdraudas, nematydami iš jų 
lengviau pamir

šau tykiuose su na- 
azr/y/s jų 

gerai pa
pūgai jo 
gerą pa-

Kas palengvina naujus narius gauti
Susivienijimo organizatorių, darbas visada bus sėk

mingas, jeigu kiekvienas jų giliai kupras ir .nusimanys; 
jog atlieka geriausių savo broliams lietuviams paslau
gą, kokios jiems kitas niekas negalėtų taip nuoširdžiai 
atlikti.

Kaip numanoma dabar, šitoks jausmas vyrauja pas 
musų organizatorius, nes mes matome, kad jų darbo 
vaisiais galima, pasidžiaugti. Nes iki paskutinių dienų 
jie išnaudoja dabartinį ankstyvo pavasario sezoną ir 
nepaliaujamai siunčia naujų narių aplikacijas. Šiame 
svarbiame visiems lietuviams darbe musų organizato
riams priklauso visuotinas dėkingumas ir geriausi sėk
mės Jinkejimai.
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PASIŽVALGIUS

Christian Herteris, naujas 
Valstybės sekretorius

Ilgamečiui Valstybės Sekre
toriui John Foster Dulles, dėl 
pašlijusios sveikatos atsista
tydinus iš sekretoriaus parei
gų, prezidentas Eisenhoweris, 
su apgailestavimu priėmė 
Dulleso atsistatydinimą ir po 
kelių dienų paskyrė Christian 
A. Herterį Valstybės Sekre
toriaus pareigoms. Sonetas 
prezidento paskyrimą patvir
tino ir balandžio mėn. 22 die
dą Baltuose Rūmuose su ati
tinkamomis iškilmėmis Herte
ris prisaikdintas sekretoriaus 
pareigoms. Per praeitus porą 
metų Herteris buvo Dulleso 
padėjėjas, o Dullesui esant 
ligoninėje, Herteris ėjo sekre
toriaus pareigas iki paskyro 
dienos.

Naujas sekretorius Herte
ris dar nesanas žmogus, 64 
metų amžiaus, bet kadingi jis 
turi artritis kojose, tai pirm 
paskyrimo atsakomingoms se
kretoriaus pareigas, nuvyko 
pas gydytoją sveikatos patik
rinimui. Gydytojas pripažino, 
kad jis fiziškai yra sveikas ir 
galįs eiti sekretoriaus parei
gas.

Herteris yra gabus žmogus, 
buvęs Massachustts valstijos 
gubernatorium ir gerai susi
pažinęs K su Europos politika, 
kalba kelias kalbas, tad pri
tyrę politikieriai teigia, jog 
jis yra tinkamas toms parei
goms ir jas atliks ne blogiau 
už buvusį sekretorių Dulles, 
nes jis būdamas Dulleso pa
dėjėju, turėjo progos susipa
žinti su vietine vidaus fr užsie
nio politika.

Herteriui tapus Valstybės 
Sekretorium, spaudos atstovų 
buvo užklaustas, ar jam sek
retoriaujant keisis užsienio 
politika? Į tokį klausimą Her
teris atsakė aiškiai, kad už
sienio politikoje pasikeitimų 
nebus, nes Valstybės Depar
tamente tarnautojai pasilieka 
tie patys, su kuriais jam iki 
šiol teko dirbti, todėl užsienio 
politika negalės keistis. Taip 
pat prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, jog jis buvusį sek
retorių Dulles laikys vyriau
siu politiniu patarėju, jei tik 
Dulles neatsisakys tokiu pa
tarėju būti ir jei jam sveikata 
leis.

Naujasis sekretorius p. C. 
A. Herteris balandžio mėn. 29 
dieną išvyko į Paryžių daly
vauti Amerikos, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos ir Va
karų Vokietijos užsienio rei
kalų ministerių suvažiavime 
pasitarti ir pasiruošti Rytų 
ir Vakarų užsienio reikalų mi
nisterių konferencijai, kuri į- 
vyks gegužės mėnesio pra
džioje. Taipgi jam reikės su
sitikti ir su Sovietų Sąjungos 
atsakomingats vadais.

Naujasfs sekretorius gerai 
pažįsta lietuvius ir žino jų 
ryžtingumą kovoje už Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mą, nes jam esant Massachu-

Gegužes 1. 1959

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

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Chicago, III. — Balandžio 
mėnesį SIjA 134-tos moterų 
kuopos susirinkimas specialiai 
buvo atvirutėmis šauktas iš
spręsti ilgų metų nesibaigian
čio reikajo SLA n a r i a m s 
steigti poilsio-prieglaudos na
mus.

Gausiai susirinkusios narės 
plačiai išdiskutavę šį reikalą 
einant balsavimui tik sienas 
balsas buvo už tokio namo 
steigimą, visi kiti (didelė dau
guma) už nesteiguną. Taip 
pat diduma balsų buvo pakar
totas SlaA Pildomajai Tary
bai prašymas steigti Chicago- 
je kultūros namus.

Paskaitos

Paskaitų rengimo komosija 
pranešė, kad surengtas ciklas 
paskaitų, kurias skaito žymu
sis kultūrininkas dr. Jonas 
Adamavičius temoje “žmo
gaus Emocinės Problemos” 
yra gausiai lankomis ir lan
kytojai labai patenkinti. Tik 
gaila, kad šio sezono paskai
tos eina prie pabaigos, nes 
pavasarinis oras visus vilioja 
pasigėrėti jo grožiu. Taigi šio 
sezono pasktunė paskaita į- 
vyks penktadienį, balandžio 
24 dieną, Jaunimo Centre 7-tą 
valandą vakare. Visus kvie
čiame atsilankyti.

Rengiama gegužinė

Gegužės 17 dieną (sekma
dienį) rengiama linksma ge
gužinė Onos Bruzgulienės so
de, 8274 So. Kean Avenue, 
arti Archer Avenue. Rengimo 
komisiją sudaro šios narės: 
E. Lukas, Kristina Austin, Bi
rutė Jezavitienė, H. Čižaus- 
kienė ir kitos. Visi kviečiami 
į šią gegužinę atsilankyti ir 
gražiai pas kuopietes pasisve
čiuoti.

Aukos

Nutarta paaukoti skautų 
organizacijai 10 dolerių ir 
Jaunimo Centrui 25 dolerius.

Naujos narės

Kuopon priimta Elena Gai- 
levičiutė ir A Bartišauskienė. 
Sveikinam ii- džiaugiamės di
dėjančia musų šeimynėlia.

Gimtadienio proga pasvei
kinta šios narės: Ona Ambro- 
zas, Saliomėja Alvikienė, M. 
Stanaitienė, J. Gulbinienė, I. 
Norbutienė ir kitos.

Sudainuota daug gražių dai
nelių ir pasivaišinta su kavu
te. Narė.

Baltimore, Md.

Dar Syk| Kviečiame SLA 
64-tos Kuopos Narius ir 

Nares j Susirinkimą

Nors balandžio 12 d. per 
Tėvynę SLA 64 kuopos na
riai buvo kviečiami susirink
ti ir balsavimo budu pasisa
kyti ar pritariate sumanymui 
steigti seneliams poilsio na
mus, bet mažai narių susirin
kime dalyvavo, tai nutarėme 
dar sykį kviesti narius ir na
res į susirinkimą. Tai bus pa
skutinis tuo klausimu kvieti
mas ir balsavimas.

Taigi prašome visus kuopos 
narius ir nares ateiti į susi
rinkimą, kuris įvyks gegužės 
10-tą dieną Lietuvių Salėje, 
antrą valandą po pietų.

setts valstijos gubernatorium, 
Bostono lietuviai kiekvienais 
metais prieš Vasario šešiodik- 
sios minėjimą pas jį lankėsi ‘ 
proklamacijos paskelbimo rei
kalais. Jis kiekvieną kartą 
lietuvius maloniai priimdavo 
ir paskelbdavo proklamaciją 
reikšmingos lietuviams sukak
ties proga.

Nepamirškite duokles užsi
mokėti, nes liepos ir rugpiu- 
čio mėnesiais nebus kuopos 
susirinkimų, tai netikite sko
lingi, kad nebūtumėt suspen
duoti.

Kviečia Kuopos Komitetas.

Mahanoy City, Pa.

Kaip Gyvena BuvęsK ŠIA 
Prezidentas su šeima

Ne tik vietiniams, bet ir 
kitose kolonijose gyvenan
tiems lietuviams žinoma, kad 
prieš kiek laiko gaisras su
naikino namus buvusio ilga
mečio Susivienijimo preziden
to ir visuomenės veikėjo Sta
sio Gegužio. Namai, kurie bu
vo įtaisyti patogiam gyveni
mui, gaisro taip sugadinti, 
kad juos ir prie geriausių no
rų neįmanoma pataisyti, nes 
tik pamatai liko sveiki. Aiš
ku, gaisras ponams Gegu
žiams padarė didelius nuosto
lius. Apdraudos kompanija 
nors ir apmokės tokią sumą 
kiek namas buvo apdraustas, 
tačiau visų nuostolių, koki pa
daryti gaisro metu, neatly
gins.

Gaila, kad musų visuome
nininkui, gražiąi įsikūrusiam, 
esant nejauno amžiaus, prisi
ėjo apsigyventi svetimuose 
namuose ir nustoti tų visų 
patogumų, kokius ponai Ge
gužiai turėjo savo namuose 
per eilę metų. Gegužiai per 
daugelį metų gyvena šiame 
mieste, čia jie turi daug drau
gų, su visais gražiai sugyve
na ir visi juos myli, tai neno
rėtų su jais skirtis ir kur 
nors kitur pradėt kurtis pa
stovų gyvenimą. Jeigu jie ir 
toliau norės čia gyventi ir 
statyti naują namą vietoje 
sudegusio, tai turės likusius 
ant pamatų apdegusius senus 
namus visiškai nugriauti ir 
jų vietoje statyti naujus. Aiš
ku, už gautą apdraudos sumą 
iš apdraudos kompanijos ne
gali pastatyti ir taip įrengti 
tokius namus, kokius jie tu
rėjo.

Ponai Gegužiai, kiek man 
teko sužinoti, dar nėra nusi- 
sprendę ką daryti — budavo- 
ti naują namą vietoje seno, 
ar keltis gyventi kur kitur. 
Ims daug laiko iki jie nusis- 
pręs ką daryti, nes po tokios 
didelės nelaimės nežino ką 
daryti.

Jeigu Gegužiai nuspręs kel
tis kur kitur, tai vietiniams 
letuviams butų didelis nuo
stolis netekus nuoširdžių žmo
nių ir gerų lietuvių patriotų. 
Mat gyvenime kiekvienam vi
sko pasitaiko, taip atsitiko ir 
poniams Gegužams. Jie manė 
savo gerai įrengtuose namuo
se baigti ramiai gyvenimą, 
bet nelabasis gaisras suardė 
jų pastovų gyvenimą ir pada
rė daug nesmagumo nejauno
se dienose. Draugas.

Cleveland, Ohio

Svarbus SLA 14 Kuopos 
Susirinkimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 14 kuopos narių eilinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
7 dieną Lietuvių Sales svetai
nėje. Buvo aptarti kuopos į- 
prastiniai reikalai ir sumany
mai. Naujų narių verbuotojas 
Vytautas Braziulis patiekė 
septynių naujų narių, iš ku
rių šešių jaunamečių aplikaci
jas, kurios, vienbalsiai priim
tos.

Susirinkime perskai t y t a s 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomosios Tarybos at- 
siklausimas Senelių ir Poilsio 
Namų reikalu. S u s ir i n k u- 
siems pasisakius šiuo svarbiu 
reikalu ir pareiškus abejonę,

t n v y n c

ar šis negausus susirinkimas 
galėtų daryti visų narių var
du nutarimą, sutarta Senelių 
ir Poilsio Namų reikalą nukel
ti į kuopos narių gegužės mė
nesio susirinkimą, kuris įvyks 
gegužės 5 dieną 7 valandą va
kare Lietuvių Salės svetainė
je. Visi musų kuopos nariai, 
gyveną Clevelande, Ohio, 
kviečiami šiame susirinkime 
būtinai dalyvauti ir pareikšti 
savo nuomonę ar SLA Senelių 
ir Poilsio Namai reikalingi ir, 
jeigu reikalingi, tai kokie jie 
turėtų būti. Visi nariai turime 
žinoti, kad aptariamieji Sene
lių ir Poilsio Namų įsigijimo 
reikalai, yra ne vienos SLA 
Pildomosios Tarybos, bet mu
sų viso susivienijimo narių 
reikalas, dėlto visi ir dalyvau
kime susirinkime, kuriame 
bus šitas reikalas aptariamas.

V. V.

Chicago, lllinois

SLA 217 Kuopos Narių 
Susirinkimas

Š. m. gegužės mėn. 3 die
ną, 2:30 valandą po pietų, 
M a r q u ette Hali svetainėje, 
6908 So. Western Avė., bus 
SLA 217 kuopos narių susi
rinkimas. Kviečiami visi kuo
pos nariai dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Philadeiphia, Pa.
SLA 135 Kuopos Veikla

Šių metų balandžio mėne
sio 5 dieną įvyko musų kuo
pos susirinkimas. Susirinki
mą atidarė kuopos pirminin
kas Vincas Botyrius ir patei
kė numatytą dienotvarkę.

Visų pirma buvo perskaity
tas protokolais iš praeito su
sirinkimo. Po to išklausyti 
kuopos iždininko V. Karaliaus 
ir finansų sekretoriaus Z. 
Jankausko pranešimai.

Toliau sekė kuopos eina
mieji reikalai. Čia buvo per
skaitytas laiškas prisiųstas iš 
centro kaslink senelių bei po
ilsio namo steigimo reikalu. 
Šis klausimas pasidarė vi
siems rimtas ir svarbus, ku
ris sukėlė daug diskusijų ir 
nuomonių skirtumo. Vieni na
riai pritarė namų steigimui, 
kiti pareiškė priešingas nuo
mones, o dauguma narių vi
sai susilaikė nuo senelių ir po
ilsio namų reikalo svarstymo. 
Šis namų steigimo klausimas 
pasidarė musų susirinkimo 
svarbiausia problema. Kuopos 
pirmininkas šiuo reikalu daug 
kalbėjo ir stengėsi įrodyti na
mų reikalingumą, bet prie vi
sų klausimų išsprendimo vis- 
tiek neprieita.

Po visų diskusijų dideliu 
rankų plojimu buvo priimtas 
vienas naujas narys. Tai vis 
musų kuopos organizatoriaus 
Zigmo Jankausko nuopelnas. 
Jo dėka musų kuopos narių 
skaičius vėl padidėjo. Naujas 
narys yra medicinos daktaras 
Albinas Šmulkštys iš River- 
side, N. J. Visi musų kuopos 
nariai gerb. daktaro Albino 
Šmulkščio įstojimą į SLA or
ganizaciją sutiko su džiaugs
mu. Juk ligos ištiktas neisi 
kur kitur pagalbos jieškoti, 
o kreipsiesi pas savo daktarą. 
Gerbiamas daktaras Albinas 
Šmulkštys yra vienas iš gerų
jų daktarų. Prireikus daktaro 
pagalbas, kreipkitės šiuo ad
resu: Dr. A. Šmulkštys, 223 
Bridceborle Street, Riverside, 
N. J.

Musų kuopos sekantis susi
rinkimas įvyks gegužės mėn. 
3 dieną, priprastoje vietoje ir 
priprastu laiku. Kviečiame vi
sus kuopos narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Prašome 
visus atsilikusius su nario mo
kesčiais pasižiūrėti į savo mo
kesčių knygelę, atsilankyti į 
susirinkimą ir apsimokėti. 
Juk tai yra dėl jūsų pačių
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Sveikatos skyrius
® Šį skyrių, skilią Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- £
R katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA-
» SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. g 
% D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111. |

V A1 K OS V EI K A T A
(Tęsinys)

VYRESNIO KŪDIKIO MAI
TINIMO DĖSNIAI

Ir šitam amžiuje vaiko svoris neitu-' 
ga tai]) greit, kaip pirmais metais bū
na, kad tėvai užmiršta ir stengiasi jį 
maitinti daugiau riebalais ir saldumy
nais, bet jiems dažniausiai nepasiseka 
gauti svorio didesnio augimo, o jeigu 
perpenėtns kūdikis suriebėja, tas nėra 
gerai: jo atsparumas ir lankstumas ma
žėja. 0 kaip tik labai svarbu šitam am
žiuje įgyti didesnį atsparumą, .nes vai
kas daugiau susiduriu su pasauliu. Jis 
juda daug, bėgioja — tai ir lankstumas, 
surištas su raumenų išsivystymu jam ir
gi reikalingas.

Pedagoginiu atžvilgiu svarbu yra, 
kad vaikas nelepintų savo norų ir nesta
tytų valgymo, aukščiau kitų norų, įspū
džių malonumų.

Nepratinkime vaiką prie alkoholi
nių gėrimų, kad ir visai silpnų, jis ne
privalo pratintis prie jų skonio. Nepa
tartina jiems duoti pupelių kavos, arba
tos, nes juose yra medžiagų, kurios jau
dina nervus — (cofeinas). Kūdikių ner
vų sistema, Šitam amžiuje, yra ir taip 
labai jautri.

PRATINKIM JAV N 4 KŪDIKĮ 
PRIE ŠVAROS!

Kūdikio ypatybės yra, kad jis greit 
įpranta prie naujų veiksmų, taip nauja- 
gamis įpranta prie maitinimo laiko, to
liau kūdikis įpranta numigti ramiai ir 
greitai, jeigu jį guldama miegui vieno
du laiku ir tt. Pasinaudoki™ ta ypatv-

be, kad kūdikis išmoktų anksti švaros. 
Kuo anksčiau pradėta — tuo lengviau 
tą pasiekti, po metų amžiaus— sunkiau. 
O kiek kūdikių lieka nešvariais ilges
niam laikui. .

Tai pradėkim nuo 5-6 mėnesių am
žiaus ir tą galima pasiekti dėka T. V. 
sąlyginių refleksų. Patartina pratinti 
šlapintis į šlapinimui puodelį tualete, 
laikyti kūdikį virš puodelio ant rankų 

• atatinkamoje padėtyje ir paleisti vande
nį iš krano, kurį jis matytų ir girdėtų. 
Po kėlėt os pratimų, kūdikis pamatęs 

i puodelį ir girdėdamas vandenį bėgant 
pradės šlapintis į puodelį, nes tas vaiz
das persiduos smeginims, o iš ten nervui 
ir iššauks šlapinimosi refleksą, kurį va
diname sąlyginiu refleksu. Tą pratimą 
reikia atlikti tuo pačiu laiku ir kuomet 
šlapumo pūslėje yra susirinkęs šlapu
mas. Motinai yra lengviau tą pratimą 
sujungti su kūdikio maitinimu, būtent, 
pedagoginiais sumetimais, prieš maitini
mą, kad kūdikis priprastų atlikti švaros 
funkcijas prieš valgį, bet ne valgio me
tu, ar pavalgęs. Taip įgytas įpratimas 
lieka ir vyresniems vaikams, jie bus šva
rus ir taikysis prie suaugusių ir neiš
šauks jiems nemalonumo valgio metu, 
bus socialiniai individai.

Švaros pratinimas pareikalaus moti
nos ištvermės, kantrybės ir noro, bet ap
simokės šimteriopai: ji turės švarų kūdi
ki ir švariu jo lovute; ji išsilaisvins nuo 
kvapo kambaryje ir dažno vystyklų plo
vimo. Tuo tarpu guminių apsaugų ne
šiojimas yra nehigieniška priemonė, ku
ri gali iššaukti odos ar gleivinių sužalo
jimą — įdegimą, egzemų.

(Bus daugiau)

naudos. Jeigu Susivienijimas 
deda pastangas ir rūpinasi 
visų narių gerove, tad jus 
gerbiami SLA nariai susirū
pinkite apie savo ateitį ir ne
atsilikite su nario mokesčiais.

Gust. Palaltis,
SLA 135 kuopos sekr.

. Waterbury, Conn.

Pranešimas SLA Nariams

Pranešu SLA nariams, gy
venantiems Connecticut val
stijoj, kad gegužės 10 dieną, 
sekmadienį, 3-čią valandą po 
pietų bus rengiamas didelis 
parengimas “Pavasaris Lietu
voj”. Programą atliks vien 
jaunintas ir ji susidės iš dvie
jų teatrų. Pirmas tai rimtas 
— “40-tų Metų Kelias”, ant
ras — su šokiais ir dainom 
“Gimtosios Šalies Rugiapiu- 
tė”.

Nepraleiskite šio parengi
mo ir ipasidžiaukite musų jau
nimu, ateikit į lietuvių para
pijos aukštosios mokyklos 
auditoriją, kuri randasi Bank 
ir St. John gatvių kampe.

Narys.

Nepritariu Namų 
Steigimui

Aš pastebėjau Susivieniji
mo organe Tėvynėje, kad iš
siuntinėta SLA kuopų parei
gūnams laiškai, kad nariai 
pareikštų savo nuomones rei
kale steigimo namų senesnio 
amžiaus nariams gyventi. Ne
žiūrint kaip tokie namai butų 
pavadinti — Senelių Poilsio 
namais ar kokiu kitokiu var
du, aš esu priešingas namų 
steigimui. Aš tą darau dėl to, 
kad valdžia reikalaus visokių 
nuolatinių pagerinimų namuo
se ir įvairių apdraudų, ir tam

reikalui reikės išleisti kelis 
šimtus tūkstančių dolerių.

Taip esant, reikės uždėt 
nariams specialius mokesčius, 
todėl aš, kaipo Susivienijimo 
narys, nenoriu jokių specialių 
mokesčių mokėti, esu griežtai 
priešingas namų steigimui, 
nežiūrint kokiu vardu jie be
būtų pavadinti.

Vadas Jonikas,
SLA pavienis narys.

Sprrhgfield, lllinois

Mirė Stasys Janarauskas, 
SLA 275 Kuopos Narys

Vasario 7-tą dieną staiga 
susirgo Stasys Janarauskas, 
72 metų amžiaus, SLA 275 
kuopos narys, nuvežtas į St. 
Johns ligoninę tuojaus mirė.

Velionis iš giminių paliko 
žmoną, sūnų, 3 dukteris, 3 
anukus ir brolį Vincą, gyve
nantį kur nors Pennsylvanijos 
valstijoj. Visi vaikai yra vedę 
ir gražiai gyvena.

Stasys į šią šalį atvyko vi
sai jaunas ir apsistojo She- 
nandoah, Pa. Ten jis sau su
sirado ir gyvenimo draugę- 
žmoną ir apsivedė. Vėliaus at
vyko į Springfield, III., ir čia 
išgyveno daugelį metų — iki 
mirties. Daug metų dirbo 
anglių kasyklose, bet pasta
ruosius kelis metus gyveno be 
sunkaus darbo, tik apsižiūrė
damas apie savo nuosavus na
melius. Stasys buvo geras 
žmogus, su visais žmonėmis 
gražiai sugyveno, buvo susi
pratęs pažangus lietuvis ir 
darbuotojas. Darbavosi ma
žose lokalėse draugijėlėse ir 
SLA 158 ir 275 kuopose. Šio
se kuopose jis pirmininkavo 
ir sekretoriavo. Taipgi jis ne
mažai dirbo sutvėrimui šių 
kuopų. Kada Stalino pasekė
jai užvaldė 158 kuopą ir joje

kitokių pažiūrų žmonės buvo 
visaip persekiojami, tuomet 
buvo įsteigta 275 kuopa. Šio
je kuopoje velionis dirbo iki 
mirties. Stasys yra dalyvavęs 
ir SLA seimuose.

Reikalui esant, jis prisidė
davo ir prie kitų svarbių tau
tiškų reikalų. Velionis palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis Kalvarijos gražiose kapi
nėse.

Lai Tau, mielas drauge, 
būna lengva amžinai ilsėtis 
Dėdės Šamo žamėje tarp ra
mių kaimynų.

Vincas černauskas.

Gydytojų Konvencija 
Atlantic City

lllinois Lietuvių Gydytojų 
draugija AMA (Amerikos Me
dikų Draugijos) konvencijos 
metu, kuri įvyks Atlantic CL-' 
ty, N. J. š. m. birželio mėn. 
8-12 dienomis, organizuoja 
lietuvių grupę. SLA yra pa
žadėjęs užleisti savo vasarna
mį, kur galėtų apsigyventi vi
si lietuviai gydytojai su savo 
šeimomis.

Užinteresuoti prašomi pra
nešti Dr. Mildai Budrienei, 
2709 West 51 Street, Chicago 
32, lllinois. v

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI
Chicago, III. — Susivieniji

mo 134 moterų kuopos ren
giama graži gegužinė įvyks 
gegužes mėn. 17 diena. Onos 
Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Avenue, arti Archer 
Avenue. Rengėjos kviečia sa
vo ir kitų kuopų narius bei 
nares dalyvauti gegužinėje Ir 
tyrame pavasario ore links
mai laiką praleisti. Patenkin
kite rengėju kvietimą ir ne
praleiskite šios gegužinės.

V



Gegužes 1, 1959

/

Kuopa Spalio Lapkričio Gruodžio 36 23656 20737 20494
i 17879 6745 6885 38 128561 81565 334717
2 .1654 3990 39 2232 3776
4 4117 3990 2858 40 9772 2978 3421
5 8196 7882 41 9011 5994 20643
6 8342 ------------ 42 16435 10821 13222
7 14734 12961 22866 43 12389 18656 41308
8 3867 — 44 1871 — 2140

10 3294 ' 2398 21468 46 2829 2914
11 8313 11066 48 506 506 506
12 17930 10926 50 21063 14995 23525
13 15661 9596 15900 51 654 1060 — —
14 53748 44372 69760 52 7224 —
15 3417 53 18453 — 15455
16 6969 — 54 — — __ 9356
17 3456 2780 3905 56 ------ - 5196
18 5988 11102 8546 57 49284 24577 67067
22 2557 2064 2542 60 — 10976 —
23 16530 19358 15441 62 5369 3423 3947
24 — — — 1704 1 63 40618 28468 25314
25 13200 ----- - — 64 9739 13982 16222
26 1260 — — 66 5128 21186 —
28 5750 — 68 4255 9050 5717
29 2057 3784 2660 69 ----- — 1584 —

30 8862 5039 15737 70 1664 — 1664
32 4988 - ----- 4796 73 16175 11025 999
33 3678 — — 2476 74 4722 ------- ■ 4177
34 18592 — 15623 75 — 7013 68117
35 11852 9397 10008 76 3745 — —

Viso $38,947.68\ $19,623.41 $138,305.38

M. J. Vinikas,
SI..A Sekretorius.

353
304

5329
5379 3825

13738
11686

359 — 1608 2697
362 4758 — —-
363 607G —
365 - ----- 21191 11355
367 ----- - 2280 1797
368 18456 7856 42249*
369 1050 1050 2529
371 4700 2899 18218
373 ------- 4475 — —
374 — 2309?
Adm. 5619 8063 5674
Nuo
mos 16645 14115 266645
Nuošim
čiai 1676875 488000 95O.W
Atmo
kėtos ... 
pasko
los 577500 17500 126500
Tnt.
Cert.
Loan 4157 7633

Retumed 
Cert.
Loan 2500 75100 3879

Returned 
Relief 
Loan 2980
Atmo
kėti 
Bond- 
sai 10000000

*•(

I

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metų

{eigos Spalio, Lapkričio ir Gruodžio 
Mėnesių, 1958 Metų

SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)

Atsižvelgiant į žmogaus pri
gimtį, ją objektyčiai vertinant 
patirsim, kad nėra buvę ir da
bar nėra dviejų žmonių visiš
kai vienodai galvojančių, kaip 
kad nerasime dviejų visiško 
vienodumo. Ne tik kiekvienas 
žmogus savotiškai ir skirtin
gai galvoja, bet jo paties gal
vosena keičiasi besikeičiant 
gyvenimo sąlygoms. Šitokios 
prigimtos būklės visai neįma
noma nė pakeisti, nė sulygin
ti. Taigi šitokius skirtumus, 
kartais pasireiškiant grupiniai 
ar organizaciniai, visai nedera 
laikyti nebuvimą vienybės, 
kurią reikia suprasti plates- 
niaja prasme ir visuomeniniu 
mastu.

Kai mes skiriamės su kito 
nuomone, kai mes gimnčija- 
mės ir vienas kitą kritikuoja
me objektyviai, tai tik jieško- 
me išsiaiškinimo, ko jokiu bu
du neleistina laikyti vieningu
mo principo griovimu ar pa
čios vienybės nebuvimą. Lais
vam žmogui leistina laisvai 
pasisakyti ir priešiškai pasi
reikšti bet jokiu budu tai ne
vadinkime vienybės ardimu ar 
kokiu tai pramanytu pasis- 
kaldymu ir nesivaduokime ža
linga iliuzija esą kokiais tai 
pranašiais apaštalais šaukian
čiais ir jieškančiais kokios tai 
įsivaizduotos vienybės, kuri 
tikrumoje čia ir mumyse gy
vena.

Tolerancija—kulturingumo 
ženklas

Nesuprantii.
f

I

Adresas

, zona valstija__

ir gatvėf

----- 9

ir gatvė>

Mirė Jurgis Masilionis, 
ŠIA 328 Kuopos Narys

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

m., num. ir gatvė 

miestas________

Viena. — Austrijos koali
cinei 
nūs, 
nauji

Sakoma,

Balandžio 13

, zona valstija__

<

, zona valstija___

m., num. 

miestas

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI

South Boston, Mass.

m., num. 

miestas

J. Slivensonas į-

Pw

Vienas iš ryškiųjų kultū
ringo žmogaus požymių yra 
pakanta ir pagarba žmogaus 
nuomonei, kuri gali būti kito
kia, skirtinga ir net priešiš
ka, kartai pareikalauja nema
žai ištvermės ir kantrumo 
priešišką nuomonę išklausy
ti, ją suprasti, objektyviai 
vertinti ir nešališkas išvadas 
pasidaryti. Tačiau to reika
lauja patsai kulturingumo 
principas, nuo kurio negalime 
trauktis ar jį ignoruoti. Jo 
išlaikymas veda į glaudes
nį bendravimą visuomeninė|je 
veikloje. Šitokį kulturinį pa
sireiškimą vadiname toleren- 
cija.

D e m o kratinės, santvarkos 
pati struktūra užtikrina 
mums teisę laisvai galvoti, 
veikti ir kurti įvairiems tiks
lams organizacijas, per ku
rias reiškiasi visu o m e n i n ė 
veikla. Šis pagrindinis prin
cipas visiems lygiai taikomas.

Pasinaudojant šiuo princi
pu mes prisigyvenome daugy
bę organizacijų su įvairiais 
tikslais. Tarpe jų turime ke
letą vadinamų ideologinių ar
ba tiesiog sakant savų parti

jų, kurios, deja, prieityje ryš
kiai pasižymėjo terpusavia 
nesantaika, neparodymo veik 
jokios tolerancijos, kuri, su 
džiaugsmu jau dabar galima 
konstatuoti, įgauna daugiau 
pilietiškų teisių. Reikia tikė
tis ir dirbti, kad juo artimiau
sioje ateityje tolera n ei jos 
p r i n c i pas visiškai nugalės 
bergždžius, daug laiko ir ener
gijos atimančius par t i n i u s 
ginčus ir barnius.

Musų ideologinės partijos 
ar srovės kaip tokios išeivijo
je nesuvaidino jokio reikšmin
gesnio vaidmens, apart kėli
mo nesantaikos ir pastojimo 
kelio vienybę įgyvendinti. Sa
vame krašte, tai kitas reika
las, bet ne išeivijoje. Kartais 
galima rasti šiokį tokį patei
sinimą toms ideologinėms sro
vėms egzistuoti, kai jos dau- 

’giausia nukreipia savo veiklą 
į musų bendrus kulturinius 
darbus, kurie dar geriau sek
tųsi dirbti be srovinio an- 
spalvio, nes kultūra yra vi
suotinė, o ne kokios partijos 
privilegija. Kaip žinome iš 
praeities karčių patyrimų dėl 
partinių nesutikimų musų vi
suomeninėje veikloje daug 
gražių darbų nukentėjo ir net 
visai sužlugo, dar ir dabar 
negalima pasigirti atsipalai- 
doję nuo srovinių žalingų įta
kų, ir šiais laikais neretenybė 
pasižvalgyti ir pasitikrinti ko
kios srovės žmonės vadovauja 
ir dar vis dažnas atsitikimas 
skirti taip sakant savuosius, 
atseit, savos srovės žmones į 
atsakingas vadovybes net vi
sai neatšižvelgant į jų kvali
fikacijas ir pajėgumą dirbti 
numatytus darbus) Šitokie pa
sireiškimai neša tik žalą, nu- 
sivilimus ir nepasisekimus, 
kas visuomenę atbaido ir iš
jungia iš bendrųjų visuomeni
nių darbų, kurių turime dau
gybę ir kurie laukia širdingų 
bei pajėgių darbininkų.

Dar tiek džiugu, kad realios 
aplinkumos verčiamos jos pa
lengva nyksta, lyg paties gy
venimo džiovos pamažu mari
namos. Ant jų griuvėsių įkur- 
kime vieną milžinišką partiją 
ir ją užvadinkime visų lietu
vių partiją, kurią tolerancijos 
vedini visi sutilptume musų 
kultūringiems darbams efek
tingiau dirbti ir vienengiau 
lietuvių tautą laisvinti, skir
dami į vadovybes pačius ga
biausius ir širdingiausius vi
suomenininkus. Tuomet musų 
darbai geriau seksis ir jais 
gražiai pasidžiaugsime.

Mes dar kur kas reikšmin
giau pasireikštume masiniai 
įsijungdami į amerikinę poli
tiką susidėdarųi su viena ar 
kita partija, kaip lietuvių iš-

ŠIA 44 Kuopos Veikla

77 61427 ------- 34798 13f/ 10194 12664 18589 ■ 203 7500 9663 10380 275 5716 4459 4619
78 3045 — — 136 27536 23127 18728 204 5389 , 3766 6091 277 1621 —- —. 3118
79 1315 . 1752 3721 137 960 205 7344 — — — — 278 14877 11661 15496
82 3025 1149 3408 140 3030 — __ ------- 207 4343 61.17 22818 279 — 1520 — —
85 — 2449 3863 141 2469 1904 2091 208 8658 9690 14667 280 — 3084 — —
86 487 75 2116 142 14887 8158 18200 210 1558 — 1558 281 ------ - 2190 ------ .

87 12921 16335 28868 143 374 15582 — — 211 31514 42724 29814 284 5418 — — 27356
88 1503 4598 1938 146 — — ~~ — 8394 212 1667 8159 13911 285 5713 5289 28759
89 2277 — — 147 448? — M — 214 3830 36048 286 2862 —
90 4196 — 27480 149 4460 2524 — 215 3266 — — 290 2007 — — — —
92 3244 2460 3206 160 — 96099 216 — — 89333 — 293 4896 — —■ —-

95 ------ - 5078 — —. 151 — — —----- 2682 217 8730 25876 8779 294 4878
97 1983 — v— — 152 — — — — 1636 219 4977 — ------- 295 — — 1600 -------

98 2038 4190 2500 153 7106 6753 5602 221 1833 1102 1676 297 — 9294 —
100 6567 — — — 155 3043 50 8307 222 — — 1128 299 18554 — 6099
101 7381 ( ,------- 21477 156 — 2510 — 226 4253 » 1935 13531 300 — 4974 —
102 ---- '! 2173 7379 157 2979 2700 — 227 — — 2798 — 301 ' 15646 22204 40865
103 — 2394 — — 158 6750 2602 12971 232 4262 3488 4770 304 13535 — — 5320
104 6066 4638 7232 159 2696 1915 1661 233 1168 — 1168 305 5246 — —
105 8689 ------- 10059 161 2080 — — .— 236 59729 58290 80962 308 12040 12621 40331
108 6438 — — ta 164 2849 7541 5228 238 13059 — — 22277 309 — — 3504 — —
110 5110 — — 8830 165 — 2870 — 242 — — 3327 2598 310 2314 — —
112 0249 — ------- 166 2992 1708 1708 245 7622 17007 88950 311 5453 2377 4141
113 6057 — — ~~ 1 167 ------- •------ - 1879 246 4235 5117 6009 315 2190 — 2190
115 .16807 12342 17653 168 — — 16973 247 11346 '------- — 316 ------ - 2943 —
116 — 4799 — 169 — 2852 — — 251 1320 — — 317 3384 — ------ -
118 1141 1141 1141 171 1936 — 1196 252 — 1256 — 320 46156 — — -------
119 1188 — — 173 397 407 30766 254 — — 1440 — _ 321 2462 — 2462
121 — — 50 175 — — — 4431 257 3414 — — — 322 18541 3.1245 21102
122 15094 10321 10068 179 3142 — 2718 258 1630 ------ - 1418 327 592 — 592
123 — 58016 26266 180 928 — 928 259 1163 1163 1163 329 1088 1088 1088
124 32123 — 6890 181 1194 — 1194 260 12802 — 13119 330 — 1236 —
125 17059 — 20464 1 183 — — — 2751 261 — 2100 •------- 331 5212 — —
126 1305 1936 13336 185 31225 10658 63309 262 1971 — — 332 — — — 6205
Pav. 9466 10873 15765 187 14136 — 9295 265 —- — 1630 1630 341 — — — 18141
127 ------- — 7536 192 10934 3630 3876 267 — —. 5272 7791 342 13186 9472 5534
128 4330 3845 — 196 22824 39633 7465 270 1498 2450 1332 345 2844 — —
129 17174 — 7425 198 5755 4754 5560 272 3696 3730 6170 347 4390 — 2045
131 5005 — 4004 199 4624 2706 , 3967 273 — 7108 — 350 2552 — 5372
134 9256 6405 13571 200 1212 2864 274 —- —• 9510 _ — 352 50226 52783 70214

)
1

eivijos 
krašto

grupė, 
piliečiai

Mes kaip 
nešame

šio 
tam Miami, Florida menų. Klubo

P. Svecinskas
pirmininkas p. 

atidarė suslrin-
symams

Ponas A. D. Kaulakis daug
tūlas pareigas ir taipgi turi
me tam tikras privilegijas, 
kuriomis privalome pasinau
doti kuopilniausiai. Įkopę į 
aukštesnes politines sferas 
savo įtaka galėtume daug, o 
daug padėti Lietuvos bylai. 
Gerų pavyzdžių jau turime. 
Jų mums reikia vis daugiau 
ir stambesnių.

Ilgas kelias į Vilnių

Stebint didžiulę tarptautinę 
politiką per eilę metų bus 
saugu pasakyti, kad į Lietu
vos krašto išlaisvinimą kelias 
bus ilgas, grubus ir nuklotas 
nusivifimais bei netikėtais 
smūgiais, kurių vieną parei
nantį iš Vatikano jau išgyve
nome prieš kelias savaites. 
Šitokią padėtį privalome aiš
kiai suprasti ją realistiniai 
vertinti.

(Bus daugiau)

Vasario 25 dieną miesto li
goninėje po ilgos ir sunkios 
ligos mirė J. Masilionis, sulau
kę 68 metus amžiaus. Jis bu
vo gimęs Pumpėnų kaime, Pa
svalio apskrity, į Ameriką at
vyko 1911 metais, apsivedė 
su panele Grances G rite.

Turėdamas užtektinai ga
bumų, vertėsi savo bizniu, 
net pakeisdamas biznio sritį, 
ir buvo prasigyvenęs ir gana 
gerai įsikūręs. Jis buvo links
mo budo, draugiškas, su vi
sais gražiai sugyvendavo, to
dėl daug draugų turėjo.

Kaip kiekvienas, taip ir jis, 
pajutęs apie sveikatos menkė
jimą, pardavė biznį ir biskį 
dirbdavo, nors ir jausdavo 
sveikatos šlubavimą.

1958 metais birželio mėnesį 
sunkiai susiriko ir sirgo iki 
1959 metų vasario 25 dienai. 
Mirė iškentėjęs visus skaus
mus. I

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą žmoną, 2 dukras ir 3 
anirkus. Palaidotas iš Zalecko 
koplyčios su bažnytinėmis 
apeigomis Kalvarijos kapinė
se Brociktone. Jo karstą puo
šė daugybė gėlią vainikų, tarp 
kurių (buvo ir SLA 328 kuo
pos gražus vainikas.

Mielas musų kuopos nary 
Jurgi, ilsėkis nariai šaltoje ir 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o likusiai nuliudime šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

SLA 328 Kuopos Valdyba.

vyriausybei atsistatydi- 
gegužės mėnesį įvyks 
rinkimai parlamento.

T r V V N F

SLA. 44 kuopos susirinki
mas turėjo būti balandžio 4 
dieną, bet jis neįvyko, nes 
svetainė buvo užimta šokiais.

Nutarta sekamą SLA 44 
kuopos susirinkimą šaukti at
virutėmis gegužės mėn. 2 die
ną, 8 valandą vakare, Lietu
vių Klube. Nariai yra kviečia
mi dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Nepamirškite gegu
žės 2 dieną būti Lietuvių Klu
be.

Tėvynės
10 dienos

Patikslinimas.
Nr. 15, balandžio 
įvyko netikslumas. Ten pasa
kyta: Raščių sūnūs Benedik
tas, o turėjo būti C. K. Braze 
suims.

Klubas.
dieną įvyko Lietuvių Klubo 
susirinkimas 8 valandą vaka
re. Ponas A. D. Kaulakis ir 
aš nuvažiavę radome gražų 
būrelį klubiečių, virš 70 as-
«ass=ssss--r-^-r.....r-" r-........-

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na* 

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik^. 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

---------------------------------o-™—. SLA VAJAUS

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius
' z

Sveikatos arb^ Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nes pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centu į mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susiviemjmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

(2)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė 

kimą. Tai naujas pirminin
kas, bet jį galima pagirti už 
gerą tvarkos vedimą. Ponas 
Svecinskas yra Amerikoje gi
męs ir augęs, priklauso prie 
SLA 44 kuopos, kalba lietu
viškai ir skaito Tėvynę. Prie 
klubo prisirašė penki nauji 
nariai.

v —

Nusistebėjau. — Kai kurie 
klu'biečiai, jeigu reikia ką 
nors pagalbėti, tuoj reikalau
ja užmokesčio. Čia geru pa
vyzdžiu galima paimti p. A. 
D. Kaulakį, kuris dirba dėl 
SLA, dėl klubo ir nereikalau
ja užmokesčio; antras tokiu 
yra p. Ad. Noreika, kuris y: i 
gabus vyras, klube viską su
taiso kas tik sugenda ir tt. 
Jis tarp kitko pasakė: Aš nie
ko neskaitau už savo darbą, 
o kiti tik kelias valandas pir
štus prideda ir jau prašo už
mokesčio, tai aš irgi noriu 
gauti užmokėti. Jeigu ponas 
Ad. Noreika nedirbtų, tai 
klubui daug kainuotų sam
dant žmones įvairiems patai- 

t 

, num. ir gatvė

miestas.........................   , z^na____ , valstija

UTHVANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK 1. N. Y.

dirba SLA, jis iškolektuoja iš 
narių mokesčius, kurie nesi
lanko į susirinkimus. Taip ir 
aš darydavaus gyvendamas 
Kenosha, Wis. ir prigulėda
mas ŠIA 212 kuopoje, o ką 
aš už tai gavau? Dėl to rei
kėjo su nariais pykintis, ta
čiau centras įvertino mano 
darbą ir suteikė auksinį pa
garbos ženklelį, tai ir viskas.

Mes dirbame gelbėdami ki
tiems, o apie save nepaisome, 
daug aukojame vaikučiems, 
kurie serga ir negali vaikš
čioti, o jeigu musų vaikučiai 
susirgtų, kuriems butų reika
lingos slaugės, daktaras, 
klausimas ar mums kas 
teiktų pagalba.

tai 
su-

Klube.
taisė klube garsikalbius sve
tainėje dvejose vietose kam
pe prie durų ir kampe baro 
svetainėje. Jis yra vertas pa
gyrimo, nes dabar gerai gir
dima muzika ir dainos.

3

►

(

i

kad už korespondencijų pa
talpinimą laikraštyn reikia 
mokėti. Ar tai ne juokai į 
Laikraščių redaktoriai prašų 
parašyti žinučių, deda veltui. 
Skaitytojams yra malonu ži
noti ką lietuviai kitur veikia 
ir jas skaito. Kai kurie sako, 
kad parašo korespondenciją, 
pasiunčia tokiam laikraščiui, 
kurio niekas neskaito ir dar 
užmoka. Kodėl neparašyti 
Naujienoms, Keleiviui, Tėvy
nei, Sandarai, Vienybei, Drau
gui ir Laisvajai Lietuvai? Ta
da visi lietuviai žinotų kas 
veikiama kolonijose ir už tai 
nereikia nė cento mokėti.

C. K. Braze.

/

Pastaba. — Per radijo pra
nešė, kad vienoj užeigoj mo
teris su bantenderiu susimu
šė, šuo moteriai įkando į ko
ją. Policininkui laiku atėjus 
į pagalba, šuo ir jam į koją 
įkando, ir visi trys suareš
tuoti. Po tardymo moterį ir 
vyrą paleido, šunį pasiliko. 
Dabar bantenderis jieško ge
ro advokato, kad išgelbėti šu
nį iš kalėjimo. C. K. B.

:■ .......... . ■ . .. . ............................ ........... . ........................  • ■ : ...............................•• ' ............« ---------- 3
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New York, New York Worcester, Mass.
Minis. V. Sidzikauskas

Išskrido į Europą
Lietuvaitės Skautes Rengia 

linksmą Vakarą

Komiteto
V. Sidzi-
18 dieną 
dalyvauti

kuri įvyks

Lietuvos Laisvės 
pirmininkas minis, 
kausikas, balandžio 
išskrido į Europą 
konferencijoje,
Strasbourge, prasidės balan
džio 21 dieną ir tęsis iki ba
landžio 29 dienai. Konferenci
jai pasibaigus, p. Sidzikaus
kas aplankys Paryžių ir Lon
doną.

PRAŠAU į TALKĄ 
----------- v

Daugelis jau žinote, kad aš 
turiu įsteigęs Senaties poilsio 
namą. Namas veikia jau virš 
30 metų. Buvo manyta, kad 
SLA steigs senatvės poilsio 
namą, 'kuriame SLA nariai ir 
kiti gaus senatvės sulaukę 
prieglaudą. Aš pats buvau ko
misijose. Daug planavome, 
kalbėjome, važinėjome ir nie
kas iš to neišėjo. SLA senat
vės poilsio namo steigimą^_ir 
šiandien nėra aiškus.

Todėl aš norėčiau pasitarti 
su geros valios lietuviais, ar 
nebūtų galima susidėti ir pra
plėsti manot poilsio namą į 
lietuvių koloniją? Prie mano 
namo yra didelis plotas že
mės, kur galima plėstis, sta
tyti ir gyventi seniems ir ne
visai seniems.

Dabar daugiau ir daugiau 
seno amžiaus žmonių eina į 
senatvės ir poilsio namus ap
sigyventi. Kokie gi žmonės 
yra tie seniai ar seneliai? Po
ilsio name pirmą vietą užima 
tokie, kurie jau sulaukė 
90 ir 100 metų. Kiti yra 
validai — be rankos, be 
jos,
kraipyti, saldligės 
ir tt. Atėjo laikai, 
niems ir sveikatoje 
siems namie vietos 
Šiandien nei vaikai
benori laikyti, prižiūrėti. Ką 
besakyti apie pavienių gyve
nimą? Jiems dar blogiau.

Mano įstaigoje jau nuo se
niai yra ankšta. Namas pasi
darė permažas. Mums reikia 
daugiau patalpos, reikia plės
tis. Seniau mano name lietu
vių nebūdavo. Dabar veik visi 
yra lietuviai. Aš pats esu ša
lininkas, kad savas pas savą, 
arba lietuvis pas lietuvį. To
dėl musų kolonija ir auga.

Kaip sakiau, mano poilsio 
namas reikia plėsti, didinti, o 
aš neturiu pajėgos—kapitalo. 
Todėl aš ir kviečiu jus į tal
ką. Kam tas reikalas rūpėtų, 
rašykit: Dominic Pilka, M. D. 
40 Mill Street, Dorchester 22, 
Mass.

Dominic Pilka, D. M.

80, 
in- 
ko- 
su-paralyžuoti, artrito 

paveikti 
kad se- 

pakrypu- 
nebėra. 

tėvų ne-

Buffalo, New York

Rengiamas Gražus Spektaklis

Šių metų gegužės 3 dieną 
vietinis lietuvių Klubas ben
drai su Vasario 16 Gimnazijai 
remti būreliu rengia spektaklį 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje, 1910 
Street, Niagara 
York.

East Falls 
Falls, New

Programą atliks iš 
New Yorko atvykęs Vitalis
Žukauskas. Programa prasi
dės 4 valandą po pietų. Vėliau 
bus šokiai gerai orkestrai 
grojant, taipgi veiks bufetas 
su skaniais užkandžiais ir į-' 
vairiais gėrimais.

Rengėjai nuoširdžiai dirba, 
kad parengimas butų gerai 
suruoštas ir atsilankiusieji vi
su kuo butų patenkinti. Todėl 
kviečiami vietiniai ir apylin
kėse gyvenanti geros valios 
lietuviai ir lietuvaitės daly
vauti parengime ir linksmai 
laiką praleisti, o tuo pat kar
tu paremsite lietuvišką moks- 
lainę. Iki pasimatymo gagu- 
žės 3 dieną parengime.

Vietinis.

Vietinės lietuvaitės skautės 
rengia gražų ir linksmą šokių 
vakarą gegužės mėn. 2 dieną, 
7 valandą vakare, Maironio 
Parke. Šokiams gros geras 
Beinoriaus orkestras, bus į- 
vairi ir graži programa daly
vių patenkinimui.

Rengėjos kviečia vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius jau
nus ir senesnio amžiaus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
ir tyrame ore laiką linksmai 
praleisti. Tokie parengimai, 
kokius surengia skautės bei 
skautai, musų mieste ne daž
nai pasitaiko, tad nepraleiski
te šio parengimo, kad vėliau 
nereikėtų gailėtis.

Jauna Koresp.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Valančius Juozas, kilęs iš Žygai
čių (Sartininkų) vals., Tauragės 
apskr., gyvenęs Anglijoje, ar Ško
tijoje, buvęs Anglijos kariuomenė
je 1914-1918 m.

Vitkus Jonas 
Smitt), 1929 m. 
nierius Buenos

Zagreckas Jonas
iš Pašilės vals., Ukmergės apskr.

Balsys Juozas, 
kaime, Batakių 
apskr., išvyko iš 
1944 metais.

Bartkevičius Juozas, 
nūs,
gyvenęs Brooklyne, N. 
North 4-th Street.

Budrlck M., gyvenęs 
Lako Avė., Tuckahoe, N.

Bunkevičius Pranciškus,
nūs, gimęs Brooklpne, N. Y.

čižaitė Jadvyga, gimusi Kuktiš
kėse.

Dirigiiaitis-Drignius Andrius, ki
lęs iš Ožnugario km., Batakių vai., 
Tauragės apskr.

kare.
(pasivadinęs Bruno 
dirbęs kaipo inži- 

Aires, Argentinoje, 
ir Elena, kilę

South Boston, Mass.

Rengiamas Didelis Banketas

įvairiuose parengi- 
tai dabar toji publika 
dalyvauti choro ban- 
nors dalinai atsilygin- 
už parengimuose gra- 

meninius pro-

Vietinis plačiai pagarsėjęs 
mišrus choras, padovaujamas 
gabaus muziko J. Gaidelio, 
rengia pirmąjį savo banketą 
gegužės mėn. 3 dieną, 6 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžiulėje salė
je, South Bostone.

Šis choras daugelį kartų 
yra linksminęs susirinkusią 
publiką 
muose, 
privalo 
kete ir 
ti jam
žiai išpildytus 
gramus. Choro vadovas muz. 
J. Gaidelis pasišventusiai dir
ba chorą mokydamas ir vado
vauja jam parengimuose, to
dėl visų lietuvių būtina parei
ga atsilankyti į banketą ir 
tuomi pareikšti šiam gabiam 
muzikui ir visam chorui padė
ką.

Rengėjai dcdk visas pastan
gas, kad banketas butų gerai 
surengtas ir atsilankiusi pub
lika butų patenkinta, tad ne
praleiskite šio banketo.

Iki pasimatymo bankete ge
gužės 3 dieną Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje.

Aš Busiu.

Detroit, Michigan

Nauja Bendruomenes 
Valdyba

Alfonsas Gilvydis, sek- 
Algis Barakaus- 

Al-

Š. m. kovo mėn. 15 dieną 
visuotiname apylinkės susirin
kime buvo išrinkta nauja J. 
A. V. Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, 
kuri savo pirmame pasėdyje, 
įvykusiame vieną sekmadie
nį, pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas — Vy
tautas Kutkus, vicepirminin
kas ir socialinių reikalų vedė
jas
retorius 
kas, švietimo vedėjas 
bertas Misiūnas, iždininkas— 
Kazys Veikutis, narių telkimo 
vedėjas — Cėsys Šadeika, pa
rengimų vedėjas — Antanas 
Musteikis, kartotekos vedėjas 
— Bronius Polikaitis ir na
mams pirkti vedėjas — Anta
nas Paškos.

Savo pirmame posėdyje val
dyba sutiko globoti šiaurės 
Amerikos Sporto Žaidynes, į- 
vyksiančias balandžio mėn. 4 
ir 5 dienomis Detroite ir nu
tarė ruošti Motinos Dienos 
minėjimą gegužės mėn. 10 d. 
Taip pat sudarė savo parengi
mų kalendorių, kuriame nu
matyta gegužynė šį rudenį, 
“Dainavos” ansamblio kon- 
oėrtas, su jų naudai statomo
mis “Vestuvėmis”, lapkričio 
mėn. 7 dieną, Naujų Metų su
tikimas (jei dar gausim salę) 
visai Detroito lietuvių visuo
menei, jaunimo konkursas pa
vasarį ir kt.

Naujoji valdyba ypač su
stiprins narių telkimo vajų.

jei Bon
su visais 
palaikyti 

tai ne-

gimęs Molupio 
vals., Tauragės 

Kazbarynų kaimo

Stasio su
kilęs iš Marijampolės apskr., 

Y,

uždavinys yra labai 
— iki metų galo turės 

1000 bendruomenės

tam reikalui bandydama su
rasti 30-40 seniūnų, skelbda
ma savo atsišaukimus per ra
dijo ir spaudą, eidama į visas 
Detroito lietuvių organizaci
jas, jų parengimus ir panau
dodama visas kitas priemo
nes. Valdyba yra giliai įsiti
kinusi, kad Detroito lietuviai 
yra geri ir palankiai nusitei
kę savo Bendruomenes atžvil
giu. Ji mano, kad 
druomenės vadovybė 
lietuviais sugebės 
tiesioginį kontaktą,
daug tokių atsiras, kurie ne
norės sumokėti solidarumo 
mokestį. Su Jūsų pagalba, 
mieli detroitiečiai, dabartinė 
valdyba nori įrodyti visiems 
priešingai galvojantiems, jei 
iš viso tokių yra, kad Ben
druomenės pastogėje užtenka 
vietos visiems lietuviams, ir 
kad mažai kas tos pastogės 
atsisako. Mes ateiname ne 
griauti ir ardyti, bet vienyti 
ir apjungti. Pačioje pradžioje 
musų 
kuklus 
ti bent
narių Detroito.

Taipgi noriu pranešti links
mesnę žinią, nes naujoji val
dyba ryžtasi taip ilgai užsi- 
tęsunį Detroito lietuvių namų 
statymo vajų užbaigti... Ne
nusiminkite, baigti teigiama 
prasme, nes ji jau daro kon
krečius žygius įsigyti namus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės vardu, ku
riuose galėtų rasti pastogę ne 
tik kiekvienas lietuvis, bet 
taip pat galės turėti savo at
skirus kambarius kiekviena 
Detroito lietuvių organizacija. 
Bet apie tai plačiau kitą kar- 
*4- V. Kutkus.

Scottvillės Sūriai
Gal niekas tiek rūpestingai 

ir švariai netvarko savo ga
mybos, kaip Paukščiai Maty
tės Sūriams.

Su pasididžiavimu praneša 
gamintojai, kad geriausiai 
Kas galima, pradėta Sūriai ga
minti iš “Grade A” pieno, Ku
ris yra šviežias, pilno riebu
mo, pasterizuotas ir be jokių 
priemaišų.

Kiek yra žinoma, kad šio 
geriausio ir brangaus pieno, 
tokių rūšių gamyoai, niekas 
kitas nevartoja.

Kad sūriai ilgiau butų švie
ži ir nesugestų, dabar yra 
pakuojami į celofaną. Šiuos 
surius ne tik lietuviai, bet ir 
kiti mėgsta, todėl apart Ma
mytės, yra išleista į rinką ir 
kitais pavadinimais, kaip 
Old European Style—Farm- 
ers Cheese ir Matki Ser. Pir
kėjai gali pasirinkti tik sau 
patinkamą pavadinimą, bet 
sūriai yra visi tie patys. Iš 
visur gaunami geriausi atsi
liepimai.

Jei kas* mėgsta išrūgom, 
karve ar dar blogiau atsiduo
dantį kvapą, gaila, šiuose sū
riuose nerasite.

Kur sūrių dar nėra, visi 
gali gauti paštu—parcel. Už 
prisiųstus $5.00 gausite ketu- 
rius didelius surius, už $10.00 
gausite devynius surius. Dėl 
didesnių ar mažesnių kiekių, 
parašykite į fabriką ir jums 
bus pranešta. Užsakymus ir 
pinigus siųskite šiuo adresu: 
SCOTTVILLE CHEESE, Ine.

Scottville, Michigan 
Telefonas: Scottville, Mich., 

Plaza 7-3387

X
X
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Jono su-

Gruoblys Jonas, Kazio sūnūs, gy
venąs Baltimore, Md.

Ivanauskas Monifacas, Feliksas 
ir Johana Ivanauskaitė, kilę iš ši* 
luvos m., Raseinių apskr.

Katauskas Jonas, Kazimie* sū
nūs, gimęs Šiaulių apskr., Gruzdžių 
vals., gyvenęs Vokietijoje.

Krajauskas Vincentas, Stanislovo 
sūnūs.

Kriukaitė-Eidikonienė Ona, jos 
duktė Elena Eidikonytė, ir jos dvi 
seserys Kriukaitės.

Mickevičius Alojus, Simo sūnūs, 
gyvenęs Sao Paulo, Brazilijoje.

Norvaish Elza, sesuo Aldonos 
Brasienčs, gyveno 417 W. 56-th 
Place, Chicago, III.

Simonaitis Titas, Marcelio sūnūs, 
gimęs Tirkšlionių km., Rozalino 
vals., Panevėžio apskr.

Stasiunaitis Jonas, Kazio sūnūs.
Tolušas Benediktas, Simo sūnūs,

* gyvenęs Čikagoje.
Urbutis Jonas, Antano sūnūs, iš 

Sarapiniškių km, Gaurės vals., 
Tauragės apskr.

Valinčis Antanas, Juozo sūnūs, 
gyvenęs Jerome, Pa.

Žilinskas Antanas, gpvenęs Hart
ford, Conn, turi brolį Kazimierų.

ETAOIN SHRJDL. CMFWPVBG 
D Akkočaitis. Stasys, Benedikto

s, gini. Lybiškiuose, Skaudvilės 
vals.

Baronaitis Antanas, Martyno s.
Berenis Juozas, gimęs 1914 m., 

gyvenęs Vokietijoje.
Bukelis Juozas, kilęs iš Joniškio 

vals., Vilkiaušio vienk.
Čižas Julius, iš Joniškio m.
Dementis Juozas ir Stasys, Ni

kodemo sūnus, gimę Joniškio m.
Joknys Kazimieras, kilęs iš Kvė

darnos miestelio, Tauragės apskr. 
Turėjo seserį Marytę ir brolius 
Stanislovų ir Mpkolų.

Jurgeliunas Stasys, Stasio sūnūs, 
jurų laivų kapitonas.

Karkauskas Motiejus, kilęs iš

Rampų k, Merkinės vak., imoha 
Ona. '

Linkevičius Boleslovas, Fabijono 
s., gyvenęs Kaune, žemaičių g., gi
męs 1925 m.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir 
Balandžio

Išmokėtos pomirtines

Pomirtinių ir

Susivienijimo 
Iždininkui Pasirašyti
25, 1959 Metais

Lietuvių Amerikoje

Išmokėtos pomirtines
MOTIEJUS YAKUBAUSKAS, 13 kp., Minersville, Pa., 

gimęs gruodžio 16, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 1, 1936 m. Mirė balandžio 10, 
1959 m. Velionio žmonai, Marie Yakubausikicnei, 
pomirtines išmokėta __________________________

JUOZAS RACHUNAS, 36 kp., Chicago, 111., gimęs 
balandžio 19, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA pn\ 
sirašė rugpiučio 5, 1936 m. Mirė kovo 9, 19591 
m. Velionio žmonai, Pudcncijai Rachunas, pomir
tines išmokėta ______________ 1------------------------

MARE AUGUNIENE, 43 'kp., So. Boston, Mass., gi
musi 1880 m. Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 9, 1936 m. Mirė vasario 28, 1959 m. Velio
nes vyrui, Justinui Augimui, pomirtinės išmokėta 393.00 

PETER SAMUELIS, 60 kp., Grand Rapids, Mich., 
gimęs gegužės 27, 1886 m., Biržuose, Lietuvoje.. 
Prie SLA prisirašė spalių 7, 1938 m. Mirė kovo 
19, 1959 m. Velionio dukteriai, Olgai Kriger, po
mirtinės išmokėta ------------------------------------------ -- 150.00

ANTANAS NARBUTAS, 63 kp., Chicago, III., gimęs 
lapkričio 15, 1888 m., Latvygalės kaime,. Papilės 
valse., Biržų apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė spalių 4, 1924 m. Mirė balandžio 5, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Narbutienei, pomirti
nės išmokėta ____________________ ______ _____-

JURGIS SERPENSKIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs rugpiučio 10, 1889 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė sausio 5, 1930 m. Mirė balandžio 
10, 1959 m. Velionio dukteriai, Geneviove Saku- 
la, pomirtines išmokėta________________________

HELEN KLEMENTOVICZ, 211 kp., Mahanoy City,
Pa., gimusi gegužės 22, 1891 m., Lietuvoje. Prie( 
SLA prisirašė gegužės 3, 1942 m. Mirė balandžio 
6, 1959 m. Velionės brolio sunui, Francois Ro- 
secki, pomirtines išmokėta_____________________

$300.00

1,000.00

1,000.00

300.00

250.00
•Mfc* *

i Viso ________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. GUDAUSKAS, 7 kp., Pittston, Pa., sirgo

MAKAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa.,
RAŽAITIS, 29 kp., Westville, III., sirgo
PRANjCKEVIČIUS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 10 savaičių
RAULINAJ.TIENĖ, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 12 savaičių
SAPIEGA, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 12 savaičių. -----------

8 saivaites 1 dienų, 
sirgo 8 sav. 5 d.
3 sav. 1 d. --------

P.
P.
A.
E.
A.
M. ANDRIUSKEVIČIENĖ, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 10 sav.
J. TIMINSKAS, 157 kp., Youngstovvn, Ohio, sirgo 7 sav. 3 d.--------
P. LAUČIENE, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 12 savaičių -----------
M. MILIAUSKIENE, 192 kp., New Kensington* Pa., sirgo 8 s. 1 d.
J. PUTERIS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 sav. 2 d. _________
V. KAVALIAUSKIENE, 275 kp., Springfield, III., sirgo 6 sav. 5 d.

Viso ------------------------------------
Nuop radžios šių metų bendrai viso

9

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
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

VADOVAS l SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

III

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui: /
DR. S. BIEŽIS,

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—-SLA NARIAI

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOvvnliall 8-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVA“ turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriaL Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmia ir nuo to kaina nekieta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

$26.88
89.00
19.00
48.00
54.00
55.25
63.00
49.50
59.65
42.50
35.00
33.20

..................................... „..........$574.98

.............................................. $7,242.52
M. J. VINILAI,

SLA Sekretorius.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ III KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu Blusų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., ING.
Licensed by LSSR135 WEST 14th STREET 

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

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwn«end 9-3980

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOvver 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut fi-8878

Kiek

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja, pristatyinų. 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia, per 6—7 savaites (oro paštu laiko 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas firmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų nprmas ir patarn^itvmus.

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoa
JOJE APRAŠOMA:

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

i

A A

NAUJIENOS
> ' h

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu: " J

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS
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ALTo Memorandumas Valstybės 
Sekretoriui Christian Herteriui

Memorandume Išdėstė Savo Pažiūras Dėl 
Vakarų Derybų su Sovietų Sąjunga

.neduoda jokios vilties, kad padarius nub- 
padidėtą galimy- 

Priešingai, nu-

Amerikos Lietuviu Tarybos Vykdomasis Komite- 
tas paruošė ir pasiuntė Jungtinių Amerikos Valstybių 
naujam sekretoriui Christian llerter išsamų memoran
dumą, kuriame išdėstomos pažiūros į artėjančius Vaka
ru pasitarimus su Sovietą Sąjungos atstovais.

Memorandume nurodyta, kad Berlyno krize buvo 
tyčia sukelta Nikitos Chruščevo, kad tuomi išstumti 
Vakarų šalis iš Berlyno, užleisti jį komunistams ir pa
versti Vokietijos, komunistą valdomos srities, sostine.

Berlyno krizė yra tik dalis'Sovietų Sąjungos im
perializmo, turinčio tikslą užvaldyti visą pasaulį.

Liūdna patirtis Balkanuose, Korėjoj, Pietryčiu 
Azijoj ir Viduriniuose Rytuose — sakoma ALTo memo
randume
laidų Chruščevui Vokietijos klausimu, 
bės pasaulinėms*problemoms išspręsti, 
įsileidimas agresoriams tik padidintą ją apetitą ir kar
tu kaip morališkai tai]) ir politiškai susilpnintą pasi
priešinimo jėgas neutraliose šalyse bei tautose už gele
žinės uždangos.

Dėlto Amerikos Lietuviui Taryba reikalauja Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriausvbę, kad ji atmestu So- 
vietą Sąjungos planus atitraukti Vakarą kariunmenę. iš 
Berlyno, pripažinti komunistą valdžią Rytu Vokietijoj 
ir vadinamą karinį atsi pareigoj imą Rytą Europoj.

Vietoj to, ALTas reikalauja Ameriką įgyvendinti 
1955 metą keturią didžiąją šalių susitarimą suvienyti 
Vokietiją laisvą rinkimą budu. ^Sovietą Sąjungai atsisa
kius paklusti šiam susitarimui, pasirašytam m misterio 
pirmininko Bulga.ni.no ir dalyvaujant pačiam Chrušče
vui, parodytu ją blogą valią, kad jais negalima pasiti
kėti.

ALTas mano, kad dabartinė krizė sudaro progą 
perimti Vakarams iniciatyva, deklaruojant Vakarą de- 
mokratijoms pasiryžimą, padėti išsivaduoti pavergtoms 
tautoms Rytą ir Vidurio Europoje.

Siekiant šio tikslo, ALTas pasiūlė JAV vyriausy
bei : •

1) Apkaltinti Sovietą Sąjungą 'tarptautiniu sutar
čių laužymu ir kaimyną pavergimu;

2) Atiraukti Sovietą' kariuomenės^fr policijos jė
gas iš ją satelitu ir Pabaltijo valsty bių — Lietuvos, Lat
vijos; Estijos;

3) Deklaruoti didžiosioms valstybėms, laikantis 
Jungtiniu Tautą vartos, suvereninią teisią ir nepriklau
somybės atstatymą Pabaltijo valstybėms ir kitoms ša
lims, kurios tą teisią neteko.

Pavergtosios Europos Žodis Laisvajai
Balandžio 20-28 dienomis 

Strasbourge posėdžiaujančiai 
Europos Tarybai (Patariama
sis Europos Seimas ir Minis
trų Komitetas) Pavergtųjų 
Europos Valstybių Seimas į- 
teikė pavergtosios Europos 
vardu pareiškimą. Juo sveiki
na Europos Tarybą jos veik
los dešimtmečio suk a k t i e s 
proga. “Prievarta sukliudytos 
savo likimą spręsti laisvėje”, 
sako .pareiškimas, “musų val
stybės per mus (PEV Seimą) 
reiškia savo broliškus jaus
mus penkiolikai valstybių, su
telkusių savo pastangas Jung
tinei Europai sukurti”. Pri
minęs vieno iš Europos Tary
bos -kūrėjų, W. Chruchillio, 
žodžius: “ 
ir betartume, 
nuvilti tikėjimo ir 
vilties tiems šimtams milijonų 
vyrų ir moterų ne tik la’svo- 
joje Europoje, bet. ir tuose 
kraštuose, kurie lig šiol tebė
ra pančiuose”, PEV Seimo 
pranešimas sustoja ties šiuo 
metu pavergtąsias Europos 
valstybes slegiančių tamsių 
nuojautų priežastimis. Pagrin
dinės jų esančios keturios:

1) Vakarų ne r y ž t u m a s 
eventualioje viršūnių konfe
rencijoje iškelti visas Euro-

W.
Ką mes bedarytume 

anos neturime 
sunaikinti

i pos taikos bei laisvės proble
mas, ir linkimas net laisvų 
rinkimų Vokietijai apjungti 
klausimo nedėti ant tokios 
konferencijos stalo.

2) iš vienos puses beato
dairiškos Sovietų sąjungos 
laikymasis savo siūlymų, į- 
tvirtinančių status quo Cen
tro ir Rytų Europoje bei ar
dančių Vakarų gynimosi vie
nybę, t/iigi nepaisant jų abso
liutaus nepriimtinumo, o iš 
antros pusės Vakarų stengi
masis savo nusistatymus kaip 
nors ištempti, kad tik juose 
galėtų išsitekti ir Sovietų Są-

.jungos 
Vakarų 
anksto 
vietams
privilegijuotą padėtį prie de
rybų stalo;

3) sovietinės kilmės mintis 
Vakaruose, kad, atsidėkodami 
už Vakarų pripažinimą status 
quo Centro ir Rytų Europoje, 
sovietiniai viešpačiai staiga 
pasidarytų taikingi ir apdai
rus savo pavengtiosiems kraš
tams, tarytum, gavęs avių 
kaiminę, vilkas staiga galėtų 
liautis -buvęs plėšrus ir didžia
dvasiškai suteiktų joms apsis
prendimo laisvę;

interesai, tuo budu 
derybų pozicijas iš 

“apnuoginant” ir so- 
sudarant savotiškai

/

4) pagaliau, Vakarų linki
mas pasiduoti iliuzijai, kad 
tarptautinis saugumas yra. į- 
manomas patikrinti vien ka
rinėmis bei techni k i n ė m i s 
priemonėmis, paliekant neis- 
spręstas politines problemas, 
kurios faktiškai kaip tiktai 
yra pasaulyje augančio nesau
gumo esmė.

PEV Seimo pareiškimas per
spėja Europos Tarybą:

1) “nesusigyventi su padė
timi (Centro ir Ryrų Europo
je), kuri ne tik priešinga tei
singumo principams ir Vaka
rų Galybių tarptautiniams į- 
sipareigojimams, bet yra sy
kiu ir Vakarų nes augumo 
priežastis”;

2) “susilaikyti nuo betku- 
rių veiksmų, galimų interpre
tuoti kaip politinio status quo 
Europoje patvirtinimą”.

Pareiškimas įtaigoja Euro
pos Tarybos narius “neatlai- 
džiai dirbti visų europinių 
problemų sprendimui, kuris 
(visai Europai) grąžintų tei
sinę padėtį (rule of law) ir 
tuo tikslu proklamuoti kon
krečią Vakarų tikslų bei sie
kimų programą. Pareiškimas 
pakartoja tuo klausimu PEV 
Seimo idėjos, neseniai pareik
štos memorandume 
jos, JV, Prancūzijos 
tijos vyriausybėms.

Savo pareiškimo 
PEV Seimas specialiai atsi
šaukia į Europos Tarybos Pa
tariamąjį Seimą:

— Nekartą ir 
esate stoję prieš 
stybių pavergimo 
mą. 1958. I. 17 Jus pareiškė- 
tc, kad “laisvoji Europa nega
li galutinai pripažinti status 
quo Centro ir Rytų Europo
je... Negali būti santykių su 
Sovietų Sąjunga patvaraus 
sprendimo, kol ši problema 
(status quo C. ir R. Europo-

Britani- 
ir Vokie-

■pabaigoje

tvirtai Jus 
musų val- 

, sankcijavi-I

I

je) neišspręsta”. Jus taip pat 
griežtai patvirtinote musų 
tautų teisę pasirinkti sau sa
vą politinę santvarką. Jau mi- 
nėtoj savo 1958. I. 17. rezo
liucijoj Jus deklaravote, kad 
“Vakarai turi būti ištikimi 
principui, kad visos tautos, 
taigi ir Rytų Europos tautos, 
turi teisę pasirinkti sau gerą 
politinę santvarką”. O visai- 
neseniai, 1958. X. 17, savo 
priimtoje rekomendacijoj Mi- 
nisterių Komitetui Jus stačiai 
pasakėte, kad “...demokrati
nės Europos vienintelis rū
pestis yra, kad Centro ir Ry
tų Europos tautos, ir tik jos, 
turėtų teisę spręsti, kurioje 
santvarkoje jos nori gyventi” 
ir kad '‘neturi būt jokių kliū
čių šių tautų kelyje tokiam 
sprendimui pasiekti”. Už vi
sus šiuos Jūsų pareiškimus— 
baigia PEV Seimas,
vergtosios tautos Jums di
džiai dėkingos. O jų balsas 
laisvajam -pasaulyje — PEV 
Seimas — pagarbiai Jus pra
šo šioje sunkioje krizėje vėl 
patvirtinti savo pirmykštį nu
sistatymą ir panaudoti savo 
įtaką saviems parlamentams 
bei vyriausybėms musų tautų 
teisėms ir visos Europos atei
čiai apsaugoti.

pa-

Smūgis Argentijos 
Komunistams

Buenos Aires praneša-

.. Posėdžiavo 
SLAJaunuolių

M U MKomisija

PAVASARIO DARBAI LAUKIA 
DAUGIAU ARTOJI)

Iš
ma, kad Argentinos vyriausy
bė uždraudė organizuotą ko
munistę veiklą visoje šalyje, 
tačiau komunistų partija ne
uždrausta. Komunistinis vei
kimas uždraustas dėl to, kad 
komunistai sukėlė gatvėse di
deles riaušes. Taipgi teigia
ma, kad komunistiniai laik
raščiai, kurie slaptai ar viešai 
remia komunistus, bus užda
ryti.

Šeštadienį, gegužės 2 dieną 
Susivienijimo centrinėse pa
talpose posėdžiavo SLA Jau
nuolių Komisija. Dalyvavo šie 
komisijos nariai: pirmininkas 
P. Dagys, A. Aukštikalnis, 
p. Virbickas, J. Maldutis, A. 
Gustus, A. Valatkienė, J. Kiz- 
nis, J. Jaks-Tyras, P. Avižo
nis, SLA prezidentas P. P. 
Dargis, sekretorius dr. M. J. 
Viniaas ir Tėvynės redakto
rius M. L. Vasil.

Jaunuolių Komisija, kaip 
jau buvo praneša, nori orga
ne Tėvynėje turėti Jaunuolių 
Skyrių, kuris butų leiuziamas 
kartą menesyje ir jį redaguo
tų Jaunuolių Komisijos suda
ryta redakcinė komisija. Sis 
svarbus klausimas buvo pla
čiai ir išsamiai diskutuotas, 
tuo reikalu pasisakė visi ko
misijos nariai, taipgi pareiš
kė savo nuomones preziden
tas P. P. Dargis ir sekretorius 
dr. M. J. Vinikas, nurodydami 
kokiomis sąlygomis Jaunuolių 
Skyrius bus leidžiamas ir kas 
už jo turinį bus atsakomin- 
gas. Tame skyriuje bus rašo
mas no tik lietuvių, bet ir 
anglų kalba, kad čia gimę ir 
augę jaunuoliai, kurių daugu
ma yra patriotingi lietuviai, 
nors ir nekalba lietuv.škai, 
butų supažindinti su broliško 
Susivienijimo apdraudos sky
riais, jo atliktais ir‘dabar at
liekamais darbais lietuvių 
tai ir Lietuvai.

Jaunuolių Skyrius bus 
dėtas leisti taip greitai, 
Jaunuolių Komisija 
dar bus prisiruošus. 
redakcinė komisija 
naujakurių studentų 
Amerikoje gimusio
šio, gerai mokančio anglų kal
bą.

Jaunuolių Komisijos posė
dis su dviem Pildomosios Ta
rybos nariais, praėjo tikrai 
geroje broliškoje dvasioje, nes 
jaunuoliai, kaip ir senesnio 
amžiaus žmonės, susidomėję 
Susivienijimo reikalais ir pa
siryžę jam dirbti ir dauginti 
jo šeimos narių skaičių.

PO POSĖDŽIO VAIŠES

tau-

pra- 
kaip 

prie to 
Išrinkta 
iš trijų 

ir vieno 
ir augu-

Susivienijimo Penktos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

a

Šiuomi pranešama, kad SLA penktosios apskrities metinis 
suvažiavimas kviečiamas šių metų gegužės mėn. 17 dieną, 3 va
landą po pietų, SiLA Centro patalpose, 307 West 30-th Street, 
New York, N. Y.

SLA kuopos, kurios priklauso ar nepriklauso prie penktos 
apskrities, prašomos atsiųsti savo atstovus, o per juos kuopos 
galės įstoti į apskritį. Penktosios apskrities ribose randasi šios 
kuopos, kurios gali atsiųsti savo atstovus į suvažiavimą:

3 kuopa, Elizabeth, N. J.; 15 kp., Easthampton, L. L; 38 
kp., Brooklyn, N. Y.; 70 kp., Fairview, N. J.; 76 kp., Brooklyn, 
N. Y.; 83 kp., White Plains, N. Y.; 101 kp., Paterson, N. J.; 
126 kp., Ne.w York, N. Y.; 138 kp., Perth Amboy, N. J.; 152 
kp., Brooklyn, N. Y.; 225 kp., Bronx, N. Y.; 234 kp., Great 
Neck, N. Y.; 242 kp., Richmond Hill, N. Y.; 245 kp., Newark, 
N. J.; 250 kp., Maspeth, N. Y.; 261 kp., Grecnport, L. I.; 285 

“kp., Linden, N. J.; 287 kp., Jamaica, N. Y.; 309 kp., E. Wjhite 
Plains, N. Y.; 332 kp., Richmond Hill, N. Y.; 333 kp., Smith- 
town, N. Y.; 335 kp., Woodhaven, N. Y.; 340 kp., Huntington, 
iSta., L. I.; 351 kp., Hillside, N. J.; 367: kp., Port Chcster, N. 
Y.; 368 kp., Brooklyn, N. Y.; 374 kp., Paterson, N. J.

Penktosios apskrities ribose randasi iš viso 27 kuopos ir 
apie 1,000 narių.

1958 metais 54osios apskrities valdybos sąstatas buvo se
kantis :

Adv. Steponas Briedis
A. S. Trečiokas 
Stasys Volskis - 
J. Šileikis
Organizatoriai: I. Trečiokienė ir J. Pe.trčnas.
Prie penktosios apskrities kuopoms priklausyti yra labai 

naudinga, sąlygos labai lengvos. įstojimo nereikia jokio mo
kėti. Metinės duoklės tik vienas centas nuo kiekvieno kuopoje 
priklausančio nario.

Vieną sykį į metus išrinktiesiems delegatams suvažiavus 
būna apie ką kalbėti, bendrai priimti genis nutarimus ir į vie
ną vietą suvažiavus valandą kitą pabuvoti.

Prašomo kuopas prisiųsti suvažiaviman kuodaugiausiai de
legatų. Padarykim šį suvažiavimą dideliu ir įvairiu.

SLA Penktosios Apskrities Valdyba.

pirmininkas ir SLA iždo glob.;
- vice pirmininkas; 
iždininkas;

sekretorius;

Posėdžiui užsibaigus, 
dalyviai buvo pakviesti į 
kambarį vaišėms, kurias pa
ruošė p. O. Vinikienė. Vaišių 
metu svečiai užkandžiaudami 
ir troškulį malšindami šaltu 
alučiu, tarp savęs kalbėjosi 
organizacijos ir kitais reika
lais ir linksmai leido laiką iki 
aštuntai 'valandai vakaro. 
Skirstydamieji į namus, vieni 
kitiems linkėjo sėkmės ir pa
sižadėjo pasimatyti Jaunuolių 
Komisijos ipoąėdyje, kuris ma
noma. sukviesti greitu laiku 
pasitarimui tuo pačiu jaunimo 
skyriaus leidimo reikalu.

PASITARIMAS 
VISUOMENININKŲ'

Jaunimo Komisijos nariams 
išsiskirsčius, 8 valandą vaka
re prasidėjo kitas posėdis pa
sitarimui šių dienų svarbiais 
reikalais, šiame posėdyje da
lyvavo apie 20 sukviestų vi
suomenės veikėjų, jų tarpe ir 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir sekretorius dr. M. J. 
Vinikas.

Šiame posėdy plačiai kalbė-, 
ta apie Susivienijimo tvėrėjus 
ir jų nustatytus organizacijai 
pagrindus, kurių Susivieniji
mas per ilgus metus laikėsi ir 
dabar laikosi. Šiuo klausimu

visi 
kitą

Pavasario atbildanti gamta netik veikia musu 
nuotaikas ir nusiteikimus, bet kartu teikia tartum nauju 
jėgy darbui. Tik prisiminkime senę savo tėvynę, kada 
pavasariui išaušus į laukus išeina artojai ir atgijusia jė
ga ruošia dirvą sėjai ir naujam derliui.

Mus taip pat laukia palankios sąlygos darbui, ku- 
rias teikia austąs pavasaris. Todėl mums, kaip tu dir
vą artojams, pavasario sulaukus, tenka iš naujo sukrus
ti ir pagyvinti organizacijos svarbiuosius darbus. Vie
nu didžiuoju darbu, kai]) žinome, yra vykstąs naują na
rių prirašymo vajus.

Malonu priminti, kad vajaus darbas nebuvo per
trauktas .nei žiemos šalčiu metu. Bet nepalankus žiemos 
oras nevisada leido išvystyti tokį spartumą, kokį galime 
pasiekti dabar, pavasario metui atėjus.

Kaip kiekvienų metų pavasarį, taip ir šiemet žymiai 
pagyvės visuomeninis gyvenimas. Turėsime daugelio 
organizaciją seimus, gausesnius ii- platesnius susirin
kimus, SLA apskričių suvažiavimus, kuopti ir kitų 
draugijų išvažiavimus ii* kitokius parengimus pačioje 
gamtoje. Šis visas judėjimas yra puiki proga pasi
tarnauti ir Susivienijimui. Tuos visus atvejus turėtu
mėm panaudoti musų organizacijos stiprinimui ir per 
tą laiką duoti jai daugiau naują narių.
Padidintam savo pastangas ir jėgas

Jei Susivienijimas apjungs daugiau lietuvių, tuo 
daugiau busime pajėgesni atlikti darbus ir uždavinius, 
išplaukiančius iš musų organizacijos paskirties. Tų 
svarbiųjų uždavinių tarpe yra lietuviškieji reikalai, tau
tiniai ir kultūriniai darbai. '

Taip pat ir SLA kuopos, dalyvaudamos visuomeni
niam gyvenime, palaiko musų ateivių tarpe lietuvybės 
dvasią ir sulaiko ją-nutolimą nuo savo tautos. Tuo bu
du kuopos atlieka žymų darbą ir ateivių gyvenime turi 
svarbų vaidmenį. Tačiau ir kuopą vaisingesniam dar
bui yra. reikalinga gauti daugiau naują jėgų. Štai dri
ko dažnai prisimenam, jog turime musų organizacijos 
reikalam skirti dar didesnį dėmesį, ypač vajaus dar
bams.

'rodei pavasariui atėjus, kol didieji vasaros karš
čiai dar nevilioja atostoginiam poilsiui, padidinkime 
savo pastangas ir jėgas naujiems nariams prirašyti. Šis 
darbas laukia nevien organizatorius, bet kariu visų ap-1 
skričių ir kuopi) valdybas, veikėjus ir kiekvieną narį. 
Mums reikalingas viįų talkininkavimas ir dalyvavimas 
vajuje.

Susivienijimo darbo laukai yra platus. Jie gali 
duoti labai gerą derlių, jei, pavasariui atėjus, musų or
ganizacijos dirvoje pasirodys daugiau artoją.

nežiūrint iš kurios
• v
IS

kalbėjo visa eilė dalyvių, vie
ni pareiškė vienokias, kiti ki
tokias mintis, bet visi akcen
tavo į vieną ir tą patį tašką, 
kad Susivienijimas ir toliau 
eitų tuo keliu, kurį nurodė jo 
tvėrėjai ir pirmiesnieji uždy- 
tojai, tai yra butų vedamas 
bepartytiškoj liberalinėj dva
sioj. Tokis kelias tinka, kiek
vienam laisvę mylinčiam lietu
viui, nes kiekvienas žmogus 
nenori būti kieno nors varžo
mas ir nepakenčia jokias dik
tatūras,
puses ji butų daroma 
dešinės ar kairės.

Po visapusiško išsikalbėji
mo, buvo pasiūlyta ir priimta 
atitinkama rezoliucija, kad bu
tų išrinkta, komisija paruoši
mui konkrečio plano ir greitoj 
ateity sukviestas posėdis jo 
aptarimui ir tolimesnei veiklai 
gairių sustatymui.

Šis .pirmas tokio pobūdžio 
visuomenininkų pasitar imas 
praėjo geroj nuotaikoj. Po 
pasitarimo buvo vaišės, ir jų 
metu dar plačiau išsikalbėta 
posėdžio metu nebaigtais ir 
kitais reikalais. Užkandžiai ir 
pokalbiai užsitęsi iki 2 valan
dos nakties. fllat rytojaus 
dieną buvo sekmadieniu, tai 
susirinkę visuomenininkai ne
siskubino į namus. Šiam po
būviu vaišes irgi paruošė p. 
Vinikienė.

I Trumpos Žinios 
iš Visur

Londonas, Anglija. — Bu
vęs Anglijos ministeris pirmi
ninkas, Winston Churchill, 
pataria vakarams nenusileisti 
Sovietų Sąjungai, jei nori lai
mėti savo užsibrėžtą tikslą— 
Vokietijos suvienijimą.

Washingtonas. — Vice pre
zidentas Nixonas, kuris skris 
į Maskvą atidaryti amerikie
čių parodą, ta proga gal ap
lankys ir Lenkiją, nes vyriau
sybe, kaip pranešama, ruošia
si jį pakviesti.

Londonas, Anglija. — Ang
lijos laikraščiai rašo, kad So
vietų Sąjungos vadai paten
kinti, kad Amerikos vice pre
zidentas Nixonas atvyks į 
Maskvą atidaryti amerikiečių 
parodą.

Washingtonas. — Kubos 
perversmo vadas ir dabartinis 
ministeris .pirmininkas Cas- 
tro, kalbėdamas spaudos klu
be pareiškė, kad didžiausias 
jo vyriausybės uždavinys ap
rūpinimas vaJsticčių žeme.

Kasytojo Jono Biliūno kū
rybos paroda atidaryta val
stybinėje bibliotekoje Kaune.
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MUSŲ REIKALAI

Kuopu susirinkimai ir 
vasarines atostogos

Atėjus pavasariui ir orui 
atšilus, Susivienijimo kai ku
rios kuopos susirinkimuose 
padaro nutarimus vasaros 
metu per tris mėnesius susi
rinkimų nelaikyti, kad nariai 
galėtų ramiai praleisti atosto
gas ir pasilsėti po žiemos nuo
latinių darbų ne tik Susivie
nijime, bet ir kitose organi
zacijose. Kuopos darydamos 
tokius nutarimus, motyvuoja 
tuo, kad vasaros metu nariai 
nesilanko į susirinkimus ir 
kad daugiausia tik valdybos 
nariai atsilanko, tarp savęs 
pasikalba ir išsiskirsto.

Suprantama, kiekv iena m 
žmogui poilsis reikalingas, tai 
tas kuopas, kurios nutaria va
saros metu susirinkimų nelai
kyti, kaltinti negalima. Bet 
ne visos kuopos pertraukia 
susirink imu laikymą, yra 
daug kuopų, kurios ir vasaros 
metu laiko susirinkimus, jie 
būna gausus nariais ir juose 
padaroma naudingų nutarimų, 
ypač aptariama vasarinių iš
vykų reikalai ir nustatoma 
gairės vasarinio sezono dar
bams.

Geriau laikyti susirinki
mus be pertraukos

Butų daug geriau, kad tos 
kuopos, kurioms aplinkybės 
leidžia, laikytų susirinkimus 
kiekvieną mėnesį, kaip yra 
laikomi rudens, žiemos ir pa
vasario sezonais. Kuo dažniau 
susirinkimai laikomi, tuo ge
riau nariams, nes jie lanky-( 
darni susirinkimus nepamiršta 
užsimokėti mėnesines mokes
tis ir visuomet pasilaiko gė
rėm stovy organizacijoje. Per
traukus susirinkimų laikymą 
vasaros metu, dažnai nariai 
prisimiršta laiku užsimokėti 
mokesčius ir ne iš blogo noro 
tampa suspenduoti.
, Dėl šios ir kitų aukščiau 
paminėtų priežasčių, butų ge
riau, kad kuopos laikytų susi
rinkimus ir vasaros metu. 
Kuo dažniau susirinkimai lai
komi, tuo nariai geriau įsi
traukia į organizacijos veiklą 
Ir su ja geriau susigyvena.

★—♦—★
Narių mirimai ir kuopų 
korespondentai

Dažnai mes gauname pra
nešimus iš kuopų, kad prieš 
tiek ir tiek mėnesiij mirė vie
nos ar kitos kuopos įžymus 
veikėjas ir net ilgametis kuo
pos pirmininkas ar kitas pa
reigas ėjęs kuopos valdyboje. 
Gerai, kad apie kuopų įžymių 
veikėjų ar pareigūnų mirtis 
pranešama vėliau, negu nie
kad. Butų daug geriau ir gra
žiau, kad apie įžymių veikėjų 
mirtis praneštų tuojau kuopų 
korespondentai ir aprašytų jų 
veiklą kuopoje ir vietiniame 
lietuvių veikime, nes jų darbų 
įvertinimas butų jiems šiokis 
tokis atlyginimas už atliktus ’

____________________________________________________ T fi V Y N R

SLA Reikalai ir Veikla
Iš SLA 7-tos Apskrities Suvažiavimo
Suvažiavimas įvyko sekma

dienį, balandžio 19 dieną, Lie
tuvių Piliečių Klubo salėj, 91 
North Main Street, Pittston, 
Pa.

Apskrities pirmininkas Ado
mas Miliauskas atidarė suva
žiavimą 2:30 valandą po pie
tų ir paskyrė šias komisijas: 

Mandatų komisija: M. Sta- 
nislovaitienė, J. Kižis ir J. 
Kavaliauskas.

Ženklelius prisekti: Tunke- 
vičiene, Urbonienė ir Mockevi
čienė.

Maršalka Jurgis Skučas.
Korespondentas A. Ambro- 

zaitis.
Mandatų komisija palikta 

skundų ir apeliacijų.
Kol mandatų komisija sut

varkė mandatus, pirmininkas 
pakvietė pakalbėti ilgametį 
buvusį SLA prezidentą St. 
Gegužį iš Mahanoy City. Jis 
pasveikino suvažiavimą ir pa
sakė gražią kalbą Susivieniji
mo reikalais. Ponas Gegužis 
moka gražiai kalbėti ir jo kal
ba visiems patiko. Pakviestas 
pakalbėti SLA 1-mos apskri
ties pirmininkas Antanas Sta
niškis. Jis pasveikino suva
žiavimą ir trumpai kalbėjo. 
Pasakė, kad jis vėliau kalbė
siąs.

Sveikina suvažiavimą V. 
Visockis, buvęs 1-mos apskri
ties sekretorius iš Shenan
doah, Pa., ir Kaziunas, 342 
kuopos ir Mrs. McClay iš Kaš
tono.

Kalba buvęs SLA vice pre
zidentas ir apskrities pirmi
ninkas Viktoras Kamaraus
kas, pasveikinęs suvažiavimą 
kalbęjo apie didelį mirtingu
mą Susivienijime. Jų pirmoj 
kuopoj į metus laiko mirė 8 
nariai.

Pakviestas pakalbėti 1-rfios 
kuopos delegatas dr. Alber
tas Vėlybus iš Kingstono. Jis 
sakė, kad permažai jaunimo 
traukiama į Susivienijimą. Jis 
stengsis daugiau jaunimo pri
traukti į SLA.

Seka mandatų komisijos ra
portas ir ženklelių prisegi- 
mas. Dalyvauja iš 10 kuopų 
40 delegatų, 8 valdybos na- į 
riai, tai viso 48 ir apie tuzi
nas svečių.

Pirm. A. Miliauskas skel
bia suvažiavimą oficialiai pra
dėtu.

Sekretorius Juozas Maceina 
skaito praeito suvažiavimo 
protokolą. Protokolas vienbal
siai priimtas. Skaitomi valdy
bos posėdžių protokolai, irgi 
vienbalsiai priimti.

Seka pirmininko ir vice pir
mininko raportai. Sakė, kad 
žiemos laiku nieko neveikią. 
Bet atėjus vasarai bus daug 
darbo su piknikais. Raportai 
priimti.

Sekretorius J. Maceina iš
davė platesnį raportą. Džiau
gėsi, kad vakarienė, kuri bu
vo surengta pagerbimui seno 
iždininko A. Mockevičiaus, 
buvusi labai smagi ir svečiai 
buvo geriausiai patenkinti. 
Dalyvavo 50 svečių. Apskri
čiai kaštavo tik $37.00. Buvo 
įteikta A. Mockevičiui plunk
sna ir paišelis. Kalbėjo apie 
Nelę Bajorienę, kad jiedu pa
sitarę su pirmininku pasiuntė 
ją į New Yorką jaunuolių ko
misijos suvažiavimą. Apie 16 
vasario minėjimą apskritis 
nieko tuo reikalu neveikė, nes 
p. Sidzikauskas tuo reikalu 
kalbėjo per jo vadovaujamą 
radio valandą.

Atsilankė svečiai St. Gegu
žis iš Mahanoy City, Pa.

A. Staniškis ir V. Visockis 

darbus. Nereikia laukti ilgai 
ir tik po kelių mėnesių prane
šti organui apie vieno ar kito 
įžymaus nario mirtį. Ilgai lau
kiant nariai pamiršta apie mi
rusį asmenį ir pranešimas pa
silieka menkos vertės.

' iš Shenandoah, Pa.
Ponai Lūšiai, Kaziunai ir 

Mrs. Cilia McClay iš Easton, 
Pa.

A. Ambrozaitis iššaukė sve
čius ir įnešė, kad svečiams 
butų prisegti ženkleliai ir duo
tas sprendžiamas balsas. 
V i e n b a 1 šiai nutarta duoti 
sprendžiamą balsą.

Nutarta rengti du pikni
ku šią vasarą. Birželio 28 die
ną Sans Souci parke, o rug
piučio 23 dieną Rocky Glen 
parke. Apskritis mokės kuo
poms po 20c. už kiekvieną 
parduotą tikietą.

Mrs. Nelė Bajorienė pada
rė pranešimą iš jaunuolių ko
misijos suvažiavimo New Yor
ke. Jos pranešimas bus apra
šytas protokole. Pranešimas 
priimtas karštais plojimais.

Kalba St. Gegužis apie jau
nuolius. Tėvai turėtų prikal
bėti ir aiškinti vaikams apie 
šią organizaciją ir, kad jie tu
ri priklausyti prie šios orga
nizacijos, t. y. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje.

Atsilankė adv. Tarnas Mack 
(Mikelionis). Pirm, pakvietė 
jį pakalbėti. Kalbėjo angliš
kai. Jis aiškino apie naujų 
narių įrašymą į Susivieniji
mą. Sakė buvęs Pittsburghe 
Fraternalių Organizacijų Kon
grese. Jie irgi turi tą patį tro- 
belį gavime jaunų narių.

Skaitytas pranešimas iš S.
L. A. sekretoriaus dr. Viniko 
apie SLA senelių namą. Ar 
jis bus reikalingas seneliams, 
kadangi dabar jie yra aprū
pinti senatvės pensijomis.

SLA 7-toji apskritis nepri
taria senelių namo steigimui.

Naujas apskrities iždinin
kas Danielius Zelionis serga. 
Jis atsisakė iš iždininko parei
gų. Jo vieton, iki kito suva
žiavimo, paskirtas Povilas Ur
bonas, o jo vieton iždo globė
ju paskirtas Jurgis Ivanaus
kas. •

Sekančiam suvažiavimui vie
tą paskirs valdyba.

Kalba 1-mos apskrities pir
mininkas A. Staniškis, kad 
Shenandoah kuopa nutarus 
kreiptis'į SLA apskričius ir 
lietuvių visuomenę, kad dide
liu banketu pagerbti musų 
lietuvių veteranus Gegužį, Vi
niką ir Grigaitį už jų nenuil
stantį darbą lietuvybei.

Nutarta, kad 7-tos apskri
ties valdyba susitartų su 1-ma 
apskritim ir pradėtų šiuo rei
kalu veikti.

Suvažiavimas baigtas 5 va
landą.

Pirm. Miliauskas paprašė, 
kad delegatai ir svečiai nesi- 
skirstytų ir pakvietė visus 
prie stalų, kur buvo ipavaišin- 
ti skania vakariene. Po vaka
rienei vieni prie stalų, kiti 
prie bufeto giurkšniojo alutį 
ir kalbėjosi organizacijos ir 
kitais reikalais.

Korespondentas.

Newark, New Jersey
Šių metų gegužės 15 dieną, 

7:30 valandą vakare, SlJk 
245 kuopos valdyba šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
šv. Jurgio Draugijos salėjje, 
180-182 New York Avenue, 
Newark, N. J.

Šiame susirinkime bus svar
stomi reikalai susiję su SLA 
5-tos apskrities suvažiavimu, 
senelių prieglaudos namų rei
kalas ir visa eilė kitų svarbių 
reikalų.

Kadangi šis susirinkimas 
bus paskutinis prieš vasaros 
atostogas, tai visi nariai yra 
kviečiami būtinai jame daly
vauti ir susimokėti mokes
čius.

Tad Iki pasimatymo susirin
kime.

Kazys Trečiokas,
Kuopos sekretorius.

SLA 3-čios Apskrities 
Suvažiavimo Pareiški

mas Dėl Steigimo 
Prieglaudos Namo

SLA 3-čios apskrities pus
metiniam suvažiavime, įvyku
siam šių metų balandžio 26 
dieną, Lietuvių Piliečių sve
tainėje, 1723 Jane St., S. S. 
Pittsburgh, Pa., buvo apkal
bėtas priegdaudos namo stei
gimas. Kadangi dabartiniu 
laiku, pagal P. T. patvarky
mą, yra daromas kuopų ir na
rių atsiklausimas dėl prieglau
dos namo reikalingumo ir nori
ma patirti ar daug SLA na
rių yra noriničų eiti į prieg
laudos namus, jei tokie namai 
butų įsteigti.

Po visapusio apkalbėjimo, 
kuopų atstovai padarė pareiš
kimus, kad jų kuopos neprita
ria steigimui prieglaudos na
mo, ba nė vienoj kuopoj pri- 
klausančioj 3-čioj apskrity, 
nėra nė vieno nario norinčio 
eiti į prieglaudos namus, jei 
tokie namai butų įsteigti. 
(Taip pat suvažiavime paaiš
kėjo, jog 3-čios apskrities 
kuopos savo susirinkimuose 
atsakydamos į centro atsi- 
klausimą pasisakė prieš stei
gimą prieglaudos namų).

šis 3-čios apskrities suva
žiavimas vienbalsiai nutarė, 
kad šis pareiškimas butų pa
talpintas Tėvynėje visų SLA 
narių žiniai, ir yra tos nuo
monės, jei pasirodytų, kad vi
same Susivienijime nesiranda 
pakankamo narių skaičiaus 
norinčių eiti į prieglaudos na
mus, tai kad namo steigimo 
klausimas nebūtų ateityje ke
liamas.

Reikia tik pagirti Pildomą
ją Tarybą, kad ji norėdama 
sužinoti kiek narių eitų gy
venti į tokius namus, davė 
■progą patiems nariams pasi
sakyti tuo klausimu, o kartu 
ir namų steigimo reikalingu
mą. Reiškia, musų organizaci
jos vadovybė, iškilus svar
biam reikalui, duoda teisę pa
tiems nariams spręsti savo 
organizacijos reikalus.

S. Bakanas,
SLA 3-čios apskr. pirm.

SLA 236 Kuopos 
Veikla

Toronto, Canada. — š. m. 
balandžio 12 dieną Lietuvių 
Namuose įvyko mėn e s i n i s 
musų kuopos narių susirinki
mas, kuriame St. Jokūbaitis 
padarė platų > pranešimą iš 
prieš kurį laiką įvykusio S. 
L. A. jaunimo atstovų suva
žiavimo darbų. Tenka pasi
džiaugti, kad Susivienijimo 
vadovybė kreipia tiek daug 
rūpestingo dėmesio jaunimui. 
Jaunoji karta yra kiekvienos 
organizacijos egzistencijos lai
das, nes seniesiems pavargus 
organizaciniame darbe, jų pa
reigas ir tikslus turės tęsti 
jaunos, .pilnos organizacinės 
energijos jėgos.

Kuopos pirm. J. Strazdas 
perskaitė Centro Valdybos 
atsišaukimą senelių namų rei
kalu. Diskutuojant šį kilnų 
sumanymą, daugumas susi
rinkime dalyvavusiųjų tam 
pritarė. Tačiau yra klausimas 
ar Kanadoje gyvenantieji na
riai galėtų tokiuose namuose 
apsigyventi, kadangi namas 
butų statomas Jumgt. Ameri
kos Valstybėse. Nutarta šiuo 
'klausimu plačiau išsiaiškinti 
su Susivienijimo Centru.

Musų kuopa pagal išgales 
niekada neatsisako finansiniai 
paremti kitų Toronte esančių 
lietuviškų organizacijų sie
kius. Šį kartą -paskirta 50 d. 
Sporto Klubui Vytis Suval
kų trikampio lietuviams su
šelpti 25 dol. Neseniai miru
sio musų nario J. Monkaus 
sunkiai susirgusiai žmonai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
%

f
jjj Šį skyrių, skiltą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
® katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos ganytojų: MOTIEJAUS NA- 
® SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
® D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III. '

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

KAIP APSAUGOJI VAIKUS 
NUO 4PKKECIAAULJAGŲI

Netolimoje praeityje, ūmios infekci
nes ligos sudarė didelį pavojų netik vai
kų sveikatai, bet ir jų gyvybei. Jos bu
vo pavojingos kūdikiams ir vaikams, 
duodavo daug komplikacijų ir neretai 
ilgą ligos bėgį, tuomet sulaikydavo izo
liuotus ligonius lovoje, tokiam amžiuje, 
kuomet vaikų vystymuisi reikalingas 
oras, judėjimas ir mokykla.

' Prisiminkim kūdikiu sunku kokliu- t <.
šo ar tymu bėgi, vyresniu vaiku — škar- 
latiną, kurios duodavo plaučių, smege
nų, inkstų, limfiniu linuku uždegimus ir 
kitas sunkias komplikacijas.

Dėka didelei medicinos pažangai, 
turime dabar priemonių, apsaugoti nuo 
tifligų; vien izoliuoti ligonius .nepakan
ka ir nevisur galima laiku tą įvykdyti. 
Turiun* irgi būdų sutrumpinti ligų bėgį, 
pašalinti ar sumažinti komplikacijas.

Vakcinų išradimas apsaugoja nuo 
apkrečiamųjų ligų, o savumai jas gydo, 
taip pat antibiotikai, kaip penicilinas ir 
panašus kiti, veikia daugiausiai prieš 
komplikacijas.

Kastai vra vakcinas? Tai vra ligos 
bakterijų nuodai, vadinamieji toksinai, 
apdirbti įvairiais budais ir padaryti ne
kenksmingais organizmui. įšvirkšta 
vakcina į raumenis iššaukia kovą: krau
jas gamina kunus, veikiančius’prieš tok
sinus, kuriuos vadinam antikūnais, ir 
kurie apsaugoja nuo susirgimų, įvykus 
apsikrėtimui. Tokią organizmo apsaugą
vadinam aktine imunizacija; ji išsivysto

v

keliu savaičių
l € bėgyje ii* laikosi ilgai, daž

niausiai užtenka visam gyvenimui, tik 
tenka pakartoti skiepijimus tam tikrais 
laikotarpiais, kad sustiprinus vakcinos 
veikimą.

Jeigu vaikas persirgo apkrečiamąja 
liga, tai jis įgyja ualuralą imunitetą, ku
ris yra stiprus ir pasilieka visam gyve
nimui.

Serumas vra gaunamas iš kraujo i- 
skiepytų ligos vakcina gyvulių, daugiau
siai arklių, pa v. difterito, tetanus, mje- 
ningokokų, paeumokokų serumai ir kiti, 
Serume yra jau pagaminti antikūnai, 
kurie padeda kovoti su liga, todėl vadi
name imunizaciją serumu pusi via imuni
zacija; jos veikimas yra trumpas, tai ne
retai tenka, duoti serumo injekcijos pa
kartotinai, ligos bėgyje. '

Kūdikiai gali apsikrėsti ir susirgti 
apskrečiama liga ir gyvenimo pradžioje, 
t. y. labai jauni, net ir naujagimiai; iš
imtį sudaro tymai; jeigu motina yra per
sirgusi tymais, tai su jos krauju kūdikis 
gauna apsaugą ir gali nesirgti tymais iki 
4 mėnesių amžiaus.4>

Kad apsaugojus ir jaunus kūdikius, 
pradedama vakcinacija anksti, būtent, 
antram mėnesyje duodama difterito, te- 
tanus t-r kokliušo vakcinas draug su
maišytas, kombinuotas (triplevaccine), 
švirkščiami į raumenis po 1/2 (<- c* (kubi
nio centimetro) ir dar kartojama du 
kartu su mėnesio pertrauka tarp-.skiepi
jimų; reiškia — iš viso 3 kartus; ant
ram, trečiam ir ketvirtam gyvenimo mė
nesyje. Kad sustiprinus skiepų veikimą 
ir patvarumą, kartojame-tą pačią vakci
ną po metų ir dar kartą po 3^ų metų.

Vaikas, gavęs šį skiepijimą, n (‘su
serga tomis trimis ligomis. Jeigu išim
tinai susirgtų labai lengva difterito for
ma, tai tenka duoti jam difterito serumo. 
Jeigu vaikas susižeidė gatvėje, darže, 
kur galėtų būti arklių mėšlo priemaišų, 
o jose laikosi tetanus bacilai, tai tenka 
jam pavartoti tetanus vakcinos 0,5 c. c. 
(booster), o jeigu yra didelis pavojus, 
tai pridėti irgi tetanus serumo.

(Bus daugiau)

taip pat paskirta vienkartinė 
25 doil. auka, o dėl ligos nega
linčiam apsimokėti mokesčių, 
musų kuopos nariui J. Taurin- 
skui nutarta apmokėti iš kuo
pos iždo nario mokestį iki me
tų galo.

Sekantis Toronto 236 kuo
pos narių susirinkimas įvyk
sta gegužės mėn 10 dieną Lie
tuvių Namuose, 2 valandą po 
•pietų. Tai bus paskutinis prieš 
vasaros atostogas susirinki
mas, todėl nariai prašomi šia
me susirinkime skaitlingai da
lyvauti. Be to, tą dieną nori- i 
ma padaryti foto nuotrauką, ‘ 
kurios bus patalpintos lei
džiamame Toronto 236 kuo
pos jubiliejiniame leidinyje. 
Leidinys žada pasirodyti dar 
šiais metais. M. K.

Ansonia, Conn.
SLA 66 KUOPOS 

susirinkimas įvyks šių metų 
gegužės mėn. 10 dieną, 2 va
landą po pietų, lietuvių baž
nytinėje svetainėje.

Visos narėsc ir visi nariai 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų apsvarstyti. Yra gautas 
laiškas iš centrinio sekreto
riaus dr. M. J. Viniko, kuria
me pageidaujama, kad kuo
pos nariai pareikštų savo nuo
mones kaslink steigimo SLA 
nariams seneliams namo. Tai
gi dar kartą kviečiu narius 
skaitlingai dalyvauti susirin
kime ir pareikšti savo nuomo
nes.

J. Radzevičius, 
SLA 66 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

M. Vadelienė, SLA 49 Mo- 
torų Kuopos Iždininkė, Iš

vyko į Porto Kičo

Balandžio 3 dieną Marcelė 
Vadelionė, su savo giminaite 
O. Morell, išskrido į Porto Ki
čo atostogų kelioms savai- 
vėms.

SLA 49-ta moterų kuopa, 
Boston, Mass., susitvėrė 1940 
metais. Jos tvėrėja buvo SLA 
2-ros apskrities organizatorė 
J. M. Tumavičienė, o jai pa
galbėjo ponios Vadelienė, A. 
Mazuraitienė ir kitos, bfet kuo
met jos surengė pirmutinį 
banketą, tai publikos prisirin
ko tiek, kad netilpo į Lietu
vių svetainę. Tais laikais pub
lika ne taip gausiai lankyda
vo parengimus, kaip dabar 
kad lanko. Velionis F. Bago
čius, tada buvo SLA prezi
dentas, pasakė labai patrio
tą kalbą, ir Užklausė: Pasa
kykit Tumavičienė, iš kur Jus 
gavot tiek daug publikos? Čia 
buvo nelengvas atsakymas, 
todėl kad p-nia A. Mazurai
tienė ją pralenkė bilietų par
davime, ji pardavė arti 100, 
o Tamuvičienė mažiau. Ka
dangi puikiai viskas pasisekė, 
tai ir narių nemažai prisirašė, 
ir kuopa išsirinko valdybą iš 
šių asmenų: pirm. E. Mazu
raitienė, užrašų sekr. J. Pra
naitis, finansų sekr. adv. Mil- 
dred Kovai, iždininkė M. Va
delienė, kuri tas pareigas ei
na iki šiol, o kitos valdybos 
narės pasikeitė. Išvykimo pro
ga p. E. Mazuraitienė suren
gė gražias išleistuves M. Va- 

delienei, sukvietė daug SLA 
narių ir viešnių, kurių buvo 
didelis būrys: artimieji gimi
nes, E. Mazuraitienė ir jos 
dukra adv. M. Kovai. Stalas 
buvo labai gražiai papuoštas, 
kurio simbolium buvo lėktu
vas. Visokių valgių skaniai 
pagamintų buvo užtektinai, 
nes ji yra tikras ekspertas 
valgių gaminime. Vargiai kur 
galima butų surasti kitą to
kią.

J. M. Tumavičienė prisegė 
puikų korsažą poniai Vadels, 
o visos dalyvės įteikė Vade- 
lienei puikių dovanų ir linkėjo 
laimingos kelionės. Tas net 
sujaudino ponią Vadei, nes jai 
buvo tikras “supryzas”. Buvo 
atvykus ir dabartinė 49 kuo
pos pirmininkė E. Bražukas, 
atsisveikinti su valdybos nare, 
kaipo iždininke. Bravo mote
rys, veikit daugiau, jūsų var
das skambės garsiau.

Turiu pažymėti, kad M. 
Vadei priklauso prie Stepono 
Dariaus posto legionierių, Lie
tuvių Piliečių Klubo, Sanda
ros Moterų Klube yra užrašų 
sekretore, o jos abu sūnus 
Dilliai ir anūkai priklauso 
prie SLA. Tai vis motinos 
nuopelnas, tai pavyzdis dide
liems veikėjams, kurie ne
pasistengia prirašyti savo šei
mų prie SLA.

Gerai pasilsėjus gryžk, nes 
tavęs laukia didelis darbas, 
SLA 49 kuopos 20 metų su
kaktuvės čia pat

Taip pat esu dėkinga poniai 
Mazuraitienė! ir jos dukrai 
už pakvietimą ir puikias vai
šes. J. M. Tumavičienė.
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Mažoji Graetchen
(MOTINOS DIENAI)

v
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Jei sunkiose gyvenimo va
landose nors vieną akimirką 
galėčiau pamatyti jos (moti
nos) šypseną, aš nežinočiau, 
kas tai yra liudėsis, vargas...

Tai proto sandėly rasta ke- 
no tai pasakyta teisinga, gra
ži mintis apie motiną.

Diena dienon, sparčiai^žing

sniais ruduo mus vijosi iš 
parko. Diena dienon dienos 
trumpėjo, naktys apsitrauk
davo ruku, kurs rytais, it 
snausdamas, it nenorėromis, 
tingiai, tingiai kilo aukštyn, 
sklaidėsi, bet dar leisdavo 
saulės spinduliams p r a s i s- 
kverbti į žemę.

Maloni jos šypsena linksmi
na žmogų, bet mažai tešildo 
jį-

Artinasi darganos, šlapdri
ba, purvas. Tokiomis dieno
mis kiekvienas, kurs kelionėj, 
skuba, kad vakare būti po 
stogu, kur ugniakuras šildo 
orą ir jį daro maloniu ir drau
gišku.

Antras mėnuo musų maža 
vilkstynetė slinko iš rytų va
karų link, iš brangios tėvy
nės, svetimon Vokietijon į ne
žinomybę.

Visla jau persiirta, tuoj bus 
svajotoji žemė — Pomeranija, 
kurioj nutarėm apsistoti, žie- 
mavoti, laukti karo pabaigos, 
o tuomet linksmi atgal pas 
savuosius, likusius savo sody
bose.

Diena dienon musų bėrukai 
tingiau ir tingiau traukė ve
žimus. Diena dienon seko ir jų 
jėgos ir mes buvom pasiilgę 
pastovaus, šiite kampelio ir 
poilsio. Ypač visų muši? buvo 
rūpestis mažosios musų dvi 
bendrakeleivės. Jos vargšės 
dar ir pirmos vardo dienos 
nebuvo šventę. Tik pirmą 
pusmetuką buvo persiritę. 
Skubėjom į Pąmerariią, tikė
damiesi, jog šio krašto žem
dirbiai atjaus žemdirbių nelai
mę ir vargus ir mus priglaus. 
Reikia pasakyti — neapsiri
kom. Neužmiršim pomeranie- 
čių slaviškos širdies likučių.

‘ Sekmadienis. Norėtųsi šven
tadienį anksčiau sustoti nak
vynės, leisti sau ir musų ke
lionės draugams keturkojams 
ilgesnį poilsį.

Prašom nakvynės vienam 
stambiam ūky, antram, vėliau 
dvare, bet nesėkmingą.

Saulutė pasislėpė už debe
sų skraistės vakaruose. Arti
nos vakaras.

Ir vėl dvaro sodyba.
Nutarėm, jei šiame dvare 

atsisakys mus'priglausti nak
čiai, sustosim lauke, moterims 
su mažaisiais tikriausiai gau
sim šiltą pastogę pas dvaro 
kumečius. Mažažemiai, dvaro 
darbininkai visuomet mums 
buvo gailestingesni nei turtin
gi dvarų bei ūkių savininkai. 
Šventam rašte pasakyta — 
greičiau asilas pralys pro ada
tos skylutę nei turtuolis re
gės dangaus karalystę.

Teisingai pasakyta.
Sustojom kely prie dvaro. 

Musų butininkės ir mudu du 
vyrai palydovai priedo, kad 
reikale padėti išprašyti, išaiš
kinti, jog mes esame reika
lingi nakvynės, ypač moterys 
su mažaisiais, nuėjom į dvarą.

Dvaras didokas, o dvaro 
kiemas dar didesnis. Dvaro 
rūmai mūriniai, dviejų aukš
tų rodė, jog patalpų yra pa
kankamai ne tik dvaro šeimi
ninkams, bet ir pakelaiviams.

Prie rūmų sutikom mergy
tę septynerių metų, kuri, kaip 
vėliau sužinojom, vadinosi 
Graetchen. Iš kuklių jos pa
radų manėm bus dukrelė ku
rio nors iš dvaro pareigūnų.

Panelyte, ar negalima butų 
matyti dvaro savininką, už
kalbino mergaitę vienas iš 
musų delegacijos.

Jo nėra namie — buvo at

sakymas.
Ar greit grįž?
Mano tėtis su mama išva

žiavo į krikštynas.
Tai gal tuoj grįž?
Nežinau — trumpas atsa

kymas. Tai gal galima butų 
matyti dvaro prižiūrėtoją?

Dvaro prievaizda išėjo pas 
kaimynus. O ko jus norite?

Mat, be dvaro pono ar prie-’ 
vaizdos... Sakykite, ko norite? 
— pertraukė ji musų kalbą.

Mes norėtume gauti nakvy
nę nors moterims su mažais 
vaikais. O kas jus esate?

Mes paaiškinom, kas esam.
O kur jūsų vaikai?
Musų vilkstynėj ant kelio. 

Ten ir musų visi bendrakelei
viai.

Taip reikėjo iš karto saky
ti.

Bet, jei dvaro pono ar prie
vaizdos nėra namie, niekas 
musų norų neišklausys, — 
pastebėjo mūsiškiai.

Ir jau sukomės skubėti prie 
savųjų, bet mergytė sulaikė:

Luktelkite, viskas bus sut
varkyta. Bet mes laukti kol 
ponas grįž negalime, jau tem
sta.

Aš esu dabar dvare tėvų 
pavaduotoja. Ką aš padary
siu gero, tėvai mane ne tik 
už tai nebaus, bet dar pagirs.

Tokie žodžiai šios mergytės 
mus nustebino ir kartu pra
linksmino, suramino.

Važiuokite visi į kiemą.
Čia pat, pasirodžiusiai išė

jusiai iš rūmų senyvai mote
riai įsakė — moteris su vai
kais patalpinti rūmuose. •

Apačioj prie virtuvės kam
barėly? — pasiteiravo senyva 
dvaro motdris. Ne apačioj 
prie virtuvės, ten drėgna ir 
šalta, bet antrame aukšte, 
svečių kambary.

Be to, ji pridėjo senyvai 
dvaro moteriai: Pasakyk 
Francui, lai vežimus įleidžia į 
kluoną, o arklius gali pasta
tyti arklydėj, arba kluone, ir
iai duoda pašaro.

Norėjosi šį mažąjį angeliu
ką paimti ant rankų ir pabu
čiuoti už jos protą ir gerą šir
dį.

Daug ji mums padarė: — 
keleivius priėmė nakvynėn, 
Francas, senas dvaro darbi
ninkas, matyt vyresnysis, ati
darė didžiulio kluono duris ir 
suleido grendymuošna musų 
vežimus. Vieni iš musų ark
lius .pastatė arklydėn, kiti pa-

siliko kluone prie vežimų.
Tas pats Francas apdalino 

po glėbuką šieno, leido pasi
imti akselio.

Jau buvo vakaras, kai, pa
šėrę arklius, galėjom patys 
pasistiprinus pagalvoti apie 
poilsį.

Dvaro virtuvėj gavom kar
što vandens kavai, o kai ku
rie iš musų drąsesni dar ir 
likusios nuo vakarienės bal
tintos bulvienės.

Žinoma, užėjom aplankyti 
ir musų moteris su mažojo m 
Dalytėm. Svečių kambary bu
vo trys lovos. Mūsiškės nu
siskundė, jog net nedrąsu ke
liauninkėms gulti į taip šva
riai paklotas lovas.

Dalytėms tos pačios gero
sios Graetchen patvarkymu 
buvo pašildyta šviežio pienu- 
ko.

Tėvai, grįžę iš krikštynų 
ne tik patvirtino savo myli- / 
mos dukrelės geradarystę, 
bet dar leido vienai dienai 
mums pasilikti poilsio.

Besirengiant tolymesnei ke
lionei musų bendrakeleivio 
susirgo arklys. Dvaro savinin
kas patsai davė patarimą, 
kaip gydyti susirgusį gyvulį 
ir pasiūlė pasilikti kol pasta
rasis susveiks. O kai mūsiš
kis paaiškino, jog jis negalys 
atsilikti nuo savųjų, leido vi
sai vilkstynei laukti susveiki- 
mo keturkojo ligonio. Laimė, 
pietums ligonis buvo jau 
tvarkoj ir, nenorėdami išnau
doti žmogaus geraširdingumo, 
pajudėjom toliau.

Dvaro darbininkai pasako
jo, jog dvaro ponia yra labai 
geros širdies žmogus, kur ga
li padeda dvariokams jų var
guose, jų nelaimėse. Jos pro
tingas žodis nušluosto ašarą 
ne vienai motinai, netekusiai 
šiame kare brangaus sunaus. 
Pavyzdžiais ji mokina savo 
mažą Graetchen artymo mei
lės, gailestingumo ne tik žmo
gui, bet ir gyvuliui.

Dvaro savininkas, Jos vyr- 
ras, nesipriešina žmonos žmo
giškumui, net jai padeda jos 
geruose darbuose. Abu žen
gia žemišku keliu su protu ir 
meile širdy. Tuo pat keliu ve
da ir dukrelę.

Kaip lengva butų keliauti 
per pasaulį, jei motinos butų 
panašios Graetchen motinai, 
o jų dukrelės šiai mažajai 
Graetchen.

grįž ir tada — jiedu su ma
ma tai pagyvens!... Jisai jai 
paišo viliojančias perspekty
vas ir, galų gale, motina nu
sileidžia ir sutinka. Kas gi 
nori vaikui daugiau geriimo 
ir laimės, Jei ne motina Ą Jo 
laimė — jos tikslas. Lai jau 
važiuoja prie to mokslo šalti- 
tinio, lai semia...

Mokslas ir gyvenimas Pa
ryžiui reikalauja nemažai pi
nigų ir motina įtempia visas 

’ jėgas, kad tik Kazeliui nieko 
netruktų. Ir valgyklą laiko, ir 
degtinę slaptai pardavinėja, 
skalbia ir taiso baltinius ne- 
vedusiems valdininkams, stve
riasi kriaučystos, vaikščioja 
ant patarnavimo. Kaziui nie
kuomet neprisiėjo nešiot kiau
rų batų ir nebuvo stokos pi
nigų, bet jisai nežinojo, ko
kiu sunkiu budu motina juos 
uždirba.

Jau studijos ėjo prie galo, 
kaip su motina atsitiko nelai
mė. Tuomet siautė gripo epi
demija ir jinai taip pat apsir
go. Liga užgavo širdį ir jinai 
vos-vos nenukeliavo į aną pa
saulį, bet ilgai gulėjo ligoni
nėj, negalėdama nieko uždirb
ti. S.unui ji apie tai nerašė 
(kam gi vaiką nervuot?), 'bet 
reikėjo parduot namelį, nes 
nebuvo iš ko pasiųst jam pi
nigų. Nejaugi nutraukt moks
lą, kad jau tiek padaryta? 
Pardavus už keletą tūkstan
čių, pusę tų pinigų pasiuntė 
Kazeliui, o kitus padėjo į ban
ką.

Bet visam kam būna pabai
ga. Atėjo diena, kad ir Ka
zys, baigęs studijas ir gavęs 
diplomą, grįžo į tėvynę ir pra
dėjo dirbt universiteto klini
koj, su geru atlyginimu. Mo
tina — viršūnėj laimės! Taip 
viskas eina, kaip Kazys pasa
kė. Dabar tai ji išnagradyta 
už viską! Jie paėmė erdvų 
butą ir už pinigus, ką buvo 
padėti banke, nupirko gra
žius baldus. Dabar tie pinigai 
nereikalingi, Kazys uždirbs 
ne tiek’...

Vienok laimė neilgai truko. 
Viskas ir visuomet išeina ne 
taip, kaip mes apskaičiuojam 
ir manom, viskas eina savo 
keliu. Nepraėjo metai, kaip 
suužė karas ir viskas griuvo. 
Nebuvo dienos nei nakties, 
kad nebombardutų. Vieni

žmonės slėpėsi j rusius, kiti 
bėgdavo iš miesto, kad pasis
lėpt krūmuose ir miškely.

Kartą tamsią, lietingą ru
dens naktį, Kazys pasiliko 
nakvot pas savo draugą, už
miesty. Užėjus bombardavi
mui, abudu išbėgo į gretimą 
miškelį, kur taip pat buvo 
pribėgę nemažai žmonių. Vo
kiečiai apsupo miškelį ir, su 
pagalba šunų, visus sugaudė 
ir nuvarė į kalėjimą, o iš ten 
— prekiniuose vagonuose iš
vežė į* Vokietiją. Jokie pasi
teisinimai nebuvo priimti do
mėn.

— Tenai surušiuos, paaiš
kino.

Negrįžus Kaziui namo, mo
tina beveik pamišo iš susi
graužimo. Jinai bėgo pas 
draugą, kur sūnys žadėjo 
nakvot, bet jų nerado ir nie
kas nieko apie juos nežinojo.

Sekančią dieną miestą užė
mė komunistai ir surast ko
kius pėdsakus buvo neįmano
ma. Neužilgio jų butas, bal
dai ir drabužiai buvo komu
nistų rekvizuoti, o motina, be 
pinigų ir be nieko, persikėlė 
gyvent į užmiestį, į mažą ba
kūžėlę, pas pažįstamą davat
ką. Ji niekuo nesiįdomavo, tik 
sėdęjo ant slenksčio ir, verg
dama, žiurėjo į kelią, ar ne
grįžta Kazelis, pakol įsitiki
no, kad Kazio nėra gyvųjų 
tarpe. Nuo ašarų ji beveik 
apako, ir matė tik šviesą.

Vokiečiams gydytojai buvo 
reikalingi ir Kazys buvo nu
siųstas dirbt ligoninėj, gilu
moj Vokietijos. Nors jam ir 
gulėjo ant širdies, kas atsiti
ko su motina, bet jis jos ne
ieškojo, bijodamas jai keršto 
iš komunistų pusės.

Tuo tarpu karas buvo baig
tas, ir Kazys išemigravo į 
Australiją, kur, laikui bėgant, 
tapo profesorium vienam iš 
Australijos universitetų. Da
bar jis jau ne Kazelis, bet 
gerbiamas ponas profesorius 
Kazimieras Liutkevičius. Ji
sai vedė vieno turtingo plan- 
tatoriaus dukterį ir gyvena 
puikiam, persunktam šviesa, 
stikliniam palociuje, ant van
denyno kranto, kuris rami
nančiai ūžia ir verčia pamiršt 
apie karą ir visas baisenybes, 
surištas su juo.

Neilgai komunistai paliko

Motinos Atsiminimui NAUJAS '“DARBO” 
NUMERIS

Sofija Ambrazevičienė

Motina ir Sūnūs
Argi kur geresnis draugas 
Už motutę atsiras?
Ji kiekvieną, vaiko klaidą
Ir pateisins ir supras...

Mirdamas vyras jai pasa
kė:

“Neatiduok viso, Stase, Ka
ziui. Jis vaikas neblogas, bet 
jaunas, neįkainuos tavo geru
mo, o tu liksi viena, be jo ir 
be pinigų, ir sunkus bus tavo 
likimas. Atmink mano žo
džius!”

Bet motinos širdis minkšta. 
Tėvui mirus, Kazys jau buvo 
gerai paaugęs, malonus vai
kas, vienintelė jos paguoda. 
Viso ko tai ji neatiduos, ne
reikia nei sakyt, bet tokį vai
ką neatiduot į mokslą — tai 
butų nuodėmė. Tuo tarpu yra 
iš ko: Namelis veik naujas, o 
ir tėvas paliko juos ne be cen
to.

Tokiu budu, Kazys buvo 
atiduotas į gimnaziją ir gerai 
mokinosi. Tėvo palikti pinigai 
pobiskį tirpo. Reikėjo knygų, 
geresnių drabužių, už moks
lą...

Laikas greitai bėga ir taip,

metai ipo metų, atnešant kas
dieninius rūpesčius ir gyveni
mo džiaugsmus, prabėgo as
tuoni meteliai ir Stasė nepas
tebėjo, kaip jos sūnūs užaugo 
ir pabaigė gimnaziją, dėl jos 
/jis posenovei buvo mažas,'my
limas Kazelis.

— Gerai, kad jau baigė, 
galvojo motina, dabar kur 
nors valdininkaus, gaus algą 
ir gyvensim.

Bet Kazys su tuo nesutin
ka. Jis gabus ir mokslas jam 
lengvai duodasi. Nejaugi jam 
užsikast visam gyvenimui ko
kioj raštinėj ir nuo ryto iki 
vakaro perrašinėt popieras ? 
Ne, tas butų lygu, kad pasi
neri: su akimis ir galva dum
blyne ar atsidurt kape... Jis 
nenori per prievartą, bet pra
šo motinos sutikt geruoju, 
kad jis tęstų aukštąjį moks
lą, bet ne tėvynėj, o pasaulio 
sostinėj — Paryžiui, kur galė
tų klausyti ne tik geriausių 
profesorių, bet ir pamatyt 
svietą. Už specialybę jis pasi
renka mediciną. Kur gi jis 
dings, jog nepražus, aiškina 
jis motinai, gavęs diplomą

Motinėlė mirė 
Ir apleido svietą, 
Kaimo kapinėse 
Amžina jos vieta. 

Gailestinga siela 
Pastatė kryželį, 
Kuris, jau pasenęs, 
Nukrypo į šalį.

Jau kapelį žolė 
Laukinė apaugo, 
O šakale rūtų— 
I krūmą užaugo.

Motinėlės kapo 
Nėra kam lankyti, 
Visi jos vaikeliai— 
Priešo išvaikyti.

Kapelis apleistas — 
Apie jį kam bėda? 
Tik saulėtais rytais— 
Veversėliai gieda.

Brangi, motinėle, 
Visiems gailestinga, 
Siunčiu tau ištolo
Ašarą širdingą.

Pilėnas.

ramybėj Kaziaus motiną. Vie
ną naktį, prie ‘bakūžės priva
žiavo “juodvarnis” ir nuvežė 
ją į kalėjimą. Jinai neparodė 
jokio susijaudinimo, nes da
bar jai buvo vistiek. Ten ji 
pergyveno visus baisumus ko
munistinio teroro, bet iš jos 
neišgavo, kur jos sūnūs, nes 
ji pati to nežinojo. Po trijų 
metų sunaikinta sveikata ir 
pusiau pamišusiu protu, ji bu
vo paleista iš kalėjimo.

Praėjo penkiolika ilgų, kaip 
šimtmečiai, metų. Motinos 
laukime jau nėra vilties. Kau
no gatvėse, kartais, galima 
matyt aukštą, seną moterį, 
suveltais, žilais plaukais, nu
blukusiom akim, skuduruose 
ir basą. Ji greičiau panaši į 
šešėlį, negu į gyvą žmogų. 
Kartais, ji prieina prie kokio 
nors praeivio ir šnybžda:

— Ar nežinai Tamsta, kur 
mano sūnūs? Kodėl jis man 
nerašo? Ir ištikrųjų, kodėl gi 
nerašo? Nuo draugų jis žino, 
kas atsitiko su motina, grei
čiausiai, besibąsty damas po 
pasaulį, nustojo sąžinės, o 
turtas išpūtė jo egoizmą, ir 
motina jam butų nereikalinga 
apmauda.

Jau išėjo iš spaudos šių me
tų pirmas “Darbo” numeris. 
Kaip pirm estuose numeriuo
se, taip ir šiame telpa daug 
gerų raštų pasiskaitymui. J- 
domus straipsnis yra prof. J. 
Kaminsko — Visu veidu į Lie
tuvą. Šį straipsnį turėtų per
skaityti kiekvienas lietuvis, 
nes jo autorius yra plačiai ži
nomas lietuvių tautos patri
archas, rašo lengva kalba ir 
žino apię ką kalbą.

J. Rapečkos paruoštas ilgo
kas staipsnis — Ir anapus— 
nuomonės ar prievolė? A. 
Landsbergis rašo apie Tary
binio Lietuvos teatro proble
mas ; Pranas Lapė — Kūrė
jas užkeltas ant traktoriaus; 
J. Kreivėnas — Gaivus ir į- 
spudingas muzikinis gyveni
mas; Iš Lietuvoje išėjusios J. 
Jurginio ir V. Mikučianio 
knygos: Ar atpažinsime Vil
nių po kitų penkiolikos metų? 
Jurgis Gimbutas — Džiugu, 
bet susimildami daugiau tie
sos ir mažiau propagandos.

Telpa ir daugiau ilgesnių ir 
t r u m pesnių raštų. Adresas: 
DARBAS, c/o V. Gervickas, 
86-03 — 76-th Street, Wood- 
haven 21, N. Y.

TEISININKŲ ŽINIOS

Paskutiniam Teis, žinių nu- | 
mery telpa daug gerų raštų. 
Dr. Domas Krivickas rašo: 
Įstatymų ir teismų sprendimų 
vykdymas okupuotoje Lietu
voje; L.K . — Lietuvos teisi
ninkų likimas; dr. K. Šidlaus
kas—Piliečių saugojimas nuo 
valdžios sauvalio; P. Stravin
skas — Lietuvos teisinių pa
pročių aiškinimas; Boleslovas 
Masiulis — Valstybės Tary
ba ir Kaip ruošėme Lietuvos 
civilinį kodeksą; P. Linkus— 
A. a. Antanas Olis; R. Skipi
tis — A. a. Petras šalčius.

Telpa ir daugiau naudingų 
raštų pasiskaitymui. Teisinin
kų Žinias leidžia tesininkai. 
Kaina metams $2.00. Adre
sas: Teisininkų Žinios, 5611 
So. Emerald Avenue, Chicago 
21, IU.

Nelaukite ilgai ir dabar pat- 
kite SLA nariais.
.... ...................  ■- - ---------------T

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.01 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų | mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudy skyriy duoklės dar mažesnės

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA V A J AUS KUPONAS»
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą,
Vardas ir Pavardė Amžius Adresas

(D

(2)

9 m., num. ir gatvė 
miestas —-------

m., num.
miestas

ir gatve

J

, zona valstija —
--------------

, zona valstija —

i 
I
I
i
s-*1
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miestas
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, zona valstija —

Rekomenduoja:
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

, num.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York Brooklyn, N. Y. Detroit, Michigan
SLA PREZIDENTAS DAU

GIS LANKĖSI CENTRE
Atsilankykite į Įdomų 

KONCERTĄ
Motinos Dienos Minėjimas

Praeitos savaitės šeštadienį, 
gegužės 2 dieną centre lankė
si Susivienijimo prezidentas 
Povilas P. Dargis. Jis atvyko 
dalyvauti Jaunuolių Komisi
jos posėdy, kuris tą pat dieną 
įvyko centrinėse patalpose ap
kalbėjimui Jaunuolių Sky
riaus leidimo Tėvynėje. Cen
tre jis išbuvo iki gegužės 3 
dienos popiečio ir su sekreto
rium dr. M. J. Viniku aptarė 
keletą su jo pareigomis susi
jusių organizacijos reikalų.

Bus Įdomus Pranešimas 
ir Vaišės

Nesenai iš Sibiro grįžęs An
tanas Igaunis gegužės 17 die
ną (sekmadienį) 4 valandą po 
piety Baltic Freedom House, 
131 East 70-th Street, New 
York, N. Y. darys pranešimą 
New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų nariams.

Po pranešimo bus suslpaži- 
mo pobūvis su vaišėmis. No
rintieji pranešime ir pobūvy
je dalyvauti svečiai prašomi 
kvietimais apsirūpinti iš ank
sto, kurie gaunami pas val
dybos narius: Juozą Ginkų, 
Dr. J. K. Valiūną, Dr. V. Pa1 
procką, Joną Valaitį, St. Gu
dą ir A. Simutį. Dalyvavimas 
tik su kvietimais.

Gegužės 16 dieną, šeštadie
nį, 6 valandą vakare Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook- 
lyne, įvyks vienas įdomiausių 
šio pavasario koncertų, kurį 
ruošia Skautams Remti Komi
tetas. Programoje dalyvauja 
Lietuvos operos solistas Vla
das Baltrušaitis, naujai ky
lanti dainininkė Daiva Mon- 
girdaite (atvyko iš Bostono, 
Mass.), žymus pianistas Alek
sas Mrozinskas ir plačiai ži
nomas aktorius Vitalis Žu
kauskas su įdomia programa.

Po meninės dalies bus šo
kiai, grojant Romo Butrimo 

.orkestrui. Veiks skanių valgių 
ir gėrimų bufetas, bus turtin
ga loterija.

Parengimo visas pelnas yra 
skiriamas lietuviams skau
tams paremti. Rengėjai kvie
čia gausiai atsilankyti į vaka- 
rą-koncertą ir išklausyti retą 
bei įdomią programą. Savo 
atsilankmu prisidėsite prie 
lietuvių jaunimo parėmimo.

Š. m. gegužės mėn. 10 die
ną, 12:15 valandą po pietų 
(sekmadienį), Hispanos Uni- 
dos salėj, kampas Vernor ir 25 
gatvės, įvyks MOTINOS DIE
NOS minėjimas.

Minėjimui pritaikintą kalbą 
pasakys gera kalbėtoja Aldo
na Augustinavičienė iš Cleve- 
lando. Meninę programą iš
pildys Stasio Sližio vadovau
jamas, ibirutiečių globojamas, 
mergaičių choras, ateitininkai 
ir skautai.

Minėjimą ruošia JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti. Įėjimas nemokamas.

V. Kutkus.

Už Tamstos ir Tamstos vi
sos šeimos pasišventimą ir 
suteiktas vaišes dalyviams ir 
dosnią auką pinigais, mes 
š i u o m i pareiškiame didelį 
AČIŪ!

Finansų Komisija Lietuvių 
Pavilioną įrengti Chicagos Pa
saulinėje Parodoje:

J. P. Varkala,
Pirmininkas,

Dr. K. Draugelis, 
Jonas Stankus, 
A. J. Rudis, 
Valerionas Šimkus.

P» V I • • •aiesko j imai

Padėkos Laiškas

Marcella,
III., giminaitė

Leonar-

gyvenusi
Baravy-

Otto, kilęs iš Šiaulių

Leonora, buv. mokyto*

Wilkes Barre, Pa.
MIRĖ JONAS GUDAITIS, 

SLA 35 Kuopos Narys

Lojalumo Paradas
Balandžio 25 dieną New 

Yorke įvykusiam parade daly
vavo daug įvairių tautų žmo
nių su savo vėliavomis, jų tar
pe ir lietuviai. Džiugu tas, 
kad šiame parade dalyvavo 
nemažai lietuviško jaunimo. 
Teko pastebėti skautus vy
čius, uniformuotas skautes ir 
visą eilę kitų specialiais rū
bais apsirengusių jaunuolių.

Paradą stebėjo miesto bur
mistras Robert VVagneris, gu
bernatorius Rockfelleris ir vi
sa eilė įžymių miesto pareigū
nų. Diena pasitaikė graži, tai 
susirinko nemažai žiūrovų pa
radą stebėti. Rep.

mirė SLA 35 kuopos 
Jonas Gudaitis. Velionis

Ponas J. Pakel, Sr., 
Prezidentas Chicago 
Savings and Loan Ass’n. 
6245 So. Western Avė., 
Chicago 36, Iliinois
Didžiai Gerbiamas Tamsta:

Finansų Komisija Lietuvių 
Paviliono Pasaulinėje Parodo
je Chicagoje, labai įvertina 
Tamstos žygį, kviečiant drau
gus ir pažįstamus į savo na
mus š. m. balandžio 25 dieną, 
kurie suaukojo stambią sumą 
pinigų įrengimui viršminėto 
paviliono.

LletuvM Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Vilkaitė-Karkauskienė, Jono d., 
kil. iš Sprindiškių k., Klebiškiu v., 
Marijafnpolės apskr., duktė Anta
nina ir sūnūs Ipolitas.

Kuosa Petras, gyvenęs Čikagoje.
Markšaitis Henrikas ir 

das, Jono sūnus.
Martines

Lake Vilią, 
kams.

Midvidas 
apskr.

Mitalienė
ja ir jos vyras Adolfas Mitalas.

Obelevičius Edmundas, kil. iš 
Caikynčs, Švenčionių apskr., eko
nomistas.

Pielis Antanas, Petro sunu., gy
veno 2543 West 21 St., Chicago, 29, 
III.

Vilkaitė-Karkauskienė Ona, Jono 
duktė, kil. iš Sprindiškių kaimo, 
Klebiškiu vals., Marijampolės ap., 
vyras Karkauskas Motiejus, 
iš Rampų k., Merkinės vals., 
kai Antanina ir Ipolitas.

Zavadskienė Ona, Antano 
tė.

kilęs 
vai-

dūk-

Žemaitis Juozas, Juozo s., iš Var
naičių k., Batakių vals., Tauragės 
apskr., turėjo seseris Agotą ir Ro* 
zaliją.

Žilevičiūtė Valerija, gimusi Kvė
darnos m I estei p, Tauragės apskr. 
Ištekėjusios pavardė nežinoma. Tu
rėjo seserį Kasiulięnę.

Ambrasienė-Kregždytė Marė, gi
musi Jurginiškių k., Kauno apskr., 
ir jos duktė Adelė Ambrasaitė.

Astašauskienė Agota, Jono dr., 
gimusi Garzdų k., šakių apskr.

Buragas Jonas ir Natalija Bura- 
gaitė-Katkauskienč, Antano vaikai, 
gimę Antabudžio k., Griškabūdžio 
vals., šakių apskr.

Genys Andrius, buv. karininkas, 
žmona Genienė-Vaitavičiutė Olga.

Jesionas Ignas, gyvenęs Omaha, 
Nebr.

Juozelskis Domas, Juozo sūnūs, 
g. 1922 m. Vyžuonų m., Utenos ap.

Katkauskienė-Buragaitė Natalija 
ir Jonas Buragas, Antano vaikai, , f
gimę Antabudžio km., Griškabu- ‘ 
džio v., šakių apskr.

Kregždytė Eugenija-Genovaitė.
Jazutka Jonas, iš Skėmių k., 

Baisogalos vals., 
seniau atvykęs 
mai čia miręs 
mi atsiliepti jj

Marunas
gim. Katinų k., Jankų vals., Šakių 

apskr. ir jo sūnūs Juozas.
Mažunaitis Petras, kilimo nuo 

Jurbarko, gyveno Marijampolėje, 
redagavo “Suvalkietį”.

Mikulėnas Cilva, gim. Kikšnių 

k., Daugailių vals., Utenos apskr.
Motiejūnas Antanas, Gabrieliaus 

s., kilęs iš Utenos.

Norkus Vincas, Vinco sūnūs,
lęs iš Rubikių k., Sėdos vals.

Pocius Julijonas Kazimieras. 
Raibikiutč Ona, iš Uosupėlio 

Sasnavos vals., Marijampolės ap.
Roką itienė-Valant ie jute Agota, 

Jono duktė, kil. iš Kunigiškių k., 
Gaurės vals., Tauragės apskr., vy-

ras Antanas Rokaitls (miręs) ir 
jos sūnūs.

Užkuraitis Juozas ir Pranciškus, 
Jokūbo sūnus, kilę iš Mlckiškės k., 
Batakių vals., Tauragės apskr., 
Juozo žmona Liudvika Balkauskai- 
tė-Užkuraitlenė, Pranciškaus žmo
na Magdalena Skiriutė-Skirmantai- 
tė-Užkuraitlenė.

Valantiejus Mykolas, Jono sūnūs, 
kil. iš Kunigiškių k., Gaurės vals., 
Tauragės apskr., žmona Petronėlė 
Valantiejienė.

Zagurskienė Apolonija (buv. Spe- 
rausklenė), sūnūs Sperauskas An
tanas ir 2 dukterys, gpveno Balti- 
more, Md.

Akuockaitė-Jeslnlaucklenė Marė, 
Kosto d., gim. Barčių 
apskr.

k., Alytaus

juos žlnan- 
atsillopti:

Pittston, Pa.

SLA 7-TOS KUOPOS 
mėnesinis narių susirinkimas 
šaukiamai gegužės mėn. 10-tą 
dieną, priprastoj vietoj ir pri
prastu laiku.

Visi nariai ir narės kviečia
mi skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui. Kviečia 
kuopos pirmininkas

Vladas Palūpis.

Detroit, Michigan

A. L. B. Radio Klubo
Koncertas-Vakaras

Šių metų balandžio mėn. 22 
dieną 
narys 
gimė Lietuvoje prieš 63 me
tus, Virbalio valsčiuje.

Liko brolis ir sesuo Lietu
voje, du broliai Australijoje. 
Čia turėjo seseryčių ir brolvai
kių. Jis buvo lietuvių tautiš
kos parapijos steigėjas, tai 
kun. Julius Gaspariunas atli
ko visas laidojimo apeigas 
lietuvių kalba bažnyčioje ir 
tautinėse kapinėse. Į amžiną 
poilsį palydėjo virš 50 asme
nų. Laidojimu rūpinosi jo po
dukra Helena Lamanowskie- 
nė ir jos duktė.

Balandžio 26 dieną buvo 
šaunus dainų koncertas epis- 
kopalų bažnyčioje. Programa 
tęsėsi pusantros valandos. Mi
šrus choras susidėjo iš šimto 
asmenų, o orkestras iš 16 mu
zikantų su dūdų vargonais. 
Choras buvo sudarytas ben
drai iš dviejų miestų. SLA 35 
kuopos vice pirmininkas Pra* 
nas Lukas irgi dalyvauja dai
nose. Įžangos bilietų nebuvo, 
buvo tik aukų rinkliava. Cho
rai gerai išlavinti ir dainuoja ' 
stebėtinai gerai. Solo partijas 
atlieka choristai iš savo tar
po.

Publikos susirinko pasiklau
syti koncerto apie 
Didžiumą publikos 
terys ir pagyvenę 
gramoj pažymėta, 
finansiškai remia
profesionalai ir organizacijos.

Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia metinį Motinos Dienos 
minėjimą gegužės 17 dieną, 
Lietuvių Salėje, 206 Parrish 
Street. Pradžia 4 valandą po 
pietų. Bus gera vakarienė ir 
dovanos duodamos. Kviečiami 
atsilankyti ir bendrai pabu
voti su klubicčiais. Busite vai
šinami iki sočiai.

J. V. Stanislovaitis.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

šeši šimtai, 
sudarė mo- 
vyrai. Pro- 
kad chorus 
pasiturinti

iš
Kėdainių 

Amerikon ir 
1956 metais, 
pažinusieji. 

Vincas, Jono

apskr., 
spėja- 
Prašo-

sun us,

ki-

k.,

SLA Pagalbos Ranka

Ileškomieji arba apie 
tteji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

rengia 
koncer-

kartą

Gegužės mėn. 9 dieną, šeš
tadienį, A. L. B. Radio Klubas 
Hispanos Unidos salėje (buv. 
lietuvių svetainėje), 
puikų lietuviškų dainų 
tą-vakarą.

Programoje pirmą
Detroito A. L. B. Radio Klu
bo oktetas, vadova ujamas 
Stasio Sližio, pasirodys sceno
je. Jus išgirsite lietuvių liau
dies ir partizanų dainas, ku
rios nors trumpam laikui Jus 

'Nekels į musų brangią Tėvy
nę Lietuvą.

Po koncerto, grojant pui
kiam orkestrui, šokiai iki 1 
balandai ryto.

Bufetas su skaniais lietu
viškais valgiais ir gėrimais 
bus atidarytas nuo 7 valandos 
vakaro.

A L. B. Radio Klubas ma
loniai kviečia visus detroitie- 
čius ir apylinkių lietuvius at
silankyti į šį pirmą kartą Det
roite, lietuviškų dainų koncer
tą ir maloniai praleisti laiką 
su savo draugais bei pažįsta
mais. A. Jau,

VVilkes Barre, Pa.
115 kuopa 
sekmadienį, 
Sans Souci parke, 
šokių paviliono. Piknikas bus 
smagus, nes svečių prisižadė
jo atvažiuoti iš kitų miestų ir 
bus nepaprastas dainavimas. 
115 kuopa kviečia SLA na
rius ir šiaip lietuvius atšilau- 
kytL

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci/parke, 
už šokių salės ant žafios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

Detroit, Mich. — SLA 352 
kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros onkestros.

—o—
Chicago, III. — Susivieniji

mo 134 moterų kuopos ren
giama graži gegužinė įvyks 
gegužės įnėn. 17 dieną, Onos 
Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Avenue, arti Archer 
Avenue. Rengėjos kviečia sa
vo ir kitų kuopų narius bei 
nares dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame pavasario ore links
mai laiką praleisti. Patenkin
kite rengėjų kvietimą ir ne
praleiskite šios gegužinės.

rengia 
birželio

— SLA 
pikniką

7 dieną, 
užpakaly

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašaipų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gegužės 2, 1959 Mietais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS GUDAITIS, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa., gimęs 

birželio 12, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 14, 1915 m. Mirė balandžio 22, 1959 
m. Velionio podukrai, Helen Lemanovvski, pomir-

( tinęs išmokėta -----------------------------------------------
PRANE BIKINIENE, 40 kp., Pittsburgh, Pa., gimusi 

sausio 15, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė birželio 1, 1933 m. Mirė vasario 25, 1959 m. 
Velionės dukteriai, Julei Bikinaitei, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

PETER MUR1NIKAS, 204 kp., Tamaųua, Pa., gimęs 
kovo 25, 1887 m., Panevėžio apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė gruodžio 2, 1919 m. Mirė va
sario 6, 1959 m. Velionio žmonai, Margarct Mur- 
nikas, pomirtinės išmokėta----- ------- -----------------

ANDRIUS LAZAUSKAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs liepos 26, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 3, 1919 m. Mirė balandžio 11, 1959 
m. Velionio vaikams, Juozui, Jonui, Albinui, Vin
cui, Aldonai ir Onai Lazauskams, pomirtinės iš
mokėta _____________________________ _________

m.
$600.00

150.00

300.00

1,000.00

Viso ____________. ....................................................... $2,050.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso--------------------- $52,902.08

Išmokėtos ligoje pašalpos
W. JARUŠEVIČIUS, 17 kp^ Brockton, Maas., balansas ....................... $9.00

GUNTORIUS, 29 kp., Westvillc, III., sirgo 12 savaičių ................... 72.00
SKIP1RAS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 sav. 2 d. ...................... 40.00
STTANKEVrCIUS, 68 kp,, Rochestcr, N. Y., sirgo 12 savaičių 56.86
STANEVIČIUS, 75 -kp., Los Angeles, Ca!.» sirgo 3 sav. |5 d............ 23.00
BENEŠKUNAS, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 6 savaites ........... 36.00
LIUTKUVIEN£, 210 kp., Williamstown, Pa., sirgo 5 savaites ____ 45.00
STANKUS, 277 kp., Leochburg, Pa., sirgo 4 sav. 1 d........................   28.75
MJLIUASKAS, 286 kp., McKees Rocks, Pa., sirgo 12 savaičių 111.50

P. 
P. 
A. 
T. 
N. 
A. 
J. 
J.

Viso . .. ..................—.................... .........
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

...$422.11
$7,664.63

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

I

ĮDOMUS konkursas
Čikagos laikraštis “Laisvoji 

Lietuva” buvo paskelbusi kon
kursą tema: “Kokios specifi
nės priežastys pastūmėjo da
lį Amerikos lietuvių į komu
nizmą ir kokių priemonių tu
rėtume imtis, kad visus ar 
bent dalį butų galima susigrą
žinti į tikrųjų lietuvių tarpą”.

Premiją už geriausią rašinį 
laimėjo Vytautas Alantas iš 
Detroito. Jis išspausdintas L. 
L. 8 numeryje. Bus spausdi
nama ir kitų autorių rašiniai. 
LL adresas yra: 911 W. 32 
Street, Chicago 8, m. !

X

X
X

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų, firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL COZ INC.
135 VVEST 14th STREET 

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

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy' 5-7430

332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhavvk 2674

Licensed by D SSR

39 Raymond Plaza. W. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877 <

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-3040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. GHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

parai

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHII^ADELPHIA 23, Pa.

Tel. VVAlnut 5-8878
Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų, pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

g

%

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS 
FUNERAL KOME 

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

060 Grand Street 
Brooklyn, N, Y. 
NOTARY PUBLIC

SHAL1NS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALLNS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

VADOVAS J SVEIKATĄ 
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

3148 W. 63rd St., Chicago 29, DL
Telefonas Republic 7-7868

i

i

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. TeL TOvvnliall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ turi daug rimtų bendradar

bių 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. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba. z
7722 George St, Ville Lasalle, Montreaį P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

V

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę AJiaskon; 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; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitą įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir 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

NAUJIENOS

NAUJIENOS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir jvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir {domiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.X

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu'adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Iliinois

I
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PARYŽIUJE MINISTERIAI SUSITARĖ 
ŪEL GENEVOS KONFERENCIJOS

Pavojingoslaisvosios Europos 
Nuotaikos

*

Valstybės Sekretorius Herteris Sugrįžo 
Iš Konferencijos Patenkintas

. Amerikos naujasis Valstybes Sekretorius ILerteris 
pirmų, kartą buvo nuvykęs į Pa ryžiu dalyvauti užsienio 
reikalu įninisteriu konfereneijje. Sugrįžo iš Paryžiaus 
patenkintas ir pranešė, kad vakariečiai pilnai susitarė 
dėl konferencijos su Sovietą Sąjunga, kuri prasidėjo ge
gužės mėnesio II dieną Genevoje. Taipgi jis nusiskubi
no pas prezidentą Eisenhovverį į atostogų vietą. ]>ainfor
muoti į apie susitarimą. Su prezidentu jis kalbėjosi 
daugiau valandą laiko. Jis prezidentui pranešė, kad 
Paryžiuje kalbėjosi su trijų didžiųjų valstybių — Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos ministerais. 
Svarbiausia pasikalbėjimo tema buvo, kad vakariečiams 
reikia stovėti tvirtai visos Europos ir Beri vi 10 klausi- 
me, nežiūrint to. kad Chruščevas tebesilaiko savo nusi
statymo išvyti vakariečius iš Vakarų Berlyno, ir kad 
vakariečiai paruoš atitinkamą planą Vokietijos suvieni
jimui.

Kada spaudos atstovai paklausė sekretorių Harteri 
apie busimos konferencijos pasisekimą, jis atsakė, kad į 
tą klausimą galėti] atsakyti tik tada, jei tikrai žinoti] ką 
Sovietų vadai galvoja, tačiau jis visgi pareiškė, kad Ge
nevos konferencijos pasisekimas priklausis nuo Sovietų 
vadų gero noro.

Nors konferencija Paryžiuje tęsėsi neilgai, bet ji 
pasiekė savo tikslą. Po konferencijos Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas pasižadėjo vykti j Bonną pasitarti 
su Vokietijos žmonėmis. Prieš pat konferenciją Gene
voje gegužės 10 dieną, vakariečiai dar turėjo trumpą 
pasikalbėjimą tinkamesniam prisirengimui prie konfe
rencijos. *

Prezidento nuomonė dėl konferencijos

(

j 
t 
M k

S

Praeitos savaitės pradžioje 
prezidentas Eisenhoweris tu
rėjo pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais. Tarp kitų klausimų 
jis buvo paklaustas ar yra ko
kios nors galimybės preziden
tui susitikti su Sovietų Sąjun
gos ministeriu pirmininku N. 
Chruščevu vyriausybių pa
sitarimuose? Jis atsakydamas 
į šį klausimą priminė, kad už
sienio reikalų ministeriu kon
ferencija turi parodyti kokių 
nors gerų vaisių, ir plačiau 
aiškindamas apiė ministeriu 
konferenciją pareiškė, kad 
jo manymu, konferencija su
teiks vilčių tarp Rytų-Vakarų 
susidariusiai įtampai sušvel-/ 
ninti, o tuomet butų galima 
tų reikalų svarstymą perkelti 
į vyriausybių sukviestą kon
ferenciją. Jis taipgi spaudos 
atstovams priminė Didžiosios 
Britanijos ministerio pirmi
ninko Macmillano dažnai kar
tojamą tvirtinimą, kad Sovie
tų Sąjungoje tik vienas Niki
ta Chruščevas gali daryti tu
rinčius reikšmės tarptautinius 
sprendimus, tad vakariečiams 
su juo reikia derėtis tarptau
tiniais klausimais.

Churchillis svečiavosi 
Baltuose Rūmuose

Didžiosios Britanijos buvęs 
ministeris pirmininkas karo 
metu, VVinston Churchill, 84 
metų amžiaus, atvyko Ameri
kon pasisvečiuoti pas savo 
draugą prezidentą Eisenhowe- 
rį ir su juo pasikalbėti įvai
riais šių dienų svarbiais tarp
tautiniais klausimais. Jis dau
giausia laiko praleido Baltuo
se Rūmuose, jam buvo suruo- 
šos vaišės Baltuose Rūmuose 
ir jo valstybės ambasadoje.

Jis turėjo kelis pasikalbėji
mus su prezidentu Eisenho- 
weriu, tačiau neskelbiama 
apie ką jiedu kalbėjosi. Prieš 
jo atvykimą spauda rašė, kad 
Churchillis atvyksta ne poli
tiniais tikslais, o tik asmeniš
kai pasikalbėti su savo geru 

draugu Eisenhoweriu, kuris 
praeito karo metu buvo karo 
vyriausias vadas Europoje, o 
Churchillis buvo Britanijos 
ministeris pirmininkas. Bet 
nežiūrint asmeniško vizito, 
prezidentas, nors ir nenoro
mis pareiškė, kad jie apkalbė
jo svarbius dalykus. Churchil
lis buvo nuvykęs į prezidento 
ukį-vasarvietę, kur jis buvo 
pavežiotas po ūkį ir aprodyta 
prezidento vasarvietė, kuri 
yra apie 80 mylių nuo Wa- 
shintono.

Prancūzai remia) 
vakariečius

Prancūzijos prezidentas dc 
Gaulle pareiškė, kad vieningai 
dirbdami Genevos konferenci
joje vakariečiai galės laimėti. 
Jei pats prezidentas dc Gaulle 
padarė tokį pareiškimą, tai 
reikia manyti, kad praneuzi- 
jbs derybininkai laikysis tvir
tai su vakarais Genevos kon
ferencijoje.

Nesenai Sovietai buvo suer
zinę Prancūzijos prezidentą 
Charles de Gaulle ir norėjo jį 
nukreipti prieš vakariečius, 
bet jis nukrypo prieš sovietų 
interesus. Taipgi Sovietai ban
dė Prancūzijos prezidentą nu
kreipti prieš Vokietijos kanc
lerį Adenauerį, su kuriuo jis 
nori palaikyti kaimyniškus 
santykius ir su juo turėjo pa
sitarimą.

Numatomas ambasadorium 
į Braziliją

Prezidento nominuotai ir 
senato užgirtai Clara Boothc 
Luce ambasadorium į Brazili
ją atsisakius iš tų pareigų, iš 
VVashingtono pranešama, kad 
į jos vietą ambasadorium į 
Braziliją numatomas paskirti 
Roors Cabon, 58 metų am
žiaus. Prieš trejus metus jis 
buvo ambasadorium Švedijo
je, o dabar yra ambasadorium 
Kolumbijoje. Diplomatinę tar-

“Jus esate 
Šio vieno iš1

nebepatogus!” 
nuoširdžiausių

pavergtųjų Europos valstybių 
bičiulio bei užtarėjo, Prancū
zijos senatoriaus Ernest Pe- 
zet žodžiai Europoš Taryboje 
vyraujančioms pavergtųjų at
žvilgiu nuotaikoms nusakyti 
rodo, kad, savo gyvavimo de
šimtmečio sukaktį minėdama, 
laisvoji Europa gyvena pir
miausia savo dvasios gilią 
krizę, menančią tamsias 
Spenglerio nuojautas. Tam 
budingas buvo ne tik tarybos 
dešimtmečio iškilmingoje aka
demijoje iškilmingas “užsi
miršimas”, kad eurazinio bol
ševizmo totalistiniuose pan
čiuose tebeegzistuoja ir dėl 
savo egzistencijos tebekovoja 
antroji Europos pusė, su tūk
stantmetinės europinės kultū
ros tradicijomis, kuri iš savo 
laisvųjų brolių teisėtai laukia 
savo padėties supratimo ir 
bent nekenkimo laisvės kovai. 
Tam budingas buvo taip pat 
Europos Taryboje Neatsto
vaujamų Valstybių Intere
sams Ginti Komiteto pirmi
ninko pasiūlytos rezoliucijos 
projekto, įsakmiai reikalavu
sio Vakarų Galybes “jokio
mis aplinkybėmis nepripažin
ti Sovietų viešpatavimo Cen
tro ir Rytų Europoje” įtei
sinimo, pakeitimas bendrybe, 
kad “Vakarai negali atsaky
ti savo paramą visoms Euro
pos valstybėms, siekiančioms 
nepriklausomybės ir laisvės”, 
kurioje net žodžiai “Centro ir 
Rytų Europa” pasirodę nepri
imtini.

Kaip toli nūdienė laisvoji 
Europa nuo tos, kuri savo 
metu laisvės idėjas ne tik 
skelbė, bet dėl jų ir kovojo ir 
kovojantiems ėjo talkon. Nū
dienė Europa jau ne kovojan- 
čioji, o veikiau pavergusioji 
Europa, kuriai pavergtosios 
Europos reikalai yra nebepa
togus reikalai, kurių iškilmin
gais momentais verčiau nemi
nėti. O tais atvejais, kai jų 
užmiršimas yra negalimas, — 
nes tie pavergtieji per viso
kius savo tarptautinius sam
būrius užmiršti savęs nelei
džia, — numesti jiems į ben
drybių pakulas įvyniotą žodį, 
kuris, saugok Viešpatie, netu
ri kliudyti bičiuliautis su Mas
kva. Ir tai bičiulystei Euro
pos Tarybos 1959. 4. 20 rezo
liucija priėmė dėsnį: kiek tu 
man, tiek aš tau, rezoliucijos 
žodžiais “kiekvienai Vakarų 
nuolaidai turi būti ekvivalen- 

nybą jis pradėjo prieš dešim
tį metų ir toje srityje yra pri
tyręs. Teigiama, kad preziden
tas jį nominuos greitu laiku.

Tikisi susitarti 
su rytais

Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministeris Lloyd, 
kaip ir ministeris pirmininkas 
Macmillanas, tikisi susitarti 
su rytais. Jis praeitą savaitę 
kalbėdamas per televiziją pa
reiškė, kad su rytais bus gali
ma susitarti. Jis mano, kad 
nors kiek bus pažengta pir
myn ministeriu konferencijoje 
Genevoje, o vėliau viršūnių 
konferencijoje, tai šaltojo ka
ro bangos bus apmalšintos. 
Jis nepritaria Jungtinių Tautų 
pasisiūlymui pagalbėti Berly
no reikale. Tuo reikalu jis pa
reiškė, kad Britanija užtek
tinai pajėgi derėtis su Sovietų 
Sąjunga kaip tokia su tokia. (

' tiška Sovietų Sąjungos nuo
laida”. Praktiškai tatai reiš
kia Rapackio laimėjimą ir 
Baltijos valstybių pirmoj ei
lėj “nurašymą į nuostolius”. 
Dėl visa to sovietų pavergtoji 
Europa tegali nustebusi ir su
sirūpinusi klausti laisvąją Eu
ropą “Quo vadis?” Kor.

Išoriniai Vaizdai 
Lietuvoje

Keliai Lietuvoje, palyginus 
su Rusija, labai' geri. Tačiau 
kaimų vaizdas nykus. Namai 
nepaprastai apleisti, stogai 
prakiurę, apšepę. Išvežtų į Si
birą ūkininkų sodybos dau
giausia sugriautos. Ir tik iš 
apleisto sodelio gali spėti, 
l>ad čia kada tai lietuvio gy
venta. Griuvėsiuose dilgėlės 
įsibujojusios.

Miestuose matosi labai di
delis skirtumas tarp naciona
lizuotų ir privačių namų. Na
cionalizuotieji (valdiški) na
mai atrodo baisiai: visa aplei
sta, sugadintas vandentiekis 
ir kiti įrengimai, iš lauko ir 
viduje nubyrėjęs tinkas. Jei 
greta nacionalizuoto namo 
stovi namelis, turįs privatų 
savininką, tai jis išsiskiria 
kaip diena nuo nakties.

Sovietinės kariuomenės dau
giau pastebiamą Vilniuje, 
Kaune, Tauragėje, Mariampo- 
lqje (Kapsuke), Klaipėdoje, 
Pagėgiuose. Klaipėdos įgula 
pavietota senose kareivinėse. 
Prie Klaipėdos įgulos priklau
so ir stipri zenitinė artilerija, 
kurios būstinė pajūryje, maž
daug pusiaukelyje tarp Klai
pėdos ir Palangos. Tarp rusų 
karių ii' lietuvių nėra jokio 
bendravimo. Rusai ir toliau 
tebelaikomi okupantais. Be 
to, yra ir sunkumų su kalba: 
Kaimiečių dauguma visiškai 
nemoka rusų kalbos.

Pačioje Klaipėdoje, galbūt, 
daugiau kaip pusė gyventojų 
yra rusai. Tačiau Klaipėdos 
krašto rusų nėra daug, dau
giausia jie įsikūrę miesteliuo
se ir sovehozuose.

Tokių, kurie numato emi
gruoti į Vokietiją, Klaipėdos 
krašte 'esą dar apie 2-3,000.

Kuršių Neringa tebelaiko
ma draudžiama zona. Net 
grupinės ekskursijos turi tu
rėti leidimą. Klaipėdos uostas 
nuo plačiosios visuomenės te
bėra izoliuotas. Jis aptvertas 
aukšta lentų tvora. Viršuje 
ištemptos spygliuotos vielos. 
Nuolat saugomas.

Palangos kurorto pliažui 
yra išskirta tik apie l’/o km 
ilgio ruožas. Pajūryje vasarą 
leidžiama vaikščioti iki 23 va
landai. Po tos valandos visas 
pajūrio smėlis yra išakėja- 
mas. Pajūrio pušyne į abi pu
ses nuo Palangos yra stebėji
mo bokštai. Labai madoje 
gintariniai gaminiai. Net ne
lietuvės gintarinius karolius 
nešioja — kaip gyduolę nuo 
įvairių ligų... Palangos vasa- 
rotąjų tarpe lietuvių tauty
bės žmonių nedaug tebūna. 
Pats Palangos miestelis ge
rokai išsiplėtė, daug naujų 
namų ir gatvių. Pastarosios 
yra meksfaituotos. Naujai 
pastatyti namai mūriniai. Se
zono metu Palangoje viskas 
brangu. Iš Palangos į Kretin
gą kas valandą kursuoja au
tobusas.

Dėl okupanto sudaryto 
skurdo kaime, kas tik pajė

gia bei gali — veržiasi į mie
stus, kuriuose paprastai yra 
kiek didesnės galimybės. To
dėl kolchozuose ir sovehozuo
se didelė persvara moterų ir 
senių.

Žmonės grįžusius iš Pietų 
Amerikos į Lietuvą laiko vi
siškai “kvailiais”. Bet kartu 
ir patenkinti, kad “ir jie pa
ragaus tarybinę laimę”. Ke
letas grįžusių, kaip tekę gir
dėti, pabaigė savo gyvenimą 
saužudybe.

Kai dėl nuotaikų, tai lietu
viai nėra susitaikę su minti
mi, kad rusai Lietuvoje liko 
amžinai. Daug nesibijo net 
karo ir yra įsitikinę, kad to
kiu atveju viskas pasikeis. E.

Atvykę iš Sibiro Vo
kietijon Pasakoja

Krašto valdybos pirminin
kui E. Simonaičiui teko savo 
kelionėje Pietų Vokietijoje 
aplankyti keletą neseniai iš 
Lietuvos, kaip vokiečių kil
mės atvykusių, žmonių ap
lankyti ir pasikalbėti apie jų 
išgyvenimus Lietuvoje ir Si
bire.

Apklaustieji buvo 1949 m. 
ištremti į Czeremchovą, neto
li Irkutsko ir patalpinti t. v. 
mažame 1300 asmenų lagery
je. Jiems buvo pasakyta, kad 
jie esą ištremti iki gyvos gal
vos, tekį) dirbti sunkius namų 
statybos ir kitus darbus net 
paaugliams už visiškai menką 
atlyginimą.

Stalinui mirus, bausmės bu
vusios sumažintos, o kas iš 
moterų turėjo į vaikus, galė
jo grįžti Lietuvon. Nuo 1958 
metų lietuviams buvo leista 
laisvai judėti ir gana didelis 
tremtinių skaičius grįžo na
mo. Kai kas abejojo grįžti 
Lietuvon, nežinodami ką ten 
teks veikti čia viską sulikvi- 
davus. Viena mergaitė už 1 
metrą vilnonės naujos me
džiagos parvyko 1958 metais 
į Klaipėdos kraštą atostogų 
lėktuvu ir parvežė apie ten 
esamą gyvenimą žinių į Sibi
rą. Ji pasakojo, kad Lietuvo
je maistas kiek pagerėjęs, ta
čiau medžiagos ir kt. kasdie
ninio naudojimo dalykai dar 
esą labai brangus, labai trūk
stą medikomontų. Grįžusiųjų 
vaikai kalba labai puikiai lie
tuviškai ir visai nemoka vo
kiškai. VKVI.

Austrijoj Komunis
tai Pralaimėjo ’

Viciiua. — Gegužes 10 die
ną visuotinuose parlamentari
niuose rinkimuose komunistų 
partija praleimėjo. Ji nesurin
ko reikalingą balsų skaičių 
turėti vietą parlamente tarpe 
Austrijos 165 parlamento na
rių. Senam parlamento komu
nistai turėjo tris deputatus.

Socialistų partija, kaip at
rodo, parlamente turės 27 at
stovus. Konservatorių žmonių 
partija stipriausia prieškomu- 
nistinė partija turės daugiau
sia atstovų parlamente, negu 
ji turąjo po antrojo pasaulinio 
karo.

Dulles Sveikata 
Nepasikaitė

Buvusio Valstybės sekreto
riaus John F. Dulles, kuris 
serga vėžio liga ir plaučių už
degimu, sveikata nepasikei- 
kcitė. Valstybės Departamen
to spaudos pareigūnas Joschp 
Rcap gegužės 8 dieną prane
šė, kad 71 motų amžiaus Dul-

Kuopy Sekretoriai Didelį Patarnavimą 
Susivienijimui Padarys Palaikydami 

Glaudžius Santykius su Nariais
Musų organizacijoje gyvuojanti fraternalizmo dvasia ska

tina mus palaikyti savo tarpe tikrus broliškus santykius. Tai 
yra graži jau seniai pasireiškusi Susivienijimo tradicija, kurią 
privalu ne tik palaikyti, bet ir stiprinti. Bet iš kitos pusės ar
timas bendravimas narių tarpe yra naudingas pačiai organiza
cijai.

Musų Susivienijimas sukurtas ir išugdytas ne pelno tiks
lais, bet grynai savitarpinei lietuvių pagalbai. Tad Susivieni
jimas priimdamas į savo tarpą naują narį, jaučia gilią parei
gą jam pilnumoje patarnauti. Narys gavęs tam tikromis, tiks
liai apibrėžtomis sąlygomis apdraudą turi žinoti ir tikrumoje 
žino, kaip naudinga, pastovi ir garantuotai tvirta yra toji ap
draudę. Ir mes neturim užmiršti, kad Susivienijimas augo ir 
per išgyventus dešimtmečius plėtėsi tik todėl, jog tikrai ir ne
abejotinai visada ištesėjo savo pažadus bei įsipareigojimus. 
Jam visi nariai ir plačioji lietuvių visuomenė pastoviai ir ne
abejotinai pasitikėjo. Štai kodėl musų organizatoriams nėra 
sunku gauti naujus narius, jeigu tik mokama tinkamai, išaiš
kinti Susivienijimo veiklos svarbą kaip asmeniškai kiekvienam 
nariui, taip lygiai ir visiems lietuviams.

Padėkime savo nariams, paaiškindami 
jiems naudingas apdraudos sąlygas

Pasitikėjimo dvasia yra ne
paprastai svarbi Susivieniji
mo pažangai.

Bet retkarčiais atsitinka, 
kad narys arba nevykusiai in
formuotas, arba dar blogiau, 
kai susipyksta su kuriuo nors 
kuopos pareiginių, nepatenkin
tas būdamas sekretorium, ryž
tasi net atsisakyt nuo savo ap
draudos. Tai labai nepagei
daujamas reiškinys net ke
liais požiūriais. Pirmučiausia, 
Susivienijimas išduodamas na
riui apdraudos paliudijimą, 
trokšta, kad narys iš savo ap
draudos turėtų pilną naudą, o 
taip pat, kad musų organiza
cija geriausia jam patarnau
tų. Narys nutraukdamas savo 
apdraudą, jau nepilną naudą 
turi ir ne galutinai pasinaudo
ja Susivienijimo suteikta jam 
privilegija ir teise, gauti savo 
gerą apdraudą pilnumoje.

Svarbu laiku įspėti narį
. SLA Konstitucija numato, 

kad narys visada gali atsiim
ti pinigus pagal to meto, kai 
jis pinigus atsiima, savo ap
draudos paliudijimo vertę. 
Jeigu atsiranda tikrai ,rimtas 
gyvenimiškas būtinumas, ži
noma, tenka laikyti natūraliu 
reikalu, jeigu narys ryžtasi 
atsiimti pinigus. Ir visada pa
našus reikalavimai, pagal nu
statytas taisykles, patenkina
mi. •

Bet visiems musų veikė
jams, labiausia kuopų valdy
bų nariams, būtina pasaugoti 
narius, kad jiems be ypatin
gai svarbios priežasties atsi
imti pinigus nėra naudinga, 
kad jie patys sau daro tikrą 
skriaudą nutraukdami gerą 
Susivienijimo apdraudą.

Stenkimės, kad kiekvienas 
narys jaustų malonumą daly
vauti organizacijoje,.

lesui prisimetė plaučių užde
gimas, bet jo temperatūra 
normali, tik jis kiek silpnes
nis. >■

Trumpos Žinios 
iš Visur

VVashingtonns. — Preziden
tas Eisenhovveris nominavo 
Douglas Dillon pirmuoju val
stybės sekretoriaus padėjėju.

Buenos Aires. — Kubos mi
nisteris pirmininkas Fidel 
Castro, kalbėdamas ekonomi
nėj konferencijoj, kreipė&i į 
Jungtines Amerikos Valsty-

Labiausia nemalonu, kad 
pasitaiko aiškiai lengvapėdiš
ki sumanymai netekti Susivie
nijimo naudingos apdraudos. 
Dažniausia mes išvengsime to, 
jeigu rimtai mokėsim asme
niniam pokalbyje nariui išaiš
kinti jo paties interesus. O 
palaikydami darnius, broliš
kus santykius, padarysime 
dalyvavimą Susivienijime ma
lonesniu ir tada neateis neap
dairus sumanymas apdraudos 
netekti.

Skriauda sau ir 
artimiesiems

Sakysim, toks atsitikimas. 
Tėvai apdraudė savo vaikus 
taupomąja apdrauda (V3). 
Po nustatyto laiko vaikai bu
tų gavę po $1,000. Vaikų mo
kesčiai nedideli ir tėvai nežy
miai, be susivaržymų, butų 
šią apdraudą išmokėję. Bet 
nei iš šio, nei iš to jie pareiš
kė norą atsiimti pinigus. Šian
dien gal būt jie nenorėjo pa
galvoti, kaip svarbus tas tūk
stantis dolerių vaikų gyveni
mo pradžioje, jie rimtai nepa
svarstę, kad daro savo vai
kams ' skriaudą. Ir visa tai tik 
dėl Menkniekių!

Atsiėmęs pinigus narys ne
sijaučia esąs patenkintas, jo 
aplinkoje susidaro nepalanki 
atmasfera, kuri kenkia musų 
vaikėjams daryti tolimesnę 
pažangą.

Tad savo nariams trokšda
mi gero ir norėdami jiems pil
nai patarnauti, bukime' kant
rus ir asmeniškuos pasikalbė
jimuos išaiškinkim jų pačių 
interesus liečiančius aplinky
bes. Laikykime būtina parei
ga narių tarpe ugdyti glau
džius santykius. Tuo budu pa
tarnausime ir savo nariams ir 
pačiam Susivienijimui.

bes, kad jos per dešimtį motų 
supiltų į Pietų Amerikos že
mės ūkį 30 bilijonų dolerių.

VVasliingtonas. — Preziden
tas Eisenhovveris nominavo 
Clarą Booth Luce ambasado
rium Brazilijon, ir senatas ją 
beveik vienbalsiai patvirtino, 
tačiau ji, dėl susidėjusių* tam 
tikrų aplinkybių, iš tų parei
gų atsisakė.

New Y orkas. — Buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius 
Harriman išvyko į Sovietų Są
jungą, kur susitiks su minis
teriu pirmininkui Chruščevu.
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Susivienijimo nariai ir 
vasarines atostogos

Atėjus pavasariui ir artė
jant vasarinėms atostogoms, 
Susivienijimo nariai galvoja 
apie vasarines atostogas, kur 
jas butų patogiau praleisti ir 
geriau pasilsėti po sunkių ru
dens, žiemos ir pavasario dar- 

/ bų. Vieni jų nori praleisti ato
stogas pajūriuose, kiti ūkiuo
se ir kitose vasarinėms ato
stogoms .praleisti įrengtose 
įvairiose vietose. Narių pato- 
gui mes čia paminėsime kai 
kurias vietas, kurios, musų 
manymu, tinkamos poilsiui.

----------:o:----------  
Susivienijimo vasarnamis 
Atiantic City, N. J.

x Visiems tiems, kurie myli 
pajūrius ir nori pasimaudyti 
Atlanto sūriam vandeny, pa
tartina vykti į Susivienijimo 
vasarnamį Atiantic City. ši 
musų organizacijos vasarvietė 
randasi prie pat Atlanto van
denyno, per vasarnamio lan
gus patyt mėlynas Atlanto 
vanduo. Vasarnamy persiren
gus maudymosi rūbais galima 
eiti tiesiog pajūrį ir plaukio
ti sūriam vandeny, nes jis 
yra prie pat jurų. Sugrįžus iš 
pajūrio galima nusiplauti ne
sūriu vandeniu, nes name įtai
sytas iš viršaus bėgantis van
duo' atostogininkų patogumui.

----------:o:---------- j 
Norintieji atostogauti 
ūkiuose tarp kalnų

Kurie nori praleisti atosto
gas ūkiuose tarp kalnų ir ža
liuojančių medžių, patartina 
važiuoti į kalnuose esantį po
nų Menderių ūkį. Ponia Ona 
Menderienė yra Susivienijimo 
narė, ji yra nuoširdi ir kiek- Į 
vieną maloniai sutinka ir nuo
širdžiai globoja atostogų me
tu. Šioje atostogų vietoje Vi- I 
suomet būna šviežias maistas, 
galima gauti užtektinai švie
žio pjeno, kaip kad Lietuvoje 
būdavo mums ten gyvenant. 
Kas tik praleido atostogas 
Menderių ūkyje, kiekvienas iš
vykdavo patenkintas ir ki
tiems patardavo ten vykti. 
Tai vieta, kurioj galima gerai 
pavalgyti ir draugiškoje lietu
viškoje šeimoje praleisti liuo- Į 
są laiką. '

r

ir

-o:---------
Visiems tiems, kurie 
myli golfą lošti

Musų organizacijoje yra
tokių narių/ kurie myli atos
togų metu golfą lošti, gerai 
pavalgyti ir sutikti iš visos 
plačiosios Amerikos suvažia
vusius lietuvius, tiems patar
tina vykti atostogų pas Susi
vienijimo narį Juozą Bačiuną 
į Sodus, Michigan. Ten yra 
gerai įrengta atostogoms vie
ta, ne tik tiems, kurie nori pa
silsėti, ibet ir tiems, kurie ato
stogų metu myli pažaisti, ge
rai pavalgyti ir susitikti ne- I 
pažįstamų asmenų, su jais su
sipažinti ir pasidaryti daugiau J

TINKAMAI SUNAUDOKIME 
PAVASARIO SEZONĄ

Susivienijimo veikėjai, ap
skričių ir kuopų pareigūnai ir 
bendi'ai visi SLA nariai, yra 

I užimti kasdieninėse gyvenimo 
pareigose. Vieni privačiuose 
bizniuose, kiti savo profesijo
se arba amatų darbuose, o vi
sa didžiuma kaipo tarnautojai 
įvairiose įstaigose.

Bet po kasdieninių pareigų, 
turimu laisvu laiku, malonus 
ir gamtą atgaivinantis pava
sario oras, kiekvieną 
išeiti pasivaikščioti 
aikštėse, sporto žaislų 
se, pajūry, paežery, 
arba kitose pavasarinė 
gimstančia gamta žavinčiose 
vietose. Taipgi pavasario ty
rame ore pasivaikščiojant, bū
na nemažas malonumas atlan
kyti ir kiek toliau gyvenan
čius draugus ir kaimynus, su 
jais besikalbant kasdieninio 
gyvenimo eigos bei savais šei
mų ir kaimynystės reikalais, 
visiems būna proga turėti pla
tesnius pasimatymus.

Po šalto ir niūraus žiemos 
sezono, tokias pavasarinio pa
simatymo progas, kiekviena
me žingsnyje ryžtingai ir rei
kalingai nepamirškime sunau
doti savo organizacijos, jos 
veiklos ir bendrai lietuvybės 
naudai.

Susivienijimas yra kaip ir 
lietuvių respublika išeivijoje. 
Apie SLA 
svarbią dviprasmės 
kalbą, kuri 
sveikatos ir 
ir didelius 
mo darbus.

vilioja 
miestų 
areno- 
paupy, 
$ at-

apsaugą 
laisvini- 
ištikimo 
yra pir-

tuo rupiu-

nėra jokis 
tik rupestin-

kalbėdami turime 
reikšmės 

liečia musų pačių 
gyvybės 
Lietuvos 
Lietuvai

I sunaus ar dukters 
miausiu privalumu 
tis.

Kalba apie SLA 
biznio reikalas,
gas mintimis pasidalinimas iš
eivijoje gyvenančių lietuvių ir 
gyvybiniais Lietuvos reika
lais. Tuo vadovavosi SLA į- 
kurėjai, praeitų kelių dešim
čių metų veikėjai, tas ir 
mums svarbiausiu privalomu. 
Didžiausias lietuviui nusikal
timas nesant vieningu lietuvių 
organizacinės veiklos nariu.

Jeigu Susivienijimo įkūrėjai 
tokį nusikaltimą butų nema
tę, tai organizacijos butų ne
buvę. O kas butų atsitikę su 
lietuviais Amerikoje? Jie sau 
gyvybės apdraudos 
mi komercinėse 
kompanijose butų 
visai mažas ženklas 
būtį likęs. Dabar, jeigu Susi
vienijimas yra kaipo lietuvy
bės kamienas Amerikoje, tai 
apie jį yra ir įvairios grupės 
lietuvystėje veikiančių lietu
vių visoje Amerikoje.

Jeigu Susivienijimas butų 
nebuvęs įkurtas, ugdytas ir 
išlaikytas, tai ir po tragiško į- 
vykio Lietuvoje, per tremties 
vargus į šią šalį gal tik ma
žas nuošimtis naujakurių lie
tuvių butų atvykę. O ir atvy
kusieji nebūtų radę tos gy
vos lietuvių veiklos, kokia da
bar yra žymiai 
prisidėjimu.

Susivienijimui 
vijoje gyvenanti 
tų neturėję tos lietuviškos pa
galbos rankos, kuri šimtus 
tūkstančių dolerių išdalino li
goje pašalpomis, pomirtinė
mis, įvairiais labdaros reika
lais bei sušelpimu 
našlaičių.

Tą viską turint 
susidaro svarba apie 
bėti, vienas kito 
esame SLA nariais, 
tai vienas kitą raginti tapti

I

nariu. Tą padalykime pavasa
rio pasimatymo sueigoje.

SLA nariai turi progos daž
nai pasimatyti kuopų susirin
kimuose, kuriuose apart orga
nizacijos reikalų, pasidalina 
mintimis, vieni kitiems sutei
kia naudingus patarimus. At
sitikus netikėtai nelaimei, ran
dasi artimi draugai, visokerio
pai pagalbai, kokios nerasi 
niekur kitur.

rinkimui iš narių, tam darbui 
išrinktas pirmininkas A. An
driulionis.

Todėl nariai bukite ramus, 
mes aplankysime visus narius 
namuose. Dabai1 bus du rin
kėjai A. Andriulionis ir 
Gedmintas, 
užsimokėti 
Jūsų

ši 
vynę 
notų
mą narių mokesčių rinkimui. 
Tuo pat kartu bus malonu ap
lankyti savo 
rius.

J. 
visi galėsite laiku 
atsilankiusiems į 

namus.
pranešimą dedame į Tė- 
todėl, kad visi narai ži- 
Centro naują patvarky-

kuopos visus na-

ne- 
ad- 
or- 
Tė- 
pa-

Žinomų ir dar nariais 
samų lietuvių vardus ir 
resus perduokime kuopų 
ganizatoriams arba įrašę 
vynėje telpančiam kupone 
siųskime SLA Centrui.

Su pavasariu, su atgims
tančia gamta, tegul atgimsta 
nauja energija ir naujai pra
plėsta veikla Susivienijime. 
Vieningume galybė. Vieningu
mu nuveikiami didžiausi dar
bai ir gaunami didžiausi lai
mėjimai. Tad bukime vieningi 
Susivienijime.

K. J. Paulauskas.

Springfield, Illinois

SLA 158 Kuopa Rengia
Pavasariui Pikniką

Pavasariui atėjus ir orui 
atšilus, Susivienijimu Lietuvių 
Amerikoje 158 kuopa rengia 
gražų pikniką gegužės mėn. 
24 dieną, 1:30 valandą po pie
tų, S. Lapinsko parke, prie 
ežero.

Važiuojant iš miesto į West 
pusę, reikia imti 66 Road ir 
važiuoti iki Tourington Road, 
iš ten reikia suktis po dešinei 
ir važiuoti per ežero tiltą. 
Pavažiavus apie 3 blokus, rei
kia vėl suktis po dešinei ir 
rasite pikniko vietą, t.ik vak- 
tuokite iškabas.

Gerbiami Springfield ir apy
linkės miestelių lietuviai ir 
lietuvaitės, kviečiame visus 
atsilankyti į musų pavasarinį 
pikniką ir linksmai praleisti 
laiką. Gros gera F. Atkočai- 
čio muzika, galėsite smagiai 
tyrame ore pasišokti, padai
nuoti1 lietuviškų dainelių ir su
tikti savo seniai matytus 
draugus.

Gabios šeimininkės paga
mins skanių užkandžių, o taip
gi įbus įvairaus gėrimo troš-

jieškoda-
apdraudų
iškrikę ir | kuliui numalšinti, tai visi vi- 
lietuvybės sukuom busite patenkinti, tik 

nepamirškite gegužės 24 die
nos.

Dar kartą kviečiame atsi
lankyti į šį SLA. 158 kuopos 
pavasarinį pikniką. Jeigu tą 
dieną butų šalta ir lytų, tai 
piknikas bus sekantį sekma
dienį, gegužės 31 dieną, tą pa
čią 
<dą.

aukščiau paminėtą valan- 
Iki pasimatymo piknike.

Kviečia Rengėjai.

Los Angeles, Calif.

pagyvinta jų

nesant, išei- 
lietuviai bu-

našlių ir

omenyje, 
SLA kal- 

klausti, ar
o jei ne

draugų, nuvykę į Bačiuno va
sarvietę savo pageidavimus 
galėsite patenkinti. Pats va
sarvietės savininkas Juozas 
Bačiunas yra draugiškas žmo
gus ir visus atvykusius su 
šypsena sutinka ir maloniai 
priima.

A.
SLA

Andriulionis,
308 kuopos pirm.

Easton, Pa.

SLA 342 Kuopa Rengia
Gražią Gegužinę

artinasi SusivienijimoJau
Lietuvių Amerikoje 342 kuo
pos pavasarinė gegužinė. Ji 
įvyks šių metų birželio mėn. 
14 dieną, Jono Ratinio gra
žiam ūky, County Club Road. 
Tai įbus didelė ir linksma ge- 
gužinė-piknikas, kokių ne daž
nai būna.

SLA 342 kuopos gegužinės 
visuomet būna gražiai sureng
tos ir suvažiavę lietuviai pra
leidžia linksmai laiką. Kašto
no lietuviai žinodami tai, jau 
laukia tos dienos, nes ta die
na kaipo Kaštono lietuvių die
na. Atvažiavę iš toli ir arti, 
seni ir jauni, prieš mėnesį lai
ko pareiškė norą atvažiuoti į 
gegužinę iš Wilkes Barre, Ma- 
hanojaus, Shenendoah, Re- 
ading ir kitų tolimesnių ir ar
timesnių vietų.

Kadangi iš anksto žmonės 
pasižada atvykti į gegužinę, 
tai reikia manyti, kad ji bus 
gausi dalyviais. Geras laikas 
užtikrintas visiems.

Kviečia dalyvauti gegužinė
je jaunus ir senus.

SLA 342 Kuopa.

v •

Paterson, New Jersey
MIKU JUOZAS DULKIS,

SLA 101 Kuopos Pirmininkas

SLA 75 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šių metų gegužės mėn. 23 
ną, 5:30 valandą vakare, 
Kazimiero parapijos salės 
talpose.

Maloniai prašome visus 
rius
Bus svarstomas Senelių ir Po
ilsio namų klausimas ir kiti 
kuopos reikalai.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

die- 
šv. 
pa-

na-
susirinkime dalyvauti.

South Boston, Mass.
< ........... .................................—■ 1

Svarbu Visiems SLA 308 
Kuopos Nariams Žinoti

Š. m. balandžio mėn. 4 die
ną, 7:30 valandą vakare, San
daros neme South Bostone 
įvykusiame mėnesiniame na
rių susirinkime, pagal SLA 
Centro gautą aplinksraštį iš
rinkti vieną asmenį pinigų iš-

Šių metų vasario 2 dieną 
mirė Juozas Dulkis, Susivieni
jimo 101 kuopos pirmininkas 
ir ilgametis narys, sulaukęs 
apie 68 metus amžiaus. Velio
nis Dulkis į Susivienijimą įsi
rašė 1939 metais gegužės mė
nesį, ir per tuos ilgus metus, 
iki mirties, išbuvo nariu. Per 
pastaruosius kelius metus ėjo 
■kuopos pirmininko pareigas ir 
jas atlikdavo pavyzdingai, nes 
jis mokėdavo susirinkimus 
vesti tvarkinkai, už 
riai ir perrinkdavo 
reigoms.

Jis buvo gimęs
1891 metais, Dusmenyse. Jau
nu (būdamas atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes, ir 
čia, kaip daugelis kitų tais 
laikais atvykusių pradėjo pil- 
nytis kasdieninį pragyvenimą 
dirbdamas audinyčiose ir ki
tose dirbtuvėse. Nors pirmo
sios gyvenimo dienos šioje ša- 

I lyje nebuvo lengvos, bet ve
lionis Juozas būdamas gabus 
ir prasilavinęs, po kasdieninių 
darbo valandų liuosą laiką ne
leido veltui, bet jį ipašvęsdavo 
dirbdamas įvairiose organiza
cijose užimdamas pirmąsias 
vietas. Be Susivienijimo, jis 
priklausė Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų, Draugijai, Lietuvių 
Piliečių Klubui, Lietuvių Li
teratūros Draugijai, Socialde
mokratų vietinei kuopai ir kt. 
Jis ir čia suminėtose organi
zacijose eidavo įvairias valdy
bos pareigas, tai pirmininko, 
tai sekretoriaus ir kitas atsa- 
komingas pareigas. Nors jis 
nebuvo pasiekęs aukšto moks
lo, bet buvo prasilavinęs, ge
rai susipažinęs su organizaci
jų tvarka, buvo iškalbus ir 
mokėdavo susirinkimuose gra
žiai pakalbėti ir padaryti tin-

♦

tai jį na
toms pa-

Lietuvoje

I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
&' ‘ 

lĮlLKpS M.

Šį skyrių, skirtą Susiviejųjimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalam^, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš?3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOM1NIKO 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, IU.
t

VAIKO SVEIKATA

KAIP 
NUO

Polio
geriau- 
Ji bu-

(Tęsinys) 
APSAUGOTI VAIKUS 
APKREČIAMŲ LIGŲ2 

liga labai pavojinga dėl pa-
ralyžų, kurie gali būti lemtini, o 
siu atveju, vaikas lieka invalidu.
vo netaip senai labai išsiplėtusi Ameri
koje ir Europoje. Naujai išrasta Polio- 
coLcLm — Salk išgelbėjo vaikus nuo to 
didelio pavojaus. Polio liga susergama 
kiekvienam amžiuje: jauni kūdikiai ir 
suaugę, todėl reikia pradėti skiepyti jau
nus kūdikius; galima duoti polio vak
cinų vienu laiku1 su trijų ligų kombinuo
ta vakcina, bet atskirai, antram gyveni
mo mėnesyje.

Polio vakcina švirkščia j aiaurncnis 
1,0 cc., antrą kartą duodama po mėnesio, 
o trečią — kartojama po 7 mėnesių nuo 
antro skiepijimo.

Paskutiniu laiku rekomenduojamas 
ir ketvirtas skiepijimas, praėjus nema
žiau vieniems metams .nuo trečiojo. Ne 
tik vaikas, bet ir .suaugę turėtų skiepy
tis polio vakcina, ypač jauni ir iki 40 
tų amžiaus. Taipogi seselės, slaugės, 
dvtojai ir kiti ligonines tarnautojai, 
rie susiduria su polio infekcija.

Raupai — Varifda-sinall por —
•sunki ir pavojinga liga, bet dėka raupų 
vakcinacijai ji beveik išnyko pasaulyje, 
bent šalyse, kur gyventojai .noriai vak- 
cinuojasi arba yra priversti įstatymu. 
Pirmą skiepijimą daro kūdikiui 4. mėne
sių; patartina nevėliau metų, neštam 
amžiuje skiepai neduoda sunkių vietinių 
ir bendrų reiškinių. Pakartotina 6 me
tu ir 12 metu.

Vidurių šiltine. — Typroid fever— 
turi ilgą begi, duoda sunkias komplika
cijas, kad apsisaugojus, duodama šilti
nės vakciną. Ją reikia būtinai vartoti 
šalyse, kur yra vidurių šiltinės susirgi
mų; skiepijama ir kūdikius iki 6 metų, 
duodama 0.25 cc., o didesniems po oda 
0.5 cc., išviso 3 injekcijas su vienos sa
vaitės pertrauka. Po metų vartojama ta

me-
gy- 
ku-

vra

• v

kamas išvadas vienu ar kitu 
klausimais.

Velionis visą gyvenimą bu
vo pažangus, skaitydavo įvai
rius laikraščius ir sekdavo pa
saulinę politiką bei lietuvių 
veiklą visose kolonijose. Jis 
nemažai yra padėjęs tremti
niams atvykti į Jungtines A- 
merikos Valstybes, už tai jį 
mylėjo į musų miestą atvykę 
tremtiniai, su kuriais jis mo
kėdavo sugyventi. Tai 
plačių pažiūrų žmogus, 
mažai galima rasti.

Dideliame nuliudime
žmona Kazimiera, brolis Jo
nas, sesuo Ona Budreckienė, 
ir daug draugų ir pažįstamų, 
kurių velionis Juozas turėjo 
ne tik vietoje, bet ir apylin
kėse gyvenančių.

Lai Tau, mielas, Juozai, bū
na lengya ilsėtis laisvoje Dė
dės Šamo žemėje, o nuliudime 
Tikusiai žmonai ir kitiems gi
minėms reiškiu gilią užuojau
tą ir linkiu greito susiramini
mo. SLA Narys.

buvo 
kokių 
/

liko

Manchester, Conn.

Svarbus Pranešimas SLA 207 
Kuopos Visiems Nariams

I

HlM'lllil H lOKiaill |><ll Kiekyje o y(J. 
kasmet 0.1 cc. po oda (booster). 
Tymui — J/arbilli-inca*lex yra taip 
ir polio, iššaukiama ik* bakterijų, 
viruso. \ irusas vra labai smulkus

jas turi daug antikūnų prieš tymus, to
dėl jų serumą, — rekon valeseentų se
rumą, galima pavartoti, ir užtenka jo vi
sai mažo kiekio, bet sunku yra gauti to
kio serumo, ir tas reikalauja kitu ivai- 
rių ištyrimų, 'Todėl daug patogiau var
toti tymų profilaktikai gamaglob.uliną, 
pagamintą iš suaugusių kraujo, persir
gusių tymais; jo užtenka labai mažo kie
kio. Kad gavus pilną apsisaugojimą nuo 
tymų, reikia žinoti, kuomet vaikas užsi
krėtė tymais. Laiką nuo .užsikrėtimo 

va
iniku, kuris ty- 
(laiiraglobulina c? v

skaitant vienam 
svorio, pirmoje inkubaci-

gautųsi pilnas apsaugo- 
vėliau, būtent nuo 

apsikrėtimo, tai gaunam 
susilpnintus jų bėgis ue-

teniperatura .neperaugšta ir trum- 
gera vaiko savi-

dienos iki pirmų ligos apsireiškimų, 
diliam ligos inkubacijos 
nuims vra 9-11 dienu.• <• 
reikia duoti 0.15—0,2 cc 
kilogm. kimo
jos pusėje, kad 
j i mas. Jeigu duoti 
6-8 dienos po 
lengvus tymus, 
iigas, 
pa, nedidelis bėrimas, gera vai! 
jauta; jie mažiau apkrečia kitus.

' (Bus daugiau)

riai nelankydavo susirinkimų. 
Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
tik pirmininkas, abi sekreto
rės ir iždininkas atėję pasė
dėjo ir nesulaukę narių turė
jo eiti namo. Šiemet metinia
me susirinkime nutarta, kad 
birželio, liepos ir rugpiučio 
mėnesiais, tai yra per 3 mė
nesius susirinkimų nelaikyti, 
todėl prašome visus narius 
užsimokėti mėnesinius mokes
čius iš anksto už 3 mėnesius. 
Bet jeigu kurie negalėtų iš 
anksto užsimokėti, tai laike 
3 mėnesių galės pas sekretorę 
M. Zorskiutę užsimokėti, arba 
p-lė M. Zorskiutė iškolektuos 
iš tų narių, kurie negalės pas 
ją atnešti savo mokesčius.

SLA 207 kuopos finansių 
sekretorės adresas:

M. Zorskiutė, 169 HiUiard 
Street, Manchester, Conn.

Kuopos pirmininkas
A. Biretta.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
*

Wilkes Barre, Pa.
115 kuopa rengia pikniką 
sekmadienį, birželio 7 dieną, 
Sans Souci parke, užpakaly 
šokių paviliono. Piknikas bus 

susirinkimų nelaikyti. I sr^^us’ n^. prisižadę-
. . j I jcPatvažiuoti iš kitų miestų ir

nutarimas padarytas ,bus nepaprastas dainavimas.
’ l( 115 kuopa kviečia SLA na-

SLA 207 kuopa praeitame 
metiniame susirinkime nutarė, 
kad vasaros metu per 3 mė
nesius 
Tokis 
dėl to, (kad praeitą vasarą na-

/

— SLA

7 dieną,

rius ir šiaip lietuvius atsilan
kyti.

—o—
Susivienijimo lietuvių Ame

rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

—o—v
Detroit, Mich. — SLA 352 

kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros orkestros.

—o—
Chicago, III. — Susivieniji

mo 134 moterų kuopos ren
giama graži gegužinė įvyks 
gegužės mėn. 17 dieną, Onos 
Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Avenue, arti Archer 
Avenue. Rengėjos kviečia sa
vo ir kitų kuopų narius bei 
nares dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame pavasario ore links
mai laiką praleisti. Patenkin
kite rengėjų kvietimą ir ne
praleiskite šios gegužinės.

Susivieniji-

Susivienijimo narių 
pareiga Jankyti savo 
ir apskričių vasarines 
ir kitus parengimus.

Kuopų ir apskričių
visada būna gerai surengtos.

būtina 
kuopų 

išvykas

išvykos

r

r ,
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SLA APDRAUDOS ĮVERTINIMO
RAPORTAS Už 1958 METUS

Įstatomai reikalauja, kad visos fraternalės organizacijos 
!> kasmet pateiktų valstijoms, kuriose turi kuopas, ne tik smul

kų savo stovio raportą, bet ir raportą parodantį, kokioj padė
ty yra pomirtinių fondas. Toks raportas vadinasi “Valuation 
Report” ir turi būti pripažinto aktuaro paliudytas. Pateikus jį 
valstijoms, jis taipgi turi būt paskelbtas organizacijos organe.

Sekamas ŠIA raportas!, prirengtas Lenard E. Goodfarb, 
aktuaro ir SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko buvo pateiktas 
valstijoms šiais metais. Jis parodo, kad SLA 1958 metais 
bendras turtas buvo $3,376,310.46. ,

F Iš to turto priklauso: ,

Pomirtinių Fondui . ............. $2,992,423.96
Kitiems Fondams .......  — 383,886.50

Pagal mirtingumo lentelių pomirtinių fondas turėjo atsar
gos rezervų’ir kitoms atsakomybėms iš viso $2,992,423.96

Palyginus kiek yra ir kiek turėtų būti, randama, kad Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje pomirtinių fonde yra perviršio 
$840,576.89, kuris duoda tiek daugiau saugumo SLA apdrau
dos paliudijimams. Taip yra nežiūrint, kad SLA aut savo 
pinigų 1958 metais teuždirbo 2.95%.

Raportas seka anglų kalba:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
VALUATION REPORT

as of December 31, 1958 made to the Insurance Departments 
of the various Statės as required by lavv.

VALUATION E? <: 11; IT
Assets-Actual and Contingent

Assets available for payment of death 
losses determined as follovvs: Admitted 
Assets $3,376,310.46 less sum of expense 
funds $14,539.99, and miscellaneous funds 
not available for claims $66,960.69______________ $3,294,809.78

Liabilities-Actual and Contingent
Net Tabular mid-year values on American 
Ebcperience 3% ; death only, $2,190.687.00 
Contingent Reserve $310,000.00 
Unassigned funds $745,183.17 
Disability Fund Reserve $65,528.47 
I4x(pense and MiscelJ. liabilities $64,911.82

Totai ___________________________________ $3,376,310.46

Dec. 31, 1958 — 145.00% 
Dec. 31, 1957 — 148.00% 
Dec. 31, 1956 — 149.00% 
Dec. 31, 1955 — 126.91% 
Dec. 31, 1954' — 123.98% 
Dec. 31, 1953 — 123.78% 
Dec. 31, 1952 — 121.81%

The above valuation indicates that on the basis of Ameri
can Experience Table of Mortality vvith interest at three 
per cent the future assessments of the society, at the net rates 
now being collected, together vvith the now invested assets, 
are sufficient to meet all certificates as they mature by their 
terms, vvith a margin of safety of $840,576.89 (or 37.08% ) 
over and above the statutory standards.

MORTALITY
Ratio per cent of actual to expected mortality on gross 

amount at risk during
1958 — 80.41%
1957 __ 95.32%

, 1956 — 86.54 %
1955 — 86.22%
1954 — 85.05%
1953 — 75.26%
1952 — 80.,99%

INTEREST INCOME FROM INVESTMENTS

Net rate of interest eamed on benefit funds during
1958 — 2.95% 
1957 — 2.86%

1956 — 2.72 %
1955 — 2.54%
1954 — 2.22%
1953 — 2.57 % 
1952 — 2.89%?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
M. J. Vinikas, Secretary.

Ratio per cent of assets — 
Actual and Contingent — 
to Liabilities —
Actual and Contingent —

koje srityje.
Gegužės 3 d. Hotel (Tovvers 

salėje įvyko labai pasisekęs 
jubiliejinis 25 m. sukaktuvi
nis banketas, į .kurį atsilankė 
daugiau 2-jų šimtų svečių. M. 
V. veikėjos maloniai ir gra
žiai priėmė savo gerbėjus ir 
svečius. Vakaro programos 
vedėja buvo Ona Valaitienė. 
Buvo visa eilė kalbėtojų. Kal
bėjo konsulas A. Simutis, S. 
L. A. sekr. dr. M. J. Vinikas 
savo atstovaujamos organiza
cijos vardu šiltu jumoru pa
sveikino M. V., toliau kalbėjo 
Vienybės red. J. Tysliava, 
Alb. Trečiokas iš Nevvarko, 
N. J., Z. Shalnienė iš Bosto
no, Jeva MikoHainienė, St. 
Kalvelis, L. Bieliukienė ir V. 
Dilis, iš Elizabeth, N. J.

Buvo svečiai vaišinami su
kaktuviniu tortu, o užsitarna
vusios veikėjos apdovanotos, 
kartu su kitomis aktyvei M. 
V. veikusiai Onai Vinikas bu
vo prisegtas korsažas.

Kaip M. V. yra populiari 
lietuviškoje visuomenėje, ga
lima spręsti iš to, jog sukak
tuvinio banketo proga buvo 
gauti labai gausus sveikinimai 
raštu ir telegramomis. Čia 
tarp kitko galima suminėti: 
banketo garbės pirmininkė R. 
Budrienė, Lietuvių Menininkų 
Sąjunga — A. Kačanauskas, 
L. Bendruomenės — J. Šlepe
tys, L. Moterų Atstovybės 
Philadelphijos skyrius — Ju
zė Augaitytė, Spaudos Klubas 
— Alb. Trečiokas, J. Ginkus 
su šeima, Andrius ir Pranė 
Lapės, Vitalis ir Marijona Žu
kauskai, gen. J. Černius, Ad. 
ir Birutė Jezavitai iš -Chicago, 
III., J. Bachunas, Sodus, Mi- 
chigan, Ona Cheledin iš Pri- 
ladelphia, Pa. ir Jonas Valai
tis. O ypatingai išskirtiną 
sveikinimą atsiuntė Vytautas 
Sirvydas ne tik nuo savęs, bet 
ir nuo savo motinos, kuri da
bar gyveną Lietuvoj.

Programoje susirinkusieji 
pasidžiaugė solistės Vincės Jo- 
nuškaitės dainavimu, kuris 
tikrai visiems patiko, akom
panuojant A. Kepalaitei.

Dabartinė Moterų Vienybes 
pirmininkė yra Paulina Šimė- 
nienė. Tr.

10 METŲ DETROITO 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI

Moterų Vienybės Sidabrinis Jubiliejus
Nevv Yorko lietuvių gyveni

me viena populiariausių orga
nizacijų yra Moterų Vienybė. 
Tai p^’ oje eilėje patriotinių 
darbų / sumanymų centras. 
O šios organizacijos parengi
mai visada esti išlaikyti pride
ramai aukštam lygy ir todėl 
visada turi gerą pesisekimą.

Prieš 25 metus, būtent 1934 
metais Nevv Yorko ir artimų
jų sričių lietuvės moterys su
kūrė Moterų Vienybę, kaip 
rašo banketo programoje vie
na žymesnių jos veikėjų Ona 
Valaitienė, palaikydamos to
kius tikslus, kaip draugišku
mas, labdara, tautinės kultū
ros ugdymas.
• Moterų Vienybė rengė ba- 
zarus, kurie duodavo gražų 
pelną. Ji šelpė Lietuvos naš
laičius, studentus, buvo auko
jama Ginklų fondui. M. V.

įsteigė dvi stipendijas studi
juojantiems lietuvių kalbą 
Calumbia universitete. Dar 
1938 metais ji surengė lietu
vių meno parodą Brooklyno 
Muziejuje. 1939 metų pasauli
nėj parodoj padėjo suorgani
zuoti lietuvių skyriaus komi
tetą. M. V. pastoviai talkinin
kavo N. Y. Lietuvių Tarybai, 
Balfui ir kt. organizacijoms. 
1941 metais M. V. sušaukė 
Nevv Yorke Amerikos Lietu
vių Moterų Konferenciją, ku
rioje buvo atstovių iš visų žy
mesnių lietuvių kolonijų.

Tai tik trumpi M. V. veik
los metmenys. Bet svarbiau
sia, kad M. V. išplėtė nuolati
nę ir pastovią veiklą, kuri su
jungė veikėjas gražiam ir 
naudingam darbui, patarnau
dama lietuvių visuomenei kul
tūrinėje ir bendroje lietuviš

Š. m. gegužės 24 diena tu
rėtų būti ypatinga diena ne 
tik Detroito Lituanistinės mo
kyklos mokytojams, moki
niams ir jų tėveliams, bet ir 
visiems Detroito lietuviams. 
Tą dieną bus iškilmingai at
švęsta mokyklos gyvavimo 
pirmas dešimtmetis. Nors tai 
nėra toks jau ilgas laiko tar
pas, bet tai buvo kūrimosi, 
persiorganizavimo ir žydėjimo 
metai.

f

Tą dieną ne tik švęsim de
šimtmečio sukaktį, bet ir iš
leisim pirmą laidą baigusią 
8 skyrius. Iš tų 6 baigiančiųjų 
4 yra SLA 352 kuopos nariai.

Butų (labai gražu jei kuo 
daugiausia detroitiečių kartu 
su mokytojais, mokiniais ir 
jų tėveliais atšvęstų tą dieną.

11 valandą ryto bus pamal
dos šv. Antano bažnyčioj. Po 
pamaldų 12:30 bus lietuvių 
svetainėj iškilmingas minėji
mas. Programą išpildys visų 
skyrių mokiniai. Jie parodys, 
kad mokykla atlieka didelį 
darbą, skiepydama į tas jau
nas širdeles meilę tėvynės Lie
tuvos. Nors daugelis mažųjų 
jau gimė Dėdės Šamo žemėj, 
bet jie ^išmoko gražiai lietu
viškai skaityti, rašyti, išmoko 
eilėraščių ir dainelių ir nori 
pasirodyti Jums, Detroito lie
tuviams. Jie kviečia visus: 
buvusius mokyklos mokyto
jus, mokinius, busimus moki
nius, senuosius ir naujuosius 
ateivius*ir čia gimusius į sa
vo šventę. Parodykim kad ši 
mokykla mums visiems bran
gi ir svarbi.

Įėjimas veltui.
Stefanija Kaunelienė.

SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

Iš to pareina aiški išvada, 
kad mums reikia ruoštis il- 
gon ir neatlaidžion kovon. 
Mes turime visą laiką budėti, 
o ALT ir kiti laisvinimo veik
sniai tebūna pasaulio įvykių 
akys, ausys, iniciatyva bei 
veiksniai, kuriems mes vie
ningai talkinsime. Musų pa
reiga yra savasias jėgas jung
ti ir nepaliaujamai ieškoti 
širdingų draugų ir tikrų rė
mėjų demokratijų kraštuose. 
Priešas yra galingas ir vis 
stiprėjantis, įžūlūs ir klastin
gas kaip lapė. Jo nepasikei- 
čiantis tikslas yra nugalėti vi
są pasaulį ir jį paversti vergu 
žiauriajam komunistui, kuris 
ir dabar turi pavergęs dau
giau kaip trečdalį žemių ir 
žmonių. Tegul niekas nesiva
dovauja iliuzija, kad komuniz
mas kada nors pasikeis, pasi
darys žmoniškesnis ir savo 
noru paklausys sąžinės balso. 
Tik stipresnė jėga jį nugalės 
ir visiškai pašalins nuo žemės 
paviršiaus. Dalimi tų jėgų ir 
save laikykime.

Kai nematome aiškesnių 
laimėjimų, tai nekurie jau 
pradeda abejoti ir išviso ne
betekti vilties musų tėvų kra
štą išlaisvinti. Tokis pasireiš
kimas yra kaip tik musų di
džiojo priešo stiprinimas. Mes 
visi privalome ne tik manyti, 
bet šventai įtikėti, kad Lietu
va kelsis kaip praeityje kėlėsi 
ir vėl taps laisva ir nepriklau
soma valstybė.^Be tokio tvir
tai įtikėjimo vėliau ar anks
čiau palušime ir kovą pralai
mėsime. Niekuomet nesuabe
jokime, kad » tiesą ir laisvės 
principus neįmanoma pavergti 
visiems laikams.

Gi laikas tuo tarpu atlieka 
savo retindamas musų eiles 
dviem kryptim. Viena, nepai
sant visokių raginimų ir 
šauksmų visgi atsiranda leng- 
vadvasių slapta bėgančių dš 
kovos lauko. Antra, nekeičia-1 
ma gamtos tiesa užmigdo am
žinuoju miegu musų tauriuo
sius brolius ir seses, dažnai 
neatsižvelgiant į jų amžių. 
Retėjančias gretas reikia už

pildyti kitais, jei norima nors 
lygsvarą išlaikyti. Bet iš kur 
imsi atpildus ?

Išlaikykime savo jaunimą 
lietuvišku ‘

N a t u r aliai žvilgsniai nu
krypsta į musų jaunimą kaip 
išeivijoje vienintelį šaltinį, 
kurio dabar turime daug ir 
gražaus. Kalbant apie jauni
mą bus pravartu nors keletą 
desėtkų metų nusikelti į pra
eitį. Senesnioji išeivija kūrė 
lietuviškas šeimas ir buvo 
praturtėjusi savu lietuviškuo
ju prieaugliu, į kurį žiūrėta ir 
daug vilčių dėta sėkmingam 
lietuvybės išlaikymui bei lie
tuviškos kultūros kūrimui. 
Tų laikų jaunimas buvo net 
organizuojamas dietuviš kais 
pagrindais, kas tuomet daug 
žadėjo, bet, deja, visai mažai 
davė. Nespėjęs stipriau susi
organizuoti, kaip nejučiomis 
pradėjo nykti, trauktis iš lie
tuviškojo gyvenimo ir net nuo 
tėvų tolintis. Pasėkoje iš anų 
laikų jaunimo šiandien teliko 
tik gražus atsiminimai ir kar
ti tikrovė. Jis lietuviškai veik
lai jau dingęs visiems lai
kams.

Priežastys suglaustai gali
ma pasakyti: Nebūta planin
gai atitinkamo dėmesio kreip
ta plačiu mastu ir nesudaryta 
palankios sąlygos musų tų 
laikų jaunimą auklėti lietuviš
koje dvasioje ir nuotaikoje. 
Tiesa ir tuomet kilnesnieji ir 
toliau pramatą asmenys kūrė 
jaunimo būrelius ir net gran
dines, pavz. Lietuvos Vyčiai 
ir tt. Didesnės organizacijos, 
kaip SLA net buvo sukūręs 
išimtinai iš jaunimo atskiras 
kuopas ir tt. Tačiau gyvenimo 
tikrovė parodė, kad tai butą 
permažai pastangų dėta ir tik 
momento lengvabūdiškas są
jūdis, kuris nedavė ir negalė
jo duoti pastovesnių rezulta
tų, neskaitant vienur, kitur 
nereikšmingų išimčių.

Antra ir itin rimta priežas
tis, tai be galo stiprus ir vi
liojančiai patrauklus suame- 
rikonėjimo magnitas, kurio 
jėgą nugalėti arba bent ją su

silpninti (pareikalauja milžiniš
kų pastangų.

Ar šiaip ar taip analizuosi^ 
me šį rustų faktą, reikia pri
sipažinti, kad ankstyvesnio- 
sios išeivijos jaunimo neteko
me kaip lietuviško atžalino. 

i Iš šios taip svarbios ir reikš- 
' mingos pamokos privalome 
\ daryti itin rimtą išvadą, kad 

ateityje nebepakartotume ši
tokios stambios klaidos.

(Bus daugiau)

Baisusis Birželis

č- 1941 metais Sovietams pra
dėjus masines deportacijas, 
jos kartojosi dar 1946, '1947 
ir vėlesniais metais. Lietuviai 
buvo tremiami į Sibirą prie
vartos darbams ir brukami į 
kalėjimus. Tokių nelaimingų 
musų brolių ir "sesių yra šim
tai tūkstančių. f

Centro valdybos vardu nuo
širdžiai kreipiuosi į visus Bal- 
fo skyrius bei apskričius, į 
visas patriotines organizacijas 
bei draugijas susijungti šiam 
minėjimui, ruošti bendrus pa
rengimus' su prakalbomis ir 
rinkliavomis. Ypatingai prašo
me Gerbiamus Dvasiškius 
ateiti į pagalbą ■ Baisiojo Bir
želio įvykių minėjimuose —
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atlaikant pamaldas už musų 
tautos žuvusius kankinius, or

ganizuojant parapijos salėse 
prakalbas ar kitokius atitin
kamus minėjimus.

ALTas pirma pradėjo ruo
šti Baisiojo Birželio parengi
mus; jų skyriai ir šiemet juos 
darys. Amerikos Lietuvių Ta
ryba nieko neturi prieš, kad 
ir Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas jungtųsi šiam 
bendram darbui. Čia įdedu 
Dr. P. Grigaičio, ALTo Sek
retoriaus, laiško ištrauką:

“Jaučiame, kad ir šiemet 
ALT skyriui tos tradicijos 
laikysis. Bet, jeigu tose vie
tovėse, kur ALT skyriai mi
nėjimų neruošia, juos rengs 
BALF skyriai, vieni ar susi
dėję su ALT skyriais bei ki
tomis organizacijomis ir, jei
gu tokių minėjimų rengėjai 
sutiks surinktas aukas pas
kirti BALF reikalams, tai A. 
L. T. Centras tam nesiprie
šins. Toks yra ALT Vykdomo
jo Komiteto šiuo reikalu nu
sistatymas”.

Mes, gyvenantieji laisvame 
pasaulyje, visomis jėgomis 
gelbėkime kankinimą lietuvių 
tautą.

Kan. Dr. J. Končius,
Balfo pirmininkas.

SLA VASARNAMIS
ATLANTIC CITY, N. J.

Pas mus Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteiks daugybę pramogų, įvairių pasilinks
minimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori! naudotis arti esančiais 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku 
Kreipkitės:

restoranais.

ar telefonu.

SLA BY - THE SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

ar
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529

Tel. 5-9370.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
■I . —_--------------------------------------------------------_------ ——_—_

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

« J
Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mneesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 

Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na* 

rius ir organizacijos draugu^ prašydamas talkos vajtFĮfc tik 
tokios: Pasikalbėti su savo Šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybes. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

ioI

I

n

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325,00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos,

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centy j mėnesj už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duokles dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite ŠIA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą.- Galite pažymėti ir savo vardą,' jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoji vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

«——SLA VAJAUS KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius
m., num. ir gatvė

miestas------------
(1)

(2)
c

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

»

f

Adresas

, zona_ , valstija —

m., num. 

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė ---------—

, zona valstija — /

ir gatvė
, zona valstija —

ir gatvė __ ................................................................

miestas_____________________ _ zona----- , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

, num.

/;?>
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Amerikos Lietuvių Veikla
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Poilsio Na
mai Atlantic City, N. J.

SLA B Y T1IE SEA, 
128 S. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J.

Lietuvių visuomenė šioje 
šalyje jau įprato lankyti vie
ną gražiausių plat i e s i e m s 
sluoksniams skirtą Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje va
sarnamį, kuris jau veikia gar
siajam kurorte Atlantic City 
visą dešimtį metų. Per tą de
šimtmetį daugelis šimtų lie
tuvių aplankė jaukų lietuviš
ką kampelį ir rado pilną pa
sitenkinimą, kokio 
daujama iš poilsio

tik pagei-
vietos.

sivienijimo reikalais. Bet SLA 
Vasarnamiu taip pat naudoja
si ir daugelis kitų kultūrinių 
organizacijų savo suvažiavi
mams. Štai šiais metais lietu
viai daktarai dalyvaujantieji 
Amerikos daktarų suvažiavi
me Atlantic City užsisakė pa
talpas tos konvencijos laikui, 
lygiai ir kiti profesionalai 
dažnai naudojasi Susiviehiji- 
mo namais.

Šiuos namus prižiūri p. Ona 
Vinikas, visada bičiuliškai vi
sus sutinkanti ir dedama vi
sas pastangas, kad kiekvieno 
svečio viešėjimas SLA Poilsio 
namuos butų .patogus ir viso
keriopai malonus. •

»

kiekvienam

Žukauskas su visai nauja, 
New Yorke dar negirdėta pro
grama.

Skautams Remti Komitetas 
visus kviečia atsilankyti į ruo
šiamą vakarą. Atsilankiusieji 
tikrai bus patenkinti koncerto 
programa. Po jos
grojant Romo Butrimo orkes
trui. Rep.

sinti, kad jie sugrįžę į namus 
iš pikniko ilgai jo nepamirštų 
ir kitiems pasakytų, kad to
kius piknikus apsimoka kiek
vienam lietuviui lankyti.

Iki malonaus pasimatymo 
dienraščio Naujienų pavasari
niam piknike birželio 14 dieną 
Bučo parke. Aš Busiu.

šokiai,
Wilkes Barre, Pa.

Adv. Jonas Verbalis Kandida
tuoja Komisijonieriaus 

Urėdan

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Pavasa*- 
rinis Piknikas-Gegužinė

narys adv. 
, ^kandidatuoja 

urėdan Lu- 
Balsavimai į-

Pirmiausia ir 
lietuviui brangi SLA Poilsio 
namo savybė, tai sava, artima 
aplinka, kurioje kiekvienas 
priedu prie visų geram palis- 
siui reikalingų sąlygų dar 
randa* ir kitur nepasitaikan
čias progas susitikti su savo 
tautos žmonėmis, pasidalinti 
su jais mintimis ir užmegsti 
naujas malonias ir kartais 
naudingas pažintis. Ypatingai 
svarbu jaunimui pasinaudoti 
SLA Poilsio Namų teikiamo
mis progomis pabūti lietuviš
koje aplinkoje ir rasti sau 
draugų, kurie įkartais... pasi
lieka visam amžiui, nes pade
da susikurti naujoms lietuviš
koms šeimoms.

Per SLA Vasarnamį stipri
nama musų organi z a c i j o s 
veikla. Čia įvyksta labai daug 
suvažiavimų ir pasitarimų Su-

Brooklyn, New York
Solistė Daiva Mongirdaltė, 
Dainavime Laimėjusi Pir

mą. Vietą., Koncertuos 
New Yorke

d.

Susivienijimo 
Jonas Verbalis 
komisijonieriaus 
zerne County.
vyks gegužės 19 dieną. SLA 
nariai ir visi geros valios lie
tuviai remkite savo tautietį ir 
gegužės 19 dieną už jį atiduo
kite savo balsus. Verbalis yra 
veiklus žmogus ir užsitarnau
ja visų šioje apylinkėje gyve
nančių lietuvių paramos.

Demokratas.

(

kuriems

žinoma,

Remti Komiteto 
vakare koncer- 
dainininkė Daiva 
dtvykusi iš Bos-

Šį šeštadienį, gegužės 16 
6 vai. vakare Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyn, N. Y. 
Skautams 
rengiamam 
tuos kylanti 
Mongirdaitė, 
tono, Mass.

Pažymėtina, kad Daivai ne
seniai įvykusiose dainavimo 
varžybose Cleveland, Ohio bu-x* 
vo pripažinta pirmoji vieta.

Šiame koncerte taip pat da
lyvaus žymus Lietuvos operos 
salistas Vladas Baltrušaitis, 
žinomas pianistas Aleksas 
Mrozinskas ir aktorius Vitalis

SLA Pagalbos Ranka
%

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

ALENA ŽIVATKAUSKIENĖ, 6 kp., Plymouth, Pa.,

Išmokėtos pomirtinės
’gimusi gruodžio 29, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio mėnesį, 1901. m. Mirė kovo 7, 
1959 m. Velionės seserėčiai, Albinai Antanavičiū
tei, pomirtinės išmokėta_______________________

JONAS VILKAITIS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs bir
želio 24, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 2, 1939 m. Mirė balandžio 24, 1959 m. 
Velionio žmonai, Marcelei Vilkaitis, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

JDOZAS PALTANAVIČIUS, 66 kp., Ansonia, Conn., 
gimęs kovo 18, 1891 m., Višakio Rudoj, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 5, 1940 m. Mirė vasa
rio 9, 1959 m. Velionio žmonai, Agnės Paltana
vičius, pomirtinės išmokėta___________________

MARY SHEREKIS, 75 kp., Los Angeles, Cal., gimusi 
rugsėjo 26, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė birželio 7, 1940 m. Mirė kovo 27, 1959 m. 
Velionės vyrui, Andrew Sherekiui, pomirtinės iš
mokėta ___ ___________________________________

JUOZAS DULKIS, 101 kp., Paterson, N. J., gimęs 
vasario 1, 1891 m., Dusmenysc, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 4, 1939 m. Mirė vasario 
2, 1959 m. Velionio žmonai, Kazei Dulkis, pomir
tinės išmokėta________________________________

JONAS NAVICKAS, 124 kp., Hartford, Conn., gimęs 
birželio 24, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 9, 1931 m. Mirė birželio 23, 1958 
m. \Velionio pomirtinė išmokėta Aleksandrui Ta- 
raškak________________________________ _______

VINOENT TAMOŠAITIS, 135 kp., Philadelphia, Pa., 
gimęs sausio 15, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 4, 1938 m. Mirė balandžio 13, 
1959 m. Velionio žmonai, Antaninai Tamošaitie
nei, pomirtinės išmokėta .................... .....................

Vietinio populiaraus dien
raščio Naujienų pirmas pava
sarinis .piknikas įvyks birželio 
mėnesio 14 dieną, visiems ge
rai žinomam Bučo Parke, Wil- 
low Springs, Illinois.

Kaip praeitais keliais me- 
taip, taip ir šiemet piknike 
bus įvairi ir turininga progra
ma, taipgi šokiai, 
gros geras orkestras.

Iš praeities gerai
kad į dienraščio Naujienų pik- 
nikus-gegužines suvažiuoja ne 
tik vietiniai lietuviai ir lietu- 
tės, bet ir iš tolimesnių vieto
vių, kaip Detroitas, Grand Ra
pids, Kenosha, Milwaukee ir 
kitų čia nesuminėtų vietų. 
Naujienų piknikai 
gerai surengiami, 
nuoširdžiai priimami i 
pavaišinami, už tad žmonės ir 
lankosi į jų piknikus-geguži- 
ncs.

Šiame piknike bus dar dau-' 
giau svečių ir viešnių, nes 
man teko sužinoti, kad pikni
ko rengėjai yra darbštus žmo
nės, jie ryžtingai dirba, kad 
piknikas butų dar geriau su
rengtas, negu praeityje, ir 
kad atvykę iš įvairių vietovių 
svečiai dar geriau butų pavai-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai ir vasaros metu 
būdami atostogose neprivalo 
pamiršti savo organizacijos ir 
kalbinti draugus ir pažįsta
mus prisirašyti.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virginia 7-4499

Viso

Telefonas supažindino mus po 
pustrečių metų musų bertdr avimo”

“Kaip daugelis kitų merginų 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
aš pradėjau rašinėti kareiviui 
esančiam užsienyje. Pradžioje 

‘tai buvo tik draugiškas susira
šinėjimas. Bet .po metų
mes abu supratome, kad čia 
buvo daugiau, negu pradžioje 
manėme. Aš tada vis galvojau, 
ką jis man pasakys, kai mes 
akis į akį susitiksime. Tikrai, 
aš kasdien svajojau apie tai net 
darbo metu. Vieną dieną tele
fonas suskamo. Aš atsakiau ir 
gilus vyriškas balsas ištarė:— 
“Heilo, Onute, brangioji!” Taip, 
čia buvo mano .kareivis—dabar 
mano vyras. Ir niekados mes 
abu neužmiršime šio telefono 
skambučio, kuris mus “supa
žindino.”

MRS. ANNE ROSS
The Bronx, N. Y.

Kartais telefonas atlieka nepa
prastus ir dramatinius dalykus. 
Bet dažniausia jis patarnauja 
kasdieniškuos smulkiuos reika
luose. Bet aplamai dabar tele-

Kiekvienas yra įsitikinęs geru

fonas yra pats pigiausias pa
tarnavimas jūsų šeimos biudže
te. Jo kaina yra pakilusi daug 
mažiau, negu kitų daiktų, 
riuos jus iperkate.

NEW YORK TELEPHONE

^Cfono patarnavimu ... šiandien ir

ku-

co.
ryt.

o

TIKRI LENKIŠKI KUMPIAI 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 

PASAULIO GAMINIŲ 
PARODOJE

importuoti iš Lenkijos 
ilgus metus populerųs

Parodos metu bus galima nemo
kamai paragauti lenkiški! kumpių 
ir kitų gaminių. Maži gabalai gai
liai išpiauti vieno ir pusės colio 
keturkampiai, pusės colio storumo 
bus patiekti. Tai bus smaguriau
tojo pageidavimus puikiai paten
kinantis gabaliukas, 
kad 20,000 ragavimo 
patiekta kasdien.

Vartotojų apimties 
svarų, 4 svarų ir 5 
bus parduodamos šios

Numatoma, 
davinių bus

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTO UNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

kumpių 3 
svarų dėžės 
parodos me-

visuomet 
dalyviai 
ir gerai

♦

Tikri 
kumpiai 
Jungtinėse Valstybėse dabar išsta
tyti Jungtinių Valstybių pasaulio 
gaminių parodoje. Internacionale 
paroda įrengta Nevv Yorko Coli- 
seum nuo gegužės 8 dienos iki 19 
dienai.

t

ISLJO NAUJA KNYGA

300.00 1
500.00

NAUJIENOS
ILicensed by USSR <NAUJIENOS

t

Avenue 
CONN.

$5.00
36.00
42.00
45.00
81:00
41.00
45.75
33.00
27.00

116.00
76.50

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias ii Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Lr “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, UlinoU

135 VVEST 14th STREET 
NEW YORK U, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

39 Raymond Plaza W.
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

.‘108 , W. Fourth Street. 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų, 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose risite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461_
632 W. Girard • Avw!uT

PHILADELPHIA 23, Pa. 
Tel. VVAlnut 5-8878

Kiek

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, IJETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

APLANKYKITE

LENKŲ PAVILIJONĄ
JUNGTINIŲ

AMERIKOS VALSTYBIŲ 
PASAULIO GAMINIŲ 

PARODOJE
Antrame Aukšte 

NEVV YORK COLISEUM 
Nuo Gegužės 8 iki Gegužės 19 d.

$1,950.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_______________ $54,852.08
A. DAUNIS, 31 kp., Lewiston, Me., sirgo l savaitę 4 dienas . .............
A. KIJNGA, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo' 8 savaites -----------------
A. KULKAITISį, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 11. sav. 2 d. _____
P. MASIKVITIS, 62 kp., Lorain, Ohio, sirgo 5 savaites -----------------
D. NAVAKAUSKIEN®, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 12 savaičių 
A. RADZrUKAS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 7 sav. 4 d. _____
J. ZAVECKAS, 138 kp., Perth Amboy, N. J., sirgo 7 sav. 3 d. .... 
M. SALTIS, 156 kp., Benton, UL sirgo 3 sav. 4 d. .................. ......... ..
A. E. FAWCETT, 270 kp., Sesser, III., sirgo 2 savaites ___________
J. TUMAVICIEiN®, 328 kp., Jamaica Plain, Mass., sirgo 12 savaičių.. 
A. ARLAUSKAS, 347 kp., Providence, R. I., sirgo: 11 savaičių _____

Viso -............................ .................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

.................................................. $548.25

..............................................$8,212.88
ii. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

Spalvingai ir įspūdingai bus pa
rodyti Lenkijos maisto gaminiai, 
tame tarpe mažesnėse dėžutėse len
kiškos gamybos kumpiai, , jie bus 
tokie pat geri, kaip ir anksčiau 
ilgus metus pardavinėjami čia di
desnėse dėžėse lenkiški kumpiai.

Keturių rūšių Lenkiški Kumpiai 
šioje šalyje žinomi — ATALANTA, 
TADA, KRAKUS ir P. O. M. Tarp 
Lenkijoje gamintų kiaulienos gami
nių taip pat bus parodyta nugari- 
,ė, kapotas kumpis, kapota
kiauliena.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehiil 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

K'
ii

A-:-.-. • • ’

•KRAKUS 
•TALAand
* P. 0. M. Brands

Tikri importuoti lenkiški kumpiai ir 
kiti mėsos gaminiai išstatyti parodoj 
PARAGAVIMUI IR PARDAVIMUI 
Pavilijonuose 1021-1024 4-tam aukšte

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LLETUA 4.” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dnada daug kinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai- Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, kętvirtimia lr nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą lr užsidirba.
7722 George St, Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETU VA“,

Parašyta 8. AUGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS
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PRAEITĄ SAVAITĘ MINISTERIŲ 
KONFERENCIJOJ NEPADARYTA 

JOKIO NUTARIMO
Rytų ir vakarų Vokietijos delegacijos yra tik 
stebėtojais. - Gromyko reikalavimas pakviesti 
į konferenciją Čekoslovakiją ir Lenkiją pilna
teisiais nariais atmestas. - Castro sustabdė ka
ro teismus. - Stevensonas už taikų sugyvenimą 
su socialistinėmis valstybėmis

Gegužes 11 dieauj Gene vo j e prasidėjo keturių di
džiųjų valstybių užsienio reikalui ministerių konferenci
ja. .Dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstybių, Prancū
zijos, Sovietų Sujungus ir Didžiosios Britanijos niinis- 
terai, kurie reiškia viltį, kad pasitarimuose bus galima 
susikalbėti ir pašalinti karo grėsmę ir nuvesiu į pasto-

. vių taikų.
Pirmiausia buvo svarstytas klausimas kokis turi 

būti stalas konferencijoje. Sujungiu inkai siūle ketur
kampį stalų, o Sovietų Sujungus delegatai siūle apva
lainų, kad galėtų šalę savęs turėti Čekoslovakijos ir Len
kijos atstovus. Dėl tos priežasties oficialus konferenci
jos atidarymas buvo atidėtas antradieniui, o antras da
lykas, tai kad Sovietų Sujungus valdomos Vokietijos 
delegacija sėdėtų kaip pilnas narts prie ministerių sta
lo, tačiau kitos trys didžiosios 'valstybės — Amerika, 
Prancūzija ir Britanija tokį Sovietų Sųjungos reikala
vimų atmetė. Prancūzijos delegatas savo kalboje pa
grasino, kad jeigu Sovietų Sąjungos ministeris Gromy
ko neatsLsjukys savo griežto reikalavimo, tai koaifercnci- 
jos gali nebūti.

Jungtinių! Amerikos Valstybių sekretorius Ilerteris 
turėjo pasikalbėjimų su Prancūzijos, Didžiosios Brita
nijos ir vakarų Vokietijos ministoriais. Kalbant apie 
rytų ir vakarų Vokietijos delegacijos įsileidimų susitar
ta, kad jos bus kaip patarėjai ir sėdės prio dviejų maži] 
stalų, stebės kai]) derasi užsienio reikalų, ministeriai.

Iš qovietų ^Sąjungos užsienio reikalų ministerių An
drei Gromyko kalbos galima spręsti, kad vargiai bus 
prieita prie kokio nors susitarimo Rytų-Vakarų Vokie
tijos klausimais, nes jis vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeriui Ileinricli von Brentano pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga nedarys jokių nusileidimų Vokietijos 
klausimu.

Jungtinių Amerikos Valstybių delegacija deda pa
stangas pradėti pasitarimus Vokietijos ir Berlyno klau
simais. Iš visų Gromyko pareiškimų atrodo, jog jis .nė
ra linkęs daryti kokių nors nuolaidų Vokietijos klausi
mu, jis tik pakartoninai reikalavo, kad Čekoslovakija ir 
Lenkija butų pakviestos pilnateisiais nariais į užsienio 
reikalų ministerių konferencijų. Atsakydamas į tokį 
Gromyko reikalavimų, Jungtinių Amerikos Valstybių 
kalbėtojas pareiškė, kad Vakarų trys didieji priešingi 
b<zt kokiam pilnam statusui su didžiosiomis valstybėmis.

Tokiais savo pasiūlymais Gromyko trukdo konfe
rencijos laika. Trijų didžiųjų valstybių ministeriai su
tinka įsileisti į konferencijų Čekoslovakijos ir Lenkijos 
atstovus tik kaip stebėtojus, bet ne pilnais nariais. Taip 
besiginėinant per kelias dienas dėl Čekoslovakijos ir 
Lenkijos atstovų įsileidimo, nepadaryta jokio nutarimo 
praeitų savaitę.

I

Gromyko užsispyrimas trukdo
Sovietų Sąjungos užsienio 

reikalų ministeris yra užsis-' 
pyręs žmogus, jis siūlo vis 
naujus reikalavimus ir jais 
trukdo konferencijos darbus. 
Kada vakariečiai išsprendžia 
vieną iškeltą klausimą, tai 
Gromyko išeina su naujais 
pasiūlymais, ir tuos savo nau
jus sumanymus paskelbia ke
lioms valandoms prieš posė
džius, kad laikraščių kores
pondentai galėtų juos paskelb
ti spaudoje, nes jie tam suva
žiavę ir gaudo įvairias žinias, 
•ypač daug dėmesio kreipia į 
Zorino ir Gromyko pareiški
mus.

Kuboje sustabdyti 
karo teismai

Revoliucijos vadas ir da
bartinis ministeris pirminin
kas Fidel Castro įsakė sustab
dyti karo teismus revoliucijos

metu kovojusiems prieš suki
lėlius, o jiems sudarytas by
las perduoti civiliams teis
tams. Nėoficialųs pranešimai 
teikia, kad iki šiol karo geis
mai nuteisė 621 asmenį mir
ties bausme ir jiems bausmės 
buvo įvykdytos. Castro įsaky
mą kalėjimuose sėdintiems 
pranešė Maj. Jorge* Serguera. 
Havana’s La Cabana kalėjime 
sėdinčių šimtai laukia teismo.

Castro įsakymą sustabdyti 
karo teismus padarė po sugrį
žimo iš keliones Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kana
doje ir Lotynų Amerikoje. Jis 
važinėdamas po tas valstybes 
prisiklausė aštrių kritikų |iž 
žudymą karo metu prasikal
tusių žmonių. Dabar karo kal
tininkus teis civiliai teismai ir 
jiems bus skiriamos lengves
nės bausmės.

Stevensonas už taiku 
sugyvenimą su sovietais

Adlai Stevensonas, du kar
tus buvęs demokratų kandi
datas prezidento pareigoms, 
neperseniai lankesiąs Sovietų^ 
Sąjungoje ir kalbėjasis sya 
ministerių pirmininku Nikita 
Chruščevu, kalbėdamas Illi- 
nois valstijoje tarp kitko pa
reiškė, kad anksčiau ar vėliau 
demokratinis pasaulis turės 
susitaikyti su sovietais. Jo 
manymu, Jungtinės Amerikos 
Valstybės perdaug kietai nu
siteikę dėl socialistinių kraš
tų. Priminė net komunistinę 
Kiniją dėl jos neįsileidimo į 
Jungtines Tautas. Tokis Jung
tinių Tautų nusistatymas, Ste- 
vensono nuomone, turėtų bū
ti pakeistas.

Šitaip kalba demokratų va
das ir buvęs kandidatas prezi
dento pareigoms.. Atrodo, kad 
jį paveikė lankymasis Sovietų 
Sąjungoje ir ilgas pasikalbė
jimas su Chruščevu. Jei ne ta 
kelionė į Sovietų Sąjungą, tai 
jis nebūtų taip kalbėjęs ame
rikiečiams.

r

Prezidentas Eisenhoweris 
lankėsi New Yorke

Praeitos savaitės ketvirta- 
dieną New Yorke lankėsi pre
zidentas Eisenhoweris. Jis at
vyko į iškilmes, kuriomis bu
vo (pradėtas statyti didelis pa
statas Lincolno mokslo cent
ras už 70 mil. dolerių ir pasakė 
kalbą. Iš net jis nuvyko į Co- 
lisejų aplankyti tarptautinę 
parodą. Tos pat dienos vaka
re dalyvavo bankete VValdorf 
Astoria viešbutyje.

Prezidentą saugojo a p i e 
tūkstantis suorganizuatų poli
cininkų, uniformuotų ir slap
toji policija detektyvai, kad 
neįvyktų kokių x nemalonumų 
didmiestyje New Yorke.

PEV Seimo Telegrama 
Herteriui

13 mu-

pabrė-

ms

konferencijos darbus

Ryšium su Čekoslovakijos 
ir Lenkijos satelitinių vyriau
sybių žygiais įspraus įi savo 
atstovus į Ženevos kęinferen- 
ciją, Pavergtųjų Euro>fį)8 Val
stybių Seimas gegužės 
šė telegramą Valstybės Sekre
toriui Herteriui. Joje 
žiamas Albanijos, 'Buįžarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos! Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos ir Vengrijos laisvųjų 
atstovų gyvybinis susirūpini
mas europinėmis problemomis 
ir pagrįstas reikalas šių val
stybių laisvoms vyria uęybė 
dalyvauti visose dėl šių pro
blemų sprendimo derybose. 
Čekoslovakijos ir Lenkijos 
dabartinės vyriausybės, — sa
ko telegrama, — nėra iš, tau
tos, per tautą ir tautai,, o yra 
svetimos galybės jėga užkar
tos ir jos tikslams tarnaujan
čios. Todėl PEV Seimas gin
čija toms vadinamoms vyriau
sybėms teisę atstovauti Čeko
slovakijai ir Lenkijai ir prašo 
Valstybės Sekretorių tokias 
soviotų machinacijas atmesti. 
O jei konferencija rastų Len
kijos ir Čekoslovakijos daly
vavimą kohferencijoje reika
lingą, tai šioms valstybėms 
atstovauti, nesant jų laisvų 
vyriausybių, turi būti pakvie
sti jų egziliniai veiksniai, at
stovaujanti šioms valstybėms 
PEV Seime, ’ Kor.

Havana. — Diktatorius Ba
tistą buvo uždaręs Havanos 
universitetą prieš tris metus. 
Dabar tame universitete pra
sidėjo pamokos.

Iš Babaltijos Tarybos 
Posėdžio Bonnoje

Balandžio mėn. 2-4 dieno- 
^mis Bonnoje posėdžiavo Bal
tijos Taryba, kuri, kaip žino
ma, tremtyje taria ir koordi
nuoja visų trijų Baltijos val- 

■ stybių politikos žygius jau 
ynuo 1945 metų.

Posėdžio metu * buvo priim
tas raštas Federalinės Vokie
čių Respublikos užsienio rei
kalų ministeriui ryšium su 
bręstančiais Rytų-Vakarų po
litikoj įvykiais. Balandžio 4 
dieną visų trijų Baltijos val
stybių delegatai — Jakobsen, 
Liepinš ir dr. Karvelis ryšium 
su šiuo reikalu atsilankė Aus- 
vvartinges Amt, kur įteikė no
tą ir turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą ir gavo patikrinimų, kad 
Federalinės Vokietijos vyriau
sybė Baltijos valstybių požiū
riu laikosi ir laikysis savo lig
šiolinio nusistatymo.

Balandžio 3 dieną Baltijos 
Institutas buvo pakvietęs Bal
tijos Tarybą supažindinti ją 
su savo veikla ir bendrai ap
tarti tolimesnius Baltijos in
stituto darbo planus. Bendru 
sutarimu nusistatyta tirti ’ga- 
limymės dar vienam Instituto 
skyriui ar atskiram institutui 
steigti. E.

Anglija už Atominių 
Bimbų Bandymo 

Sustabdymą

Eisenhowerio pasiulymu, 
butų einama prie atomi- 

bombų bandymų laipsniš- 
sustabdymo. Tuo reikalu

Anglijos spauda, skelbia, 
kad ministeris pirmininkas 
Harold Macmillanas pasiuntė 
laišką Sovietų Sąjungos mi
nisteriui pirmininkui Nikitai 
Chruščeviui, ragindamas jį 
sutikti su Amerikos preziden
to 
kad 
nių 
ko 
prezidentas Eisenhoweris pa
rašė laišką. Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkui Chruš- 
čeviui, siūlydamas laikinai už
drausti atominius sprogdini
mus tik žemės ir vandenų pa
viršiuje.

Macmillanas prie to laiško 
dar pridėjo, jog Didžioji Bri
tanija norėtų uždrausti visus 
branduolinių ginklų bandy
mus. Pagaliau Macmillanas 
pareiškė, jei jau negalima iš
spręsti viso klausimo, tai jis 
pritaria prezidento Eisenho- 
werio sumanymui ei ei prie 
bandymų draudimo sustabdy
mo kįek galima greičiau.

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Chruščcvas į pre
zidente Eisenhowerio Ir Mac- 
millano laiškus nedavė atsa
kymo, tai tų dviejų valstybių 
aukštieji pareigūnai nenorėjo 
laiškų skelbti spaudoje ir 
šiandien apie juos niekas ne
būtų žinojęs, jei Sovietų Są
jungos delegacijos pirminin
kas atominių bombų uždrau
dimo konferencijoj Genevoj 
tą paslaptį nebūtų iškėlęs vie
šumon, todėl Didžiosios Bri
tanijos ir Amerikos vadai pa
skelbė laiškų turinį, kurie bu
vo, pasiųsti Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkui. Nors 
ir pavėluotai tų laiškų turinys 
paskelbtas viešai, bet. geriau 
vėliau, negu niekad apie, juos 
visuomenė sužinojo..

'TI?1Tokio, —Mąskva pareika
lavo Japoniją neįsileisti ato
minių ginklų į kraštą Yir. už
drausti Amerikai karines ba
zes Japonijoje. Japonijos vy
riausybė tokį Maskvos reika
lavimą atmetė.

SLA Jaunuolių Komisijos Užsimojimai
Didelį Darbą Pradedant

Jaunuolių Komisijos posėdžio dalyviai. Iš kairės į de
šinę: J. Valatka, J. Maldutis, P. Dagys, M. L, Vasil, Tėvy
nės redaktorius; P. Avižonis, J. Jaks-Tyras, P. P. Dargis, 
SLA prezidentas; A. Gustus, A. Valatkienė, V. Virbickas, 
V. Aukštikalnis, dr. M. J. Vinikas, SLA sekretorius.

SLA 50-tas Auksinis Sei
mas surado tikrą auksinę iš
eitį nutardamas rinkti Jau
nuolių Komisiją iš vienos vie
tos, kad Komisija be didesnių 
sunkumų, galėtų dažniau susi
rinkti pasėdžiams. Už tai SLA 
50-to Seimo išrinktoji Komi
sija yra daug laimingesnė, ne
gu visos kitos iki šiol buvu
sios Jaunuolių Komisijos.

Auksinio SLA Seimo išrink
toji Jaunuolių Komisija jau 
turėjo 2 atskirus, vien J. K. 
posėdžius, vieną bendrą su 
Pildomąją Taryba, į kurį buvo 
atvykęs p. S. Jokūbaitis kaip 
Kanados Jaunuolių Komisijos 
atstovas ir SLA 7-tos apskri
ties atstovė p. N. Bayora.s.

Gegužės 2 dieną vėl įvyko 
Jaunuolių Komisijos posėdis. 
Šiame posėdyje dalyvavo SLA 
prezidentas P. Dargis,' sekre
torius dr. M. J. Vinikas ir Tė
vynes redaktorius M. L. Va
sil. Jie davė daug praktiškų 
patarimų, paaiškinimų ir pa- 
galbėjo nustatyti J. K. darbo 
materiales sąlygas.

Pirmas sumanymas, kurį 
Jaunuolių Komisija ryžosi į- 
gyvendinti, tai leisti prie. Tė: 
vynės lietuvių ir anglų kalbo
mis priedą skirtą, jaunimui. 
Kol kas tą. priedą numatoma 
leisti į mėnesį vieną kartą, ir 
jo apimtis bus 2 Tėvynės pus
lapiai, kurį bus galima su
lankstyti, kad gautum atskirą 
laikraštėlį. Tą priedą reda
guos Redakcinė Komisija, į 
kurią išrinkti šie Jaunuolių 
Komisijos narai: V. Virbic
kas, J. Maldutis, P. Avižonis 
ir A. Gustus.

Naujai leidžiamas priedas 
bus SLA vadovybės globoje, 
nes ŠIA yra. (jo leidėjas. Bet 
tas priedas rūpinsis ne tik 
broliškos SLA organizacijos 
reikalais, bet taip pat gvil
dens lietuviško jaunimo pro
blemas, talpins nau dingus 
rimto turinio straipsnelius ir 
įvairias žinias.
I Ką šiuo nauju užsimojimu 

SLA ir Jaunuolių Komisija 
laimės dabar yra, sunku nusa
kyti, nes tai ateities klausi
mas, bet tuom tarpu iš to viso 
turime dvigubą moralį pasi
tenkinimą. Viena, kad SLA 
vadovybė, kurf su tokiu atsi
davimu rūpinasi savo broliš
kos organizacijos reikalais, 
dar daugiau įsigilino į lietuvių

Londonas. — Winston Chur- 
chill asmeniškuose pietuose su 
ministerių pirmininku MacmiJ- 
lanu pranešė apie pasikalbė
jimą su prezidentu Eisenho- 
vveriu. Su jais kartu dalyvavo 
Britanijos laikraščių leidėjas 
Lord Beaverbrook ir karo mi
nisteris Christohper Soames, 
Churchillio giminaitis. 

išeivijos reikalus ir ryžosi pa
judinti taip opų, jautrų lietu
vių išeivijos ateities—jaunimo 
klausimą, o antras, kad pat
sai jaunimas realiai pradeda 
suprasti esamą padėtį, prade
da jungtis į pastovią patrioti
nę. turtingiausią visų lietuvių 
organizaciją ir savo veiklos 
įnašu nori užtikrinti šios or
ganizacijos, o kartu ir lietuvių 
išeivijos ateitį ilgiems lai
kams.

Visi žinome, kad kiekvieno 
darbo pradžia, ir aplamai pie- 
nierių darbas yra sunkus. Bet 
reikia tikėti, kad ši Jaunuolių 
Komisija, ypač išrinktoji Re
dakcinė Komisija, kurią suda
ro veik vieni studentai, nuo
širdžiai talkininkaujant SLA 
vadovybei, įsigilins į šių dienų 
jaunimo troškimus, juos su
pras, pagaus jaunimo jaut
riai plakantį pulsą, ir jauni
mui skirtą priedą padarys ne 
tik įdomiu ir priimtinu visam 
jaunimui, bet padarys tikra 
nuosavybe viso lietuviškai 
kalbančio ir angliškai kalban
čio, bet lietuviškai mąstančio 
jaunimo. Darbo dirva yra la
bai plati, nes tokio jaunimo 
turime dešimtimis tūkstančių, 
tik lieka klausimas kaip juos 
pasiekti, kaip tą naują dirvą 
padaryti našia ir naudinga 
musų tautai.

SLA rūpestinga jai vadovy
bei tenka padėkoti, kad šį 
klausimą pajudino, o naujo 
darbo vykdytojams tenka pa
linkėti geriausios sėkmės. At
simenant lietuvišką dainą, kad 
“Jaunimui juros-marios ligi 
kelių..,” ir prie to pridedant 
visų lietuvių troškimą ir kuo 
geriausius linkėjimus, tikėsi
me, kad jaunimas supras savo 
užsibrėžtų uždavinių didumą, 
tikslų vertingumą ir juos į- 
gyvendins su jaun a t v i š k a 
energija, ko nuoširdž:ai linki- , 
mo pradedant taip didelį ir 
atsakomingą darbą.

Visa tai rodo, kad ši Jau
nuolių Komiška busimam S. 
L. A. seimui, kuris bus skir
tas organizacijos deimantinei 
sukakčiai paminėti galės pa
tiekti konkrečių savo darbų 
vaisių.

Skautai Stiprina ryšius 
su Susivienijimu

Lietuvos Skautų brolija į- 
vertindama. SLA organizaciją, 
apdovanojo SLA prezidentą 
P. Dargį skautišku ordinu. 
Savo lydraštyje jie rašo: Ti
kime, kad Tamsta sutiksite šį 
ordeną priimti ir pertai pa- 
kartotinai užakcen t u o s i m e 
broliškumo bei draugiškumo 
ryšį tarp šių dviejų garbingų 
organizacijų ir jų vadovų.

Tai labai džiuginantis ir 
sveikintinas dalykas. Reikia

tikėti, kad toks draugiškumo 
ir pagarbos pareiškimas Skau
tų Vadovybės SLA organiza
cijai ne tik sustiprins SLA 
Jaunuolių Komisijos veiklos 
viltis, bet tas prisidės prie re
alių pagrindų tą veiklą plėsti 
jaunimo tarpe, tuo suprati
mu, kad dabartinis jaunimas 
savo laiku liks ne tik garbin
gos broliškos organizacijos 
idėjų, bet ir sukrautų milijo
nų paveldėtoju.

SLA tokių draugiškumo ry
šių jau seniai jieškojo. SLA 
49 Seimas įvykęs Detroite 
priėmė tokią rezoliuciją:

Esant nesugriaunamai tie
sai, kad tautiniam lietuvių iš
silaikymui Amerikoje, o lygiai 
ir musų organizacijos tolimes
nei veiklai, pagrindinė sąlyga 
yra — vyresniųjų nuolatinis 
bendravimas su jaunesniai
siais ii’ atvirkščiai. Priaugan
tis jaunimas nuolatos ir ne
pertraukiamai papildo vyres
niųjų retėjančias eiles.

Visa tai imdamas dėmesin, 
SLA 49-tas Seimas, 1956 me
tais liepos 2-6 dienomis, Det- 
roit, Mich, minėdamas savo 
septyniasdešimts metų veik
los sukaktį, išklausęs Jaunime 
Komisijos raportą, tuo klausi
mu Seimo diskusijas ir lietu
vių skautų atstovo kalbą, ra
do:

Kad tarp Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje ir lietuviu 
skautų yra visiškai artimas ir 
net tolygus dvasinis ir ideolo
ginis bendrumas, nes (a) Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje, kaip fraternalė organi
zacija. remiasi Tėvynės mei
lės, žmoniškumo ir artimo 
pagalbos principais, o lygiai 
tais pačiais -princ/pais vado
vaujasi ir skautai, ir (b) Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariai savo seimuose, susi
rinkimuose, spaudoje ir gyve
nime vieni kitus vadina bro
liais ir sesutėmis, tais pačiais 
vardais vadinasi tarp savęs ir 
musų skautai, ir jie turi pla
čias savo organizacijas, Lie
tuvių Skautų Brolija ir Lietu
vių Skaučių Seserija vadina
mas.

Suprasdamas lietuvybės ir 
musų organizacijos reikalo 
svarbą. Seimas nutarė:

1) Pavest Pildoma jai Tary
bai, apskričių ir kuopų valdy
boms teikti moralės ir mate- 
rialės paramos lie t u v i a m s 
skautams ir skautėms, o kur 
reikia ir kitaip juos globoti.

2) Įpareigoti Jaunimo Ko
misiją išdirbti platesnes jau
nimo su SLA bendradarbiavi
mo formas, peržiūrėti ir šiam 
reikalui pritaikinti moksleivių 
ir jaunimo fondus.

3) Kviesti skautų, skaučių 
ir kitų artimų lietuvių jauni
mo organizacijų narius susi
domėti SLA organizacijos tau
tiniais ir fraternaliniais užda
viniais ir savo organizacijų 
vienetuose sudaryti SLA jau
nimo kuopas.

Atrodo, kad į SLA šauks
mą Lietuvos Skautų Brolija 
tik dabar teatsiliepė, besiar
tinant SLA deimantinės su
kakties minėjimui. Bet yra sa
koma, geriau vėliau, negu nie
kad.

Lietuvos Skautų Brolijos 
žygis reikia teigiamai įvertin
ti ir tikėti, kad sujungus vi
sas veikliąsias ir gerąsias jau
nimo jėgas, vienam didžiam 
musų tautos tikslui, galėsime 
pasiekti daug geresnių ir 
efektingesnių rezultatų. O vi
sa tai netiesiogiai dar dau
giau stiprins SLA Jaunuolių 
Komisiją, jos didiems ateities 
darbams.



\

2

i

T V Y N

SLA Reikalai ir Veikla
The Lithuanian Weekly

> PUBLISHED EVERY FRIDAY 
By the Lithuanian Alliance 

of America
Šis Tas iš Susivienijimo Pirmos 

Apskrities Konferencijos
M. LEO VASIL 

Editor

kių lietuvių, kurie pasižada 
duoti pinigų namų pastaty
mui, bet kai ateis laikas duo- 

, ti, pažadai tik pažadais ir pa
siliks.

— i t

DR. M. J. VINIKAS 
Manager
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lenljlmo kuopų skubus pra
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Sveikatos skyrius
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VAIKO SVEIKATA
i

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS

šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
g kates Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
® S VYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
g D., ir VINCO TERdJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

Easton, Pa.
balandžio
Piliečių Salėj įvyko ŠIA pir
mos apskrities konferencija. 
Mums atvažiavus konferenci
ja buvo įpusėjus ir ėjo prane
šimai iš kuopų stovio. Pasiro
dė, kad tik Kaštono kuopa 
geriausiai laikosi finansiniai 

Į ir nariais. Visos kitos kuopos 
nusiskundė dideliu narių mir
tingumu, o naujų narių esą 
negalima gauti. Vienos kuo
pos atstovas sakė, kad jų 
kuopoj praeitais metais mirė 
14 narių.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad pagerbti musų veikėjus 
veteranus už jų nenuilstantį 
darbą lietuvybei, būtent St. 
Gegužį, dr. Viniką ir dr. Gri
gaitį. Kviesti į šį darbą visas 
ŠIA apskritis ir kuopas. At
žymėti šį įvykį dideliu banke
tu, New Yorke ar kur kitur. 
ŠIA 7-ta apskritis prisidėjo 
prie kvietimo. Jos konferen
cija įvyko savaite anksčiau— 
balandžio 19 dieną. Ten buvo 
kalbėta, kad toks parengimas 
įvyktų Wilkes Barre; Pa., ka
dangi Susivienijimas gimė ten 
ir vienas žymus ŠIA narys 
toj apylinkėj gyvena. Butų 
gerai jei- ir kitos apskritys 
šiuo reikalu atsilieptų. Girdė
jau, kad SLA prezidentas P. 
Dargis šiam reikalui pritaria.

Ir taip besikalbant, užsige
riant pp čerkutę ir užsigeriant 
rudu alučiu, pajutom, kad 
jau laikas važiuoti namo. Mu
sų “kompanija” susidėjo iš 
115 kuopos pinnininko V. Ta- 
mulaičio, 7-tos apskrities pir
mininko Adomo Miliausko ir 
šių žodžių rašytojo—Tamulai- 
čio automobiliu iper Pokono 
kalnus pasileidom linkui Wil- 
kes Barre.

Korespondentas.

SLA 208-ta Pirmoji 
Moterų Kuopa Ne
pritaria Senelių Na

mo Steigimui
------ w---

trečiadienį,

Reikia nepamiršti ir tai, 
kad dabartiniu laiku beveik 
kiekvienas (lietuvis turi įsigi
jęs savo namus, gražiai įsikū
ręs ir jis savo namus niekuo
met neapleis ii* neis į Poilsio 
ar kitu vardu pastatytus na
mus gyventi, nes didesnio ma
lonumo gyventi, kai savo na
muose, niekur kitur neras. Ir 
sena lietuvių patarlė sako, 
kad sava pastogė yra malo
niausia.

Jeigu kurie nariai ar kiti 
lietuviai nori gyventi prieg
laudos natriuose, tai Ameriko
je yra įvairių įstaigų seniems 
žmonėms, tai jie gali eiti į to
kias įstaigas ir gyventi. Tokių 
namų yra įvairiais vardais, 
bet jų užlaikymas gana bran
kiai kainuoja, nes dažnai rei
kia juos taisyti.

Dėl šių priežasčių Susivie
nijimo 18 kuopos nariai nepri
taria Poilsio Namų steigimui 
ir nė vienas neis gyventi į to
kius namus, nežiūrint kur jie 
butų pastatyti ir kaip įreng
ti.

timą. Neseniai persirgusių jų kiaulyte, 
rekonvalescenlų , serumas gelbsti sun
kiuose susirgimuose, įšvirkštus 10-20 cc. 
j raumenis.

įvairus gripoziniai susirgimai gali 
būti iššaukti įvairiu ant kričių, bet in- 
fine ava (flu) yra virusų liga, gali sukel
ti nemažas epidemijas. Paskutiniu laiku 
pasirodė aziatiška fili, kuri pasireiškia 
sunkiai ir duoda didesni mirtingumą.

Prieš flu susirgimus galima vartoti 
skiepus, vakciną, bet ji veikih trumpai, 
todėl sekančiam influenzos sezone tenka 
vėl skiepytis, pav. rudenį, epidemijai 
prasidėjus. Skiepijimas labai retai duo
da sunkesnę kūno reakcijų, kai]) tempe
ratūrą, negalavimą. Šita vakcina varto
jama vaikams .nuo 6-8 metų amžiaus, 
0.25 cc., virš 8 iki 12 metų 0.5 oda, o su
augusiems 1.0 cc. Pakartotinas vakcinas 
skiepyjimas duodantis vaikams tą pat 
doze, o suaugusiems 0.5 ėc.

Prieš aziatine influeuza vartojama A A M
vakcina aziatinio viruso. Kūdikiams iki 
3 mėn. nevartojama, o nuo 3 mėn. iki 1 
metų 0.25 cc., virš 1. metų ir suaugusiems 
O.5 cc.

Sliarletvna — Scarlet lover, retai su
serga jauni kūdikiai, dažniausiai vaikai 
apie 6 metų amžiaus, bet nekiekvienas 
susidūręs su sergančiu ja suserga. Ser
gančių škarletina gerklėje atrandami 
stri'ptokosai (tam tikros rūšies), kurių, 
toksinai ^iššaukia odos išbėrimus, tempe
ratūrą, uegallivimą. Netolimoje praei
tyje turėjome labai sunkių skarlatinos 
susirgimų, su aukšta temperatūra, besą- 
mone arba- su sunkiomis, ilgomis kompli
kacijomis. Paskutiniais laikais ta sunki 
rūšis išnyko, pasitaiko beveik tik leng
vi susirgimai. Sunkiems, tai]) vadina
miems. toksiniams susirgimams, vartoja
mas autitoksinis serumas iš įskiepytų 
arklių kraujo, bet dabartiniu laiku, ge
riausias vaistas yra jienicilinas, vartoja
mas skarlatina susirgus, kuris veikia 
prieš streptokokus. Kaip apsaugą nuo 
šios ligos, duodamas penicilinas susidu- 
rusiems su sergančiu ir kurių gerklėje 
randasi streptokokai.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

KAIP APSAUGOTI VAIKUS ♦ 
KUO APKREČIAMŲ LIGŲ2
Persirgęs susilpnintais tymais vai

kas įgyja tokį pat pastovų imunitetą, 
kaip sirgęs natūraliais tymais, t. y. jis 
nesusirgs antra karta.

Jeigu pasiektas pilnas tymų apsau
gojimas su gamaglobulinu, ar suaugusiu 
krauju, tai jis yra laikinas, veikia vos 
3-4 savaites, reiškia, jis padeda tik tam 
vienam apsikrėtimui, o vėliau vaikas ga
li vėl apsi krėsti ir susirgti.

Kadangi susilpninti tjmai duoda 
apsaugą visam gyvenimui, tai patartina 
juos taikyti kūdikiams ir silpniems vai
kams.'

Ra ndon l i y e- 
nieasles -

Austrijos parlamento 
rinkimams praėjus

Praeitos savaitės Tėvynėje 
buvo pranešta, kad gegužės 
10 dieną Austrijoj įvyko par
lamento rinkimai, bet pirma
dienio ryte, ruošiant Tėvynę 
spaudon, balsai dar 

Nuskaityti ir nebuvo 
paduoti kiek kurios partijos 
žmonių išrinkta į parlamentą. 
Pirmadienio spauda paduoda
ma žinias iš Austrijos tik 
sprendė kurios partijos kiek 
atstovų bus išrinkta, tačiau 
baigus balsus skaityti, pasiro
dė visai kitokios duomenys, 
negu iš anksto buvo daromi 
sprendimai.

Austrijos parlamentą suda
ro 165 asmens. Senam 
mente katalikai turėjo 
stbvu, socialdemokratai 
liberalų laisvės partija 
munistai 3. Šiuose rinkimuose 
komunistai nepravedė nė vie
no atstovo. Dabar, rinkimams 
praėjus, Liaudies partija tu
rės 79 atstovu^ socialdemo
kratai — 78, liberalai 8. Pir-\ 

x moji liberalų partija neteko 3 
atstovų, o socialdemokratų 
atstovų sąstatas 4 padaugėjo. 
Komunistams nepravedus nė 
vieno atstovo parodo, kad 
Austrijos žmonių tarpe komu
nistai neturi pasitikėjimo.

Austriją per pastaruosius 
keliolika metų vąldė katalikai 
susitarę su socialistais, jie bu
vo sudarę koalicinę valdžią.

Buvęs prezidentas 
Trumas 75 metų

Buvęs prezidentas Harry S. 
\Trumanas sulaukė 75 metus 
amžiaus. Dėliok ratų partija 
tai reikšmingai sukakčiai at- | 
žymėti visoje 
dėsniuose
Trumano 
pobūvius, 
džiausiąs 
viais jo garbei suruoštas pobū
vis gegužės 8 dieną VValdorf 
Astoria viešbutyje New Yor
ke. Čia didžiules viešbučio pa
talpos buvo pripildytos sve
čiais ir viešniomis, nežiūrint 
aukštos bilietų kainos. Tas 
parodo, kad Trumanas yra 
populiarus ne tik demokratų 
tarpe, bet ir plačioje visuome
nėje.

Nors jis sulaukė 75 metus 
amžiaus, bet dar pilnas ener
gijos, dažnai važinėja su pra
kalbomis ir visu nuoširdumu 
dirba savo partijai ir savo 
valstybei Amerikai.

★ 
Gyventojų skaičius 
Sovietų Sąjungoje

Praeitais metais pradėtas ir 
š. m. sausio 15 * dieną baig
tas gyventojų surašinėjimas.

. Dabar Maskva praneša, kad 
visoje Sovietų Sąjungoje gy
ventojų yra 208,826.000. Lie
tuvoj surašinėjimo metu buvo 
2,713,000 gyventojų. Aišku, 
į šį skaičių įskaityti ne vien I Lietuvą privežta iš įvairių So- 
lietuviai, bet visi surašinėjimo J vietų Sąjungos kampų.

nebuvo
galima

virš
svetai-
flvide-

rengti 
metų

žaidi- 
spalio

Marijona Garkauskienė, 
SLA 18 kuopos narė.

m.

VAKARIENE

Tiksliausiai

kėli.

St. Louis, Mo

Paterson, New Jersey
Springfield, Illinois

keturios ses-

pašokti

Akron, Ohio

*

paliesti visus
★

metu Lietuvoje gyvenantieji, 
nežiūrint kokios tautybes jie 
bebūtų — rusai, lenkai ar ko
kios kitos tautybės, kurių į

tokių namų 
nariai labiau-

bažnytinėmis 
Vincento De

— SLA 
pikniką 

7 dieną, 
užpakaly

ŠIA 354 Kuopa Rengia 
Gražią Gegužinę

Amerikoje di- 
miestuose surengė 
pagerbimui įvairius 
Bet ar tik nebus di- 
ir gausiausias daly-

parla-
82 at-
— 74,
6, ko

Lai jam bune lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

V. Shimkus.

vairiai
pp.

Cleveland, Ohio

./' ...... I
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Konferencijai užsibaigus de
legatai ir svečiai buvo pakvie
sti prie vakarienės, kurią ska
niai paruošė eastonietės. Ma
čiau darbavosi ponia Lušienė, 
Klovienė, Kaziunienč, Žiogie- 
nė, McCiay ir kitos, kurių pa
vardžių nenugirdau.

vakarienei delegatai ir 
slvečidk linksmai kalbėjosi į- 

klausimais. Sutikau 
egužius ir jų dukterį 

frrui ir žentą Antaną Žalonį. 
| Nebuvo tokie linksmi kaip se

niau, nes juos ištiko didelė 
nelaimė. Daugeliui yra jau ži
noma, kad jų namą aplankė 
šv. ugnelė. Tuom tarpu jie va
žiavo namo iš Philadelphijos 
ir nuo kalno pamate ir supra
to, kad dega jų apylinkėj. 

I Parvažiavę, atrado'tarpe kitų 
namų ir jų namą baigiant 
degti. Jų visi drabužiai ir visi 
daiktai sudegė. Liko tik tiek, 
kiek buvo apsirengę. Ponas 
Gegužis apgailestauja savo 
bibliotekos, kurioj jis turėjo 
daug visokių senų knygų ir 
visokių dokumentų. Be šios 
nelaimės dar prisideda ir kiti 
naminiai nesmagumai.

Eastoniečiai yra labai sve
tingi. Sutikome pp. Lušius, 
kurie užlaiko labai švarią ir 
gražią taverną. JDarbštųjį Ka-^ 
ziuną su žmona. Jis gerai vei
kia savo 342 kuopoj. Sutiko
me tos kuopos pirmininką ir 
sekretorę, tai agronomas ir 
žmona pp. Žiogai. Jie yra vie
ni naujųjų lietuvių. Jis yra 
darbštus žmogus ir jam ag
ronomija gerai sekasi. Turi 
nupirkęs keletą akrų žemės, 
kur augina gėdes ir medelius. 
Darbymetės laiku samdo po 
šašiolika darbininkų ir turi 
prisipirkęs daug įvairių reika
lingų mašinų. Labai rimtas 
žmogus ir kuopos nariai juo- 
mi patenkinti. Ponia Ziogienė, 
buvusi Liėtuvoj mokytoja, 
dabar kuopos sekretorė. Jie 
gyvena Allentown, Pa. Suti
kome buvusį kuopos pirmi
ninką Kaulių, ponią McCiay 
ir ponią Ketrick ir keletą kitų 
gerų kuopos veikėjų.

Aldona Barčus Engle 
pagalbininkėms tvar- 
šį rengimo reikalą.

laiko buvo pašvęsta

Chicago, III.
gegužės 6-tą dieną įvyko S. 
L. A. 208-tos pirmosios mote- 

’rų kuopos mėnesinis susirin
kimas Dariaus-Girėno 
nėję. Dalyvavo 
šimts narių.

Kuopa nutarė 
mų vakarą šių
15 dieną. Rengimo komisijos 
pirmininkė yra gabi jauna 
narė ponia Aldona Barčus 
Engle. Jos pagalbininkės yra 
ponios Irene Brenner ir Mar- 
tha Cooper. Malonu pastebė
ti, kaip sumaniai ir gabiai pir
mininkė 
su savo 
ko visą

Daug
apkalbėjimui apie Senelių ir 
Poilsio Namo reikalą, ši kuo
pa vienbalsiai nepritaria to
kiam namui. Tačiau narės iš
reiškė pageidavimą ir nutarė 
prašyti, kad ŠIA įsteigtų kul
tūrinį centrą Chicagoje, ma
tydamos tam svarbų reikalą 
ne tik, kad jaunimas turėtų 
centrą savo veiklai, bet kad 
visos Chicagos apylinkės kuo
pos turėtų vietą savo veiklai 
platinti, vykdinti, žodžiu savo 
nuosavą namą.

Buvo kalbėta kaip pritrauk
ti daugiau narių prie šios kuo
pos. Šiuo reikalu labiausia rū
pinasi kuopos finansų sekre
torė Anna Jagiella. Narės ža
dėjo padirbėti, kad gavus 
daugiau narių ir išauginus šią 
moterų kuopą į tikrai didelių 
kuopą.

Susirinkimo šeimininkės bu
vo ponios Irene Brenner ir 
Bernice Ambrose. Jos ne tik 
pagamino ir padovanojo tuos 
skanius pyragus prie arbatė
lės, bet davė ir dovanas toms 
kurios laimėjo įvairiuose loši
muose. Tikrai jauki nuotaika 
lydi kiekvieną šios kuopos su
sirinkimą. Narė.

SIA 136 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks š. 
birželio men. 14 dieną, 11:30 
valandą ryte, Lietuvių Salės 
patalpose. Kadangi yra labai 
svarbių reikalų aptarti, prašo
me visus kuopos narius susi
rinkime dalyvauti, ten pat ga
lima bus ir mokesčius apsimo- 

Kuopos Valdyba.

ŠIA 214 KUOPOS 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio mėn. 7 
dieną, pas finansų sekretorių, 
4856 Oldenburg Avenue, pri
prastu laiku.

Visi nariai ir visos narės 
prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra svarbių kuo
pos reikalų aptarimui. Ateida
mi į susirinkimą, atsiveskite 
naujų narių prirašyti prie 
kuopos.

A. Simanavičia,i
Finansų sekretorius.

Nepritaria Poilsio 
Namų Steigimui

VVestviUe, III. — Perskai- 
čiau straipsnį Poilsio Namų 
steigimo reikalu ir gerai apie 
tokių namų steigimą pagalvo
jus, aš namų steigimui nepri
tariu, taipgi nepritaria ir SLA 
18 kuopos nariai. Jeigu tokie 
namai ir butų pastatyti, tai 
į juos gyventi niekas neis, ba 
niekas nenorės skirtis su sa
vo šeimomis. Antras ir gana 
svarbus klausimas, tai tokių 
namų pastatymas daug kai
nuos, kas gali 
narius, kuriems gali būti pa
kelti mokesčiai tokių namų 
užlaikymui, ko 
šia nenori.

Visi senesnieji nariai ir da
bar dažnai nusiskundžia, kad 
jie moka aukštas mokestis per 
ilgus metus ir už tai nieko ne
gauna, tik esą apskjraudę, o 
namus įsteigus jei jų užlaiky
mui reikėtų mokėti didesnius 
mokesčius, tai daugelis narių 
butų nepatenkinti ir apleistų 
organizaciją. Tiesa, yra ir to-

STA 101 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas kvie
čiamas šių metų birželio mė
nesio 4 dieną, ketvirtadienį, 7 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje, 62 
Laffayette Street. i

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą, užsimokėti mė
nesines mokestis ir aptarti su 
susirinkimu susijusius reika
lus. Iki pasimatymo susirinki
me birželio 4 dieną.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

Susivienijimo 354 kuopa 
rengia gegužinę šių metų bir
želio mėn. 7 dieną, Wm. B. 
Puishio darže, 1280 St. Mi- 
chaels Avenue. Kas norėtų 
autobusais važiuoti, tai reikia 
imti Himelright Copley, Road, 
nuo kurio tik trys blokai rei
kia eiti.

Kviečiami kuopos nariai ir 
visi geros valios lietuviai da
lyvauti Šioje gegužinėje ir ty
rame ore linksmai laiką pra
leisti.

Lauksime visų birželio mė
nesio 7 dieną.

Komisija.
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butu, kad. mergaitės 
prieš ištekėjimo am- 
ii mini tetas gaunasi vi-

Rūbeli a -— G e r m a n 
yra irgi viruso išsaukta liga, 

kurią perserga vaikai labai lengvai ir 
jiems nereikia skiepijimo, kad apsaugo
jus nuo jos. Bet 2-3-jų man. nėščios mo
terys, turėtų būti apsaugotos, atsižvel
giant į sunkius gemalo sužalojimus, viru
so iššauktus.

Kūdikis gali gimti aklas, ar kurčias, 
jeigu nėščia moteris susitiko su sergan
čiais, būdamas nėštumo pradžioje 
mėn.
persirgtų r.ubeola- 
žių, nes persirgus, 
sani gyvenimui.

Kiaulytes, parotitis ep. — mumps, 
antkritis yra virusas, ja serga dažniau
siai vaikai, 8-15 metų amžiaus ir persir- 
gę įgyja ianunitetą visam gyvenimui. 
Kiaulytės liga gali duoti ir sunkesnių 
komplikacijų, ypač ji pavojinga savo pa-, 
sėkmėmis lytiniai subrendusiam jaunuo
liui, nes neretai paliečia lytinius kiauši
nėlius, juos sunaikina, ir tuomet sperma 
negali būti gaminama; tie jaunuoliai lie
ka ueyaisingi. Statistika rodo, kad kiau
šinėlių uždegimas gaunasi pas 25% su
sirgusių kiaulyte ir pusė iš jų atrofuo
jasi (sunaikinama). Iš sunkiausių kiau
lytės komplikacijų, nors retų, tenka pa
žymėti smegenų susirgimus ir ausies 
nervu sužalojimą, kas gali duoti apkur-

Mirė Stanislovas Yanarauskas 
ŠIA 275 Kuopos Pirmininkas

Šių metų balandžio mėn. 6 
dieną St. John's Hospital mi
rė Stanislovas Yanarauskas, 
sulaukęs 72 metus amžiaus, 
Susivienijimo 275 kuopos pir
mininkas.

Tai buvo liūdna ir nelaukta 
žinia, nes jis mirė staiga visai 
nesirgęs. Netekimas musų 
kuopai brangaus^ pirmininko 
Stanislovo Yanarausko,\ visus 
narius sujaudino. Velionį nįe- 
kad nesirgo, visada buvo 
kas, 'bet širdies priepuolis 
netikėtai jį užklupo ir jis ap
leido šį pasaulį amžinai.

Gailesi jo visi kuopos na- 
nariai, gailesi ir kuopos valdy
ba. Jis buvo geros širdies 
žmogus, ko mes nesupratome, 
jis paaiškindavo nesigailėda
mas savo laiko. Jis nuošir
džiai dirbo dėl savo mylimos 
organizacijos su pagalba visų 
narių, taipgi nemažai dirbo ir 
dėl visų lietuvių, nes 1 
patriotingas lietuvis ir jam 
lietuviški reikalai buvo pirmo
je vietoje. Jis dirbo knygyne 
ir visur kitur, kad visų jo dar
bų neįmanoma aprašyti. Per 
ilgus metus jis ėjo 
sekretoriaus ir kitas 
kuopos valdyboje.

Dideliame nuliudime liko 
žmona Ona, trys . dukterys: 
Della Sears, Mary Hoffman, 
Agnės Casper, gyvenančias 
Springfield, III., ir sūnūs S tan
ky, gyvenantis Champaign, 
Illinois. Taipgi liko dvi sese
rys Ona Kreip ir Marė Wit- 
cuskie, gyvenančios Spring
field, Illinois, o 
serys Lietuvoje.

Palaidotas su 
apeigomis. Šv.
Paulo bažnyčioje kun. S. O. 
Yunker atlaike maldas už ve
lionio vėlę, o iš bažnyčios nu
lydėtas į Kalvarijos kapines 
ir palaidotas amžinam poil
siui.

SLA 275 kuopa reiškia gi
lią užuojautą velionio šeimai, 
giminėms ir draugams.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

buvoI PARENGIMAI 
_ I •

Sringfield, Illinois. -r— Susi
vienijimo 158 kuopa rengia 

_ „ pavasarinį pikniką gegužės 
finansų I rn^1L ^4 dieną, 1:30 valandą 

mreitras pi®Jų’ S‘ LaPinsko Parke' 
pareigas ežero. Rengėjai kviečia

visus kuopos narius ir visus

%

geros valios lietuvius dalyvau
ti šiame SLA 158 kuopos pik
nike ir tyrame ore linksmai 
laiką praleisti. Patenkinkite 
rengėjų prašymą ir dalyvau
kite piknike.

Detroit, Mich. — SLA 352 
kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir 
prie geros orkestros.

—o—
VVilkes Barre, Pa. 

115 kuopa rengia 
sekmadienį, birželio 
Sans Souci parke, 
šokių paviliono. Piknikas bus 
smagus, nes svečių prisižadė
jo atvažiuoti iš kitų miestų ir 
bus nepaprastas dainavimas. 
115 kuopa kviečia SLA na
rius ir šiaip lietuvius atsilan
kyti.

—o—
Easton, Pa. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Katinio ūkyje, 
County Club Road. Rengėjai 
kviečia visus vietinius Ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.
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SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa. '
(Tęsinys)

Pastarieji naujakuriai, šalia 
daugybės aukštų kultūrinių 
davė mums gražaus lietuviš
kojo jaunimo, kurį daugumo
je augina ir auklėja lietuviš- 

I koje dvasioje. Sis jaunimas, 
kurį turėjau malonumo arčiau 
pažinti yra gražus, doras, 
drausmingas ii' krikščioniš
kas, jau spėjęs susiburti į į- 
vairias organizacijas bei daug 
žadąs lietuvybei išlaikyti ir ją 
ugdyti. Stebint šio jaunimo 
entuziazmą ir vis besišakojan- 
čią veiklą bei jų tėvų pakilusį 
sąjūdį, šį laikotarpį butų gali
ma teisėtai pavadinti lietuvy
bės išlaikymui- renezansu, ku
riam tik linkėtina ištvermės, 
ryžto bei visuomenės širdin
gai atitinkamo dėmesio.

Prisiminus praeities kartų 
patyrimų veržte veržiasi gy
vybinis klausimas, ar dabar
tinis lietuvybės išlaikymo są
jūdis nebus tik laiko momen
tas, ar jis pajėgs šiame lygyje 
išsilaikyti ir ar vaikai paseks 
savo pirmtakunų pėdomis? 
Kitais žodžiais sakant parei
na, ar šisai lietuviškasai jau
nimas pasiliks lietuvišku ilges
niam laikui, ar jis nepaskęs 
nutautėjimo bangose kaip nu
skendo ankstybesniųjų vai
kai? Problema itin rimta ir 
n po jos atitinkamo išsprendi
mo priklausys ne tik lietuvy
bės išsilaikymas, bet tuo pa
čiu Vyriausiai Lietuvos vada
vimo pastangos.

Jei artimoje ateityje mus 
paliestų šiurpi nelaimė, kad 
nebetenkame savojo jaunimo, 
tai kas tuomet besirūpins Lie
tuvos laisvinimu? Tikrai yra 
kuomi rimčiausiai susidomėti 
ne vien kokiai grupei, srovei 
ar pavieniems asmenims, bet 
visai lietuvių išeivijai jungti- 
nai. Čia musų visų labiausiai 
rupimas klausimas, kurį ir 
privalome visi vieningai sprę
sti, nes nuo jo vienokio ar ki
tokio išsprendimo priklausys 
musų dabartinių pastangų ei
ga.

Su demokratijomis 
tikrai laimėsime

yra koegzistenciją 
valdinėse sferose ir 
plačiosios visuome

skolinin- 
sirgimo 
nariams 
apyvar-

T V V XT f*
1

3

Jonas Budrys 70 
Metų Amžiaus

Nors mes glaudžiausion vie- 
nybėn susitelktume, bet musų 
vienų pastangų neužteks. 
Priešas galingas, o tuo tarpu 
musų jėgos nepalyginamai 
menkos. Kad užtikrinti laimė
jimą yra būtina turėti ištiki
mų talkininkų, kurių jėgos 
stipresnės už patį okupantą.

Tokių talkininkų ir dabar 
turime demokratijų kraštuo
se, pirmoje vietoje JAV. Bet 
ir čia įkartas nuo karto ma
tome susviravimą, nepakan
kamą ryžtingumą pasikarto
jančias kalbas apie susitari-

h mą, tai 
aukštose 
taip pat 
nes įtakinguose sluogsniuose.
šitokie pasireiškimai mums 
visai ne pakeliui ir pavojingi. 
Musų visų pareiga į tai efek
tingai reaguoti visomis prie
monėmis. Viena iš tinkamiau
sių būdų atkreipti dėmesį ir 
įtikinti musų talkininkus, kad 
kas atsitiko su Lietuva ir ki
tais pavergtais kraštais, tokis 
pat likimas laukia ir juos pa
čius. Nuo pat pradžios komu
nizmo atsiradimo jo vadai ne
dvejojančiai pasisakė ir vis 
drąsiau ir drąsiau tvirtina, 
kad nesustosią pusiaukelyje, 
kad jų galutinas tikslas yra 
pavergti komunizmui visą pa
saulį. Jokių įrodinėjimų nerei
kia, kad tai yra faktas. O jei 
kada numeta jie gražesnį žo
delį, parodo šypseną ir neva 
draugingumą, tai tik apgau
lės išreiška, kad klasta svi- 
ruojančius pasigauti ir suda
ryti palankesnias sąlygas juo 
greičiau ir lengviau pavergti. 
Jų žodis ar parašas neturi nė 
menkiausios garbės.

Tiek žmoguje, tiek valsty
bėje atsiranda daugiau drą
sos, ryžtingumo ir pajėgumo 
kitą ginti, kai jo paties inte
resus grėsmė liečia, nes ap
gindamas kitą tuo pačiu sa
ve apsaugoja. Kai mes per- 
statome Lietuvos bylą savo 
talkininkams šitokioje švieso
je, tai neabejotinai reikalas 
išsiaiškina palankiai ir, žino
ma, musų naudai. Tuomet jau 
mes liekame jų talkininkais, 
atėję ginti jų bylą, jiems pa
dėti, 
jiems reikalingi, 
žiūrą teko ne kartą girdėti iš 
aukštųjų vyriausybės parei
gūnų pasisakymų. Šiuo keliu 
eidami galėsime drąsiai pasi
reikšti, musų balsas bus iš
girstas daugiau, širdingų 
draugų ir tikrų rėmėjų įgysi
me demokratijų kraštuose. 
Bet turime būti aktyvus, vie
ningi ir nepalūžti savo šven
tose pastangose.

Lietuvių tauta savo istori
jos erškėčiais nuklotu keliu 
ne kartą buvo perblokšta, bet 
ji vis kėlėsi. Ji kiekvieną kar
tą kėlėsi dėlto, kad jos sūnus 
ir dukros buvo ryžtingi, nie
kuomet nepalūžo, karštai my
lėjo savo tautą ir šventai įti
kėjo į laisvę, kuriai drąsiai 
aukojo savo gyvybę. Mes gy
vendami laisvuose kraštuose 
taipgi tikėdami į Lietuvos pri
sikėlimą, aukodami, pasišven
tusiai ir vieningai dirbdami 
žymiai priartinsime tą valan
dą, kada trispalvė vėl laistai 
užplėvesuos ant Gedimino pi
lies Vilniuje, laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos sostinėje.

v •

nes mes pasidarome 
Šitokią pa-

Lietuvių Susivienijimo Argentinoje Skyrių 
Atstovų Metinis Susirinkimą?

1959 metais balandžio 4 ir 
5 dienomis įvyko IJ^A skyrių 
atstovų metinis susirinkimas, 
nuosavose patalpose, Dr. V. 
Kudirkos salone, Ar. San Mar- 
tin Nr. 3125-83 Lanus Oeste.

Centro valdybos pirminin
kas A. Plesterninkas trumpai 
ir nuosekliai apibudinęs šio 
metinio susirinkimo reikšmę, 
susirinkimą atidarė 18 valan
dą, t. y. vieną valandą pavė
luotai, kaip buvo skelbta ir 
pasiūlė išrinkti darbų tvarky
mo prezidiumą.

Darbo prezidiuman išrink
ta: Dr. A. Kairelis — pirmi
ninku, J. Staloraitis
jėju, V. Muizininkas — sekre
torium ir P. Vaisėta 
jėju.

(Prezidiumas pasitaręs, Dr. 
A. Kairelis pranešė, kad susi
rinkimui vadovaus J. Stalo
raitis.

Vienos minutės atsistojimu 
pagerbti, praeitais metais, mi
rę nariai.

A

padė-

padė-

C. V. sekretorius K. Kliau
ga patikrino kiek dalyvauja 
susirinkime atstovų. Paaiškė
jo, ikad pilnateisių atstovų da
lyvauja 53.

>
Susirinkimą sveikino A. L. 

Balso redaktorius K. Norkus, 
kurs iškėlė Susivienijimo mo
ralinį ir ekonominį stiprėjimą. 
Perskaitytas buv. 6-to sky
riaus pirmininko P. Meilučio 
laiškas, kuris perspėja atsto
vus, kad rimtai ir apgalvotai 
spręstų iškeltus klausimus, o 
ne lengvabūdiškai, kaip praei
tais metais suvažiavimas nu
tarė duoti 6-tam skyriui Kar- 
duboje pašalpą statybai 
10,000 pesų, o C. Valdyba to 
neįvykdė.

Perskaitytas praeitų metų 
protokolas, kuris priimtas be 
pataisų.

C. Valdybos sekretorius K. 
Kliauga padarė platų C. Val
dybos nuveiktų darbų prane
šimą: įrengta krepšinio aikš
tė, perdažė iš viršaus saloną,

P.

sudėjo grindis sename pasta
te, nupirko du bilijaiai, kas 
visa šita kainavo per 50,000 
pesų. Sumokėta skolų 14,600.- 
00 pesų, nuošimčių 
kams 4,257.50 pesų, 
ir mirimo pašalpų 
8,080.00 pesų. Kasos
ta per 1958 metus siekia virš 
200,000.00 pesų. Suvedus pa
jamas ir išlaidas gauta pelno 
1.0,085.50 pesų.

Po to padarė skyrių pirmi
ninkai iš savo skyrių veiki
mo: 1-mo skyriaus pirm. N. 
Pempė, 2-ro skyriaus —
Kučinskas, 3-Čio skyriaus — 
S. Antanavičius, 4-to skyriaus 
— V. Muizininkas, 5-to sky
riaus — 
skyriaus 
skyriaus 
pranešimų 
1-mas, 2-ras ir 6-tas skyriai 
veikia stipriai. 3-čias skyrius 
veikia silpnai, dėl valdybos 
nesutarimo. Kiti skyriai vei
kia patenkinamai.

Moterų skyriaus pirminin
kė E. • Kaibutienė pranešė apie 
moterų veiklą: moterys talki
ninkauja C. Valdybai ir ki
tiems skyriams. Savistoviai 
surengė Motinos Dienos minė
jimą. Moterų skyrius 3-jų me
tų gyvavimo minėjimą, suren
gė vieną asedą. Gautas pelnas 
įneštas C. V. kason.

Revizijos komisijos pirmi
ninkas J. Rastenis padarė pla
tų pranešimą apie kasos sto
vį ir C. Valdybos nuveiktus 
darbus ir pareiškė padėką: C. 
V. pirmininkui A. Plesternin- 
kui, kasininkui J. Žutiniui, 
sekretoriui K. Kliaugai, knyg- 
vedžiui (bulhalteriui# S. Kai- 
butui ir kitiems C. V. nariams 
bei veikėjams.

Taip pat padarė pranešimą 
Garbės Teismo vardu P. Sta
loraitis, Kantinos kontrolės 
komisijos pirmininkas P. Ku
činskas. Kantinos bufetas 
1958 metais davė pelno 27,- 
000.00 pesų pelno.

Ligonių lankymo komisija 
pranešė: A. Kazokas, Juoza- 
paitienė ir Žukauskienė.

Visi pranešimai be diskusi
jų priimti ir užgirti.

Perskaitytas 1958 rn^tų ba
lansas, po keletos^paklausimų 
ir knygvedžio Z. Kaibuto pa
aiškinimų balansas, aktyvu 
sumoje 478,315.00 pesų sumo
je ir pelnu 10,085.50 pesų ir 
balansas 6-to skyriaus Kordu- 
boje aktyvu 145,372.33 pesų 
ir pelnu 6,647.53 pesų be dis
kusijų vienbalsiai priimti ir 
patvirtinti. **

.Tuo pirmasis^ dienos susi
rinkimo posėdis 22 valandą ir 
baigtas.

Balandžio 5 dieną 9 valan
dą tęsiamas susirinkimo posė- 
dis^toliau.

Po jaunimo atstovo prane
šimo Al. Staloraičio susirinki
mo atstovai įdomiai išklausę 
nutarė jaunimui duoti plates
nes ir savistovesnes teises. 
Nutarta nuo 19601 metų sau
sio mėn. 1 dienos pakelti na
rio mokestį: I kategr. vietoje 
5 pesų — 8 pesus ir II kateg. 
vietoje 4 pesų — 6 pesus į 
mėnesį. Taip pat pakeliamas 
ir pomirtinės mokestis: vie
toje 1 peso į mėnesį mokėti 
1.50 peso. Pakėlus nario mo
kestį ir pomirtinės mokestį, 
nutarta pomirtinė pašalpa 
mokėti, vietoje 500 pesų, 800 
pesų.

Papildymui C. Valdybos na
rių išrinktas J. Staloraitis ir 
kandidatais liko Durotienas, 
A. Jokubauskas ir A. Pilypas.

Į revizijos komisiją išrink
ta: J. Rastenis, V. Muizinin
kas ir N. Pempė, o kandidatu 
P. Galibogis.

Į ligonių lankymo komisiją: 
A. Kuzokas, A. Baršauskienė 
ir M. Juozupaitienė.

Į Garbės Teismą: P. Stalo
raitis, P. Galbogis ir 
dėnas.

Nutarta nuo š. m. 
džio mėn. 1 dienos 
100% kelpinigius: C. V. pir
mininkui, kasininkui ir sekre
toriui.

Pasidarbavusių mirusių na
rių pagerbimui nutarta atžy-

J.

v •

Misiulevičius, 6-to 
J. Tumosa ir 7-to 
J. Misiūnas. Iš 
paaiškėjo, kad

J. Ru-

balan- 
pakelti

JONAS BUDRYS, 
Generalinis Kųnsulas

eina per ilgus metus ir jas ge
rai atlieka, nors dabar Lietu
va yra pavergta.

Jis gimė 1889 metais gegu
žės mėn. 10 dieną Kaune, kur 
baigė gimnazija. Baigęs gim- 
nazi|ją tarnavo Rusijos ka
riuomenėje, įš kurios į Lietu
vą grįžo 1921 metais. Lietuvo
je buvo negeralibio štabo vir
šininku ir Klaipėdos krašto 
gubernatorium. Grįžęs į Kau
ną buvo paskirtas ministerijos

patarėju, vėliau generaliniu 
konsulu Karaliaučiuje.

Dabai*, gyvendamas New 
Yorke ir eidamas geneAlinio 
konsulo pareigas, jis suranda 
laiko dalyvauti lietuvių visuo
meniniame veikime, taipgi 
dažnai dalyvauja pobūviuose 
ir politiniuose pasikalbėji
muose su kitų tautų valstybi
niais žmonėmis.

Ilgiausių metų Gerbiamas 
Konsule!

Išleiskime kun. Miluko Monografiją

Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys gegužės 10 
dieną sulaukė 70 metų am
žiaus. Per tuos ilgus metus 
Jonas Budrys yra atlikęs 
daug gerų darbų Lietuvos val
stybei ir lietuviams, eidamas 
įvairias pareigas užsienio rei
kalų ministerijoje. Jis vado
vavo Klaipėdos sukilimui, ku
rio metu Klaipėda buvo pri
jungta prie Didžiosios Lietu
vos. Iki Klaipėdoj įvykusio su
kilimo jis buvo žinomas var
du Jonas Palovinskas, bet ka- i 
dangi sukilimui vadovavo kai
po Budrys, tai po sukilimui 
pakeitė savo pavardę iš Palo- 
vinskio į Budrį ir dabar Bud
riu vadinasi.

Už Lietuvos valstybei atlik
tus gerus darbus, valdžia jį 
paskyrė generaliniu konsulu 
Nevv Yorkan. Tas pareigas jis

mėti, padarant garbės lentas 
ir jų fotografijas.

Pasižėjusiems jaunuoliams: 
sporte, mene, moksle ir tt. 
suruošti pagerbimus, kad tuo 
patraukus kitus prie aktyvaus 
visuomeninio darbo.

Atstovų susirinkimas bai
gės tradicine asada — pietus.

Susivienimiečiai kepė mėsą, 
susivienimietės paruošė salo
tas ir nešė į stalus. Už garbės 
stalo sėdėjo veiklesnieji susi
vienimiečiai ir susirinkimo at
stovai.

S. K., Korespon d.

Prieš 16 metų Amerikoje 
mirė didelis lietuvių švietė
jas, kultūrininkas visuomeni
ninkas kun. Antanas Milukas. 
Visi, kurie yra susipažinę su 
jo veikla, tvirtina, kad tai 
didelio masto asmenybė, kurio 
nuopelnai tautai tiek aiškus, 
kad jis lygintinas su dr. J. 
B'asanavičium, dr. V. Kudir
ka, kan. Tumu-Vaižgantu, ar 
prel. Jakštu-Dambrausku. De
ja, kun. A. Miluko gyvenimo 
bei veiklos nuopelnai vos 16 
metų po jo mirties paskan
dinti užuomaršos gelmėse. 
Laikas jį prisiminti, jo nuo
pelnus Lietuvai, ir ypač Ame
rikos lietuviams, iškelti, įver
tinti ir perteikti ateinančioms 
kartoms.

Alf. Braziulis 1940 metais 
“Naujojoj Romuvoj” apie Mi
luką atsiliepė šiais žodžiais:

“...Miluko gyvenimas, tai 
kova už lietuvių tautos lais
vę, nepriklausomybę, tautie
čių gerovę. Lietuvybė ir lietu
vių tautos reikalai jam buvo 
aukščiau už viską. Joks žy
mesnis lietuvių tautą liečiąs 
darbas neapsiėjo be kun. Mi
luko. Jis dirbo su visokių įsi
tikinimų ir pasaulėžiūrų žmo
nėmis. Jis sugebėjo pakilti 
aukščiau srovinių kovų, siau
ro partiškumo, smarkiai įsi
vyravusio Amerikos lietuvių 
tarpe. Tad neveltui kaikas Mi
luką vadina tumiškos ener
gijos ir daukantiško darbštu
mo lietuviu...”

“...Kun. Miluko turiningą 
kūrybiniais polėkiais gyveni
mą pilnai galėtų nušviesti A- 
merikos lietuviai, tarp kurių 
ir dėl kurių kun. Milukas dir
bo. Jis rašė ir leido (knygas 
kitiems. Dabar kas nors tu
rėtų parašyti ir išleisti vieną

knygą apie jį. O tokios kny
gos Milukas savo didžiais dar
bais yra užsitarnavęs...”

Pagaliau, šio milžino gyve
nimo ir darbų studija jau 
parašyta, žurn.’ Vladas Min- 
gėla, dar Lietuvoje gyvenda
mas, domėjosi kun. Muliko 
veikla, o po karo, atvykęs į 
Ameriką, kun. Miluko neibera- į 
dęs gyvo, pasiryžo parašyti 
velionies monografiją, kurioje 
butų įamžinti to didžiojo lie
tuvio nuveikti darbai ir nuo
pelnai. Savo pažadą jis įvyk
dė. ?

Nors kun. A. Milukas pats 
vienas sugebėjo išleisti virš 
180 knygų, bet jam skirto

I 
g

P

s
I;

vieno leidinio išleidimui ten
ka šauktis visų Amerikos lie
tuvių pagalbos.

Paaukoję $5.00 dar prieš 
knygos išleidimą, gaus tą 
knygą kietais viršeliais ir va- * 
dinsis prenumeratoriais; pa
aukoję $10.00 ar daugiau va
dinsis rėmėjais; paaukoję iš 
anksto $100.00 ar daugiau — 
mecenatais, o paaukoję kelis 
šimtus — garbės mecenatais.

Mecenatų, rėmėjų ir prenu
meratorių pavardės bus at
spausdintos knygoje, o garbės* 
mecenatų — atspausdinti ir 
atvaizdai.

Aukas ir prenumeratas ma
lonėkite siųsti šiuo adresu:

L. Mingėlienė, 153 E. Park- 
hurst Place, Detroit 3, Mich. 
(tel. TO 7-0153). “The Det
roit Bank” yra užvesta taupy
mo sąskaita Nr. JR-N 58389.

Pajieškojimas -
Pajieškau Ilmaros Gulbins- 

kienės-Pieterytės. Ji gyveno 
Chicago, Illinois. Prašau atsi
liepti ją pačią ar apie jį ži
nantieji pranešti šiuo adresu.

Ona Mažeikaitė-Palevičienė,
Puškino gatvė 13a, būt. 2,

Kaunas,
Lithuania—L. T. S. R.

SLA VASARNAMIS
ATLANTIC CITY, N. J.

ŠIA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambarvje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA BY-THE-SEA
t

128 S. Ma^ne Avė., Atlantic City, N. J. Te’.. 5-9370. 
ar ’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529
n *

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
* /

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.63, savaitei 66c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių meneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA..

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nestatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

n
i

I

e

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 

11 mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nes padalos.

Akcidentalę arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20- centų i mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
v Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Aliiance of America, 307 West 30th 
Street, Nevv York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

— SLA VAJAUS KUPONAS —
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą,

Vardas ir Pavardė Amžius

(D

(2)

(3) L

t

v

>

>

m., num.

miestas

m., num. 

miestas

m., num. 

miestas

zona valstija —

ir cratvS

Adresas

ir gatvė —

ir gatvė — --------------

zona —, valstija —

------------------------------------ ---------------------------------------- ,

zona valstija —

>

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė , num. ir gatvė

miestas____ , zona .___ , valstija

* LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

»
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Amerikos Lietuvių Veikla
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New York, New York

SLA Penktos Apskrities 
Suvažiavimas

x Gegužės 17 dieną SLA pa
talpose įvyko penktos apskri- 
ries suvažiavimas. Dalyvavo 
daugelio kuopų atstovai. Su
važiavimo metu SLA prezi
dentui Povilui Dargiui Lietu
vių Skautų Organizacijos at
stovai įteikė Skautų medalį. 
A. Banevičius kaipo skautų 
atstovas ir P. Dargis pasikei
tė nuoširdžiomis kalbomis, pa
žymėdami svarbą šio momen- 

x to, kada akivaizdžiai parodo
mas abiejų organizacijų artu
mas bendrame patriotiniame 
darbe.

Suvažiavimo metu ilgesnes 
kalbas pasakė P. Dargis ir dr. 
M. J. Vinikas, nušviesdami 
aktualius Susivienijimo dar
bus ir nubrėždami 
draudos srityje 
mus, kurie narių 
trukus įvedami.

Penktos apskrities valdyba 
palikta ta pj^ti, būtent: adv. 
S. Bredes — pirmininkas, Al. 
Trečiokas — vice pirmininkas, 
J. Šileikis — sekretorius, S. 
Volskis 
zatoriai 
ir J. Petrėnas.

naujus ap- 
patobulini- 
naudai ne-

— sekretorius, 
iždininkes, organi- 
Jieva Trečiokienė

P A D £ K A
SLA penktos apskrities po

būviui, po metinio susirinki
mo, Brooklyno biznieriai 
Charles Šimanskis ir Charles 
Mitchell padovanojo du lietu
viškus surius, už ką penktos 
apskrities valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Sėkmingas Pobūvis Antanui 
Igauniui Pagerbti

New Yorko Lietuvių Pre
kybos Rūmai Baltic Freedom 
House patalpose Ncw Yorke 
gegužės 17 dieną surengė po
būvį iš Sibiro atvykusiam An
tanui Igauniui pagerbti ir iš
klausyti jo pranešimą apie Si
bire žmonių gyvenimą ir kitas 
jo aplankytas vietas. Prisirin
ko pilnos patalpos žmonių ir 
atydžiai išklausė svečio pra
nešimą. Jis buvo ilgokas, bet 
įdomus, tai apie jį bus para
šyta vėliau.

Po pranešimo buvo vaišės, 
tai dalyviai prie ilgo ir gra
žiai paruošto stalo užkandžia
vo, gurkšniojo šaltą alutį ir 
tarp savęs draugiškai kalbėjo
si. Pobūvis praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Siuvėjams

Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus (ACWA Local 54, APF- 
CIO), nepaprastas ir mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužės mėn. 27 dieną, 
1959 metais, 5:30 valandą va
kare, Unijos patalpose, 11 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Bus nominuojami kandida
tai Skyriaus valdybos, parei
gūnų ir Skyriaus delegato rin
kimas. Be to, bus svarbių pra
nešimų darbo reikalais.

Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

Skyriaus Sekretorius.

South Boston, Mass.

LDD Dvimetinis Suvažiavi
mas Įvyks Musų Mieste

įvyks 
West 

Mass. 
dieną,

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos (LDD) kuopų atstovų 
metinis suvažiavimas 
Strand svetainėje, 376 
Broadway, So. Boston, 
Prasidės gegužės 30
1:30 valandą po pietų ir tęsis 
kol visi darbotvarkėje pažy
mėti reikalai bus apsvarstyti 
ir išspręsti.

Suvažiavimo paruošimu rū
pinasi tam darbui paskirtas
komitetas: P. Žirolis, W. V, 1 m u i, o visos tautos naudai.

Anesta, M. Strazdienė, J. Tau- 
rinskas, M. Yalmokienė, V. 
Jackūnas ir N. Jonuška.

Gegužės 30 dienos vakare 
LDD 21 kuopa ruošia banke
tą delegatams pagerbti.

Koresp.

SLA Penktosios Ap 
skrities ir Lietuvių 

Spaudos Klubo 
Išvyka

irSLA penktoji apskritis 
Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia dviejų dienų išvy
ką j Susivienijimo vasarnamį, 
Atlantic City, N. J., šių metų 
birželio 13 ir 14 dienomis. Iš
vykos dalyviams apsistojimui 
vieta yra SLA vasarnamis, 
128 S. Maine Avenue, Atlan
tic City, N. J.

Kadangi išvyka bus dvi pil
nas dienas (šeštadienį ir sek
madienį), tad nakvyne intere
suoti dalyviai apie tai 
mi pranešti iki birželio 
nai. Išvykos antrąįją 
(sekmadienį) numatyti

prašo- 
1 die- 
dieną 
ben-

dri pusryčiai ir pietus, kurie 
vienam asmeniui kainuos 
$3.00. Norintieji bendruose 
pusryčiuose ir pietuose daly
vauti, taip pat prašomi pra
nešti iki birželio 1 dienai. Ke
lionės reikalais kiekvienas pa
sirūpinkite atskirai (Autobu
sai iš Port Authority stoties 
New Yorke į abi puses kai
nuoja tik $5.72), arba pasi
tarkite su A. S. Trečioku ar
ba su S. Bredes.

Maloniai kviečiame SLA na
rius (drauge su šeimomis) 
dalyvauti.

Visai šios išvykos reika
lais kreipkitės šiuo adresu:

A. S. Trečiokas, 311 Wal- 
nut Street, Newark, N. J. Te
lefonas MArket 2-4867.

Arba S. Bredes, Jr., 37 She- 
ridan Avenue, Brooklyn 8, N. 
Y. Telefonas AP. 7-7083.

Kambarys vienam asmeniui 
kainuoja $2.00, o dviem $4.00.

SLA Penktosios Apskrities 
ir Lietuvių Spaudos Klubo 

Valdyba 
Komisija:

Adv. S. Briedis, 
A. S. Trečiokas.

Komp. Antanui Vanagaičiui Minėjimas

Paklaustas apie naujos fir- 
mo planus, jos savininkas, ge
rai pažystamas Gabriel Rei
ner pareiškė, kad naujoji į- 
staiga veiks tokiu pat pasiry
žimu, darbštumu ir mandugu- 
mu, kaip veikia jo vadovauja
ma ir gerą vardą turinti Cos
mos Travel Bureau, Ine.

Naujjai firmai galime tik 
palinkėti sėkmės. V. B.

Akron, Ohio
Paminėjo Lietuvos Nepri- 

. klausomybės Sukaktį*

Patrick, M. Martus, Garioniai. 
Po 1 dolerį: A. Palionis, H. 

Verseckienė, Ženteliai, J. Ra
moškai, V. Moeller, M. Dam
brauskienė, M. . Vaivockienė, 
S. Sasnauskienė, P. Baraus
kienė, A. Gauder, J. Budrec- 
kis, A. Gataveckas, M. Rožu- 
kienė, O. Stankus, S. Apsega, 
B. Prašpaliauskienė, Mrs. Pet- 
ty, Tamašauskienė, Eigirdie- 
nė, Ch. Puišiai, Wm. Puišis, 
Mr ir Mrs. Lawrence, Motiejū
nas, J. Tručinskas ir Lukoše
vičienė.

Kiti aukojo po mažiau arba 
prašė neskelbti, 
dyba pasiuntė į 
200 dolerių.

Rengėjai yra
programos išpildytojams ir vi
siems, kurie bet kokiu darbu 
prisidėjo prie 
organizavimo, 
prisiminimui.

Paieškojimai

ALTo Clevelan-

Skyriaus val- 
ALTo centrą

labai dėkingi

Komp. Antanas Vanagaitis I

4

buvo 
kurio

Prieš dešimtų metų iš gy
vųjų išsiskirusiam komp. An
tanui Vanagaičiui yra ruošia
mas didingas minėjimas — 
akademija-koncertas gegužės 
24 dieną š. m. šviesaus atmi
nimo velionis yra brangus ir 
nepamirštamas asmuo.

Antinas Vanagaitis 
vienas iš lietuvių sūnų,
gyvenimo idealas buvo kelti 
lietuvių tautos kultūrą. Jis 
savo tautai širdingai dirbo 
pašvesdamas visas savo jėgas 
ir gabumus. Todėl jis priklau
so visai tautai, kurią karštai 
mylėjo ir kuriai davė tikrai 
didelį ir reikšmingą įnašą.

Atvykęs Amerikon prieš 
35 metus Vanagaitis neatski
riamai susirišo su musų išei
vija, su ja gyveno ir visomis 
išgalėmis kėlė jos kulturinį 
lygį, žadindamas lietuvybės 
išlaikymą ir jos ugdymą išei
vijoje. Savo jautriu žodžiu, 
raštu ir daina jis pasiekė lie
tuvių širdis, kuriose lieka ne
mirštamas.
tas dainas visuomenė tiek pa
mėgo, kad jos su 
jautrumu
tik lietuvių būrelis susiburia.
Jas dainuoja ne tik senimas, 
bet ir jaunoji čia gimusi ir 
augusi karta. Be mažiausios 
abejonės jo dainos daugiausia 
išpopuliarėjo ir labiausia mė
giamos musų visuomenės. 
Daina kaip tik sukelia tą jau
smą, kuris pažadina ir apsnū
dusią lietuvio dvasią. Jo žo
dis oro bangomis ir
taip pat rado jautrų atgarsį, 
kuris nemažiau kėlė patriotiz
mą. Jį pamėgo ir pamylėjo 
lietuvių tauta dėlto, kad jo vi
si darbai parėjo iš tikros lie
tuviškos širdies skirti savo 
tautos gerovei ir garbei. Savo 
darbuose jis rado daug pasi
tenkinimo ir džiaugsmo, nes 
jautė dirbąs ne savo patogu-

Jo sukomponuo-

didžiausiu
dainuojamos kur

raštas

Lietuviškoji visuomenė jį 
aukštai įvertino kaip širdingą 
patriotą, jautrų dainių ir ty
rų kultūrininką. Nors Vana
gaitis kaip asmuo nebėra su 
mumis, bet jo darbai yra gy
vi ir tokiais liks visiems lai
kams. Antanas Vanagaitis 
yra nemirštama asmenybė.

Pagerbimui ir įvertinimui 
komp. Antano Vanagaičio as
menybės ir jo darbų sudary
tas visuomeninis komitetas 
ruošia dešimties metų mirties 
sukaktuvių proga atitinkamą 
minėjimą — akademiją-kom 
certą gegužės 24 d. š. m. 3:30 
valandą po pietų, Maria Aukš
tesnės mokyklos suditorijoje.

' Šiame minėjime bus nušviesta 
velionio gyvenimas, jo darbų 
reikšmė ir jo parašytų bei su
komponuotų dainų prasmė 
lietuviškam gyvenimui. Pa
grindinę kalbą-akademiją pa
sakys “Vienybės” red. Juozas 
Tysliava. Vanagaičio dainas 
interpretuos musų žymus dai
nininkai: Kripkauskienė, Ba
ranauskas, Vaznelis akompa
nuojant muzikui A. Kučiunui 
ir Alice 
choras, 
įdomi ir 
d. ryto
bažnyčioje įvyks pamaldos. 
Tuojau po pamaldų visi daly
viai vyksta į Šv. Kazimiero 
kapines atiduoti jam pagarbą 
palaidojimo vietoje. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Komiteto vardu,
Dr. S. Biežis, pirm.

Akrono Lietuvių Diena, ku
rią rengė vietos ALTo sky
rius, praėjo gana gražiai. Mi
nėjime angliškai žodį tarė ad
vokatas Anthony Ka/lauskas 
ir lietuviškai
do skyriaus pirmininkas Jo
nas Daugėla. Čiurlionio 
samblis, kuris t 
pamaldas, padainavo visą ei
lę puikių dainų, kurios ne vie
nam išspaudė ašarą.

Minėjime dalyvių skaičius 
buvo nedidelis, nes pasitaikė 
vėsi ir lietinga diena. Minėji
mo dalyviai Lietuvos laisvini
mo reikalams suaukojo • $181 
dol. ir 25 centus.

Aukojo 30 dolerių J. Sala- 
sevičius.

25 dolerius SLA 198 kuopa. 
Po 10 dolerių: dr. A. Bal- 

trukėnas, V. Sliesoraitis, J. 
Zdanis.

Po 5 dolerius: A. ir V. Ru
džiai, LRKS kuopa, J. Milic
kas, J. Vaičaitis, N. Trumpic- 
kas.

4 dolerius I. Janavičius.
3 dolerius J. ir A. Kirtikliai. 
Po 2 doleriu: Alberta, V. 

Kubilius, Jankauskas, P. Slo
ga, A. Darulienė, A. Kazlaus
kas, K. Tamašauskas, kun. C.

• an- 
gied^jo per

šios šventės su-
Ji liks ilgam

Pranas Joga.
* _________

Laiškas iš Lietuvos

Už Kityga Turėjo Sumo-
, keti 17 Rublių

Susivienijimo veikėjo A. J. 
Kanišausko, gyvenančio Mar 
Lin, Pa., kaiminka gavo laiš
ką iš Lietu-vos, Pakuonio pa
rapijos. Tame laiške rašoma, 
kad pradžioje balandžio mė
nesio buvo labai gražus ir šil
tas oras, laukai jau baigiami 
apsėti. Toliau rašoma:

M. Kemežiutė gavo A. J. 
Banišausko parašytą knygą, 
ir už ją turėjo sumokėti 17 
rublių, nors už jos siuntimą 
Amerikoje buvo užmokėta 
$4.18.

Baigiant laišką rašoma kaip 
Lietuvoje ruošiamasi prie ves
tuvių ir šių dienų gyvenimą.

SLA Pagalbos Rankaa

Stephens mergaičių 
Programa bus tikrai 
žavinti. Gegužės 23 

Gimimo Paneles Šv.

Nauja Firma Siunti 
niams Persiųsti

Jau keli mėnesiai buvo kal
bama, kad įsisteigs nauja fir
ma siuntinius persiųsti į SSSR 
ir kitus kraštus. Tos kalbos 
pasitvirtino. Ir štai gerai ži
nomas Gabriai Reiner įsteigė 
naują biznį — Cosmos Par- 
cels Espress Conporation.

Naujoji firma yra 39 Se- 
cond Avenue, New York 3, N. 
Y. Firma savo veiklai užims 
visą namą ir sprendžiant iš 
to,^kas ten dabar daroma, jos 
veikla bus labai plati. Pirma
sis aukštas įrengiamas siun
tinių priėmimui ir vieta su
krauti įvairias prekes iš ku
rių bus galima pasirinkti siun
tiniams.

Neabejotinai visuomenė su
sidomės nauja siuntiniams 
persiųsti įstaiga, nes jai vado
vaus puikiausiai paruoštas 
štabas, kuris žino siuntinių 
priėmimo ir išsiuntimo biznį. 
Jie tinkamai saugos siuntėjų 
interesus^ ,

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Gegužes

Išmokėtos pomirtinės
FELIKSAS URBONAS, 1 kp., Edvvardsville, Pa., gi- 

męs kovo 4, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė lapkričio 1, 1916 m. Mirė balandžio 23, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Urbonas, pomirtinės 
išmokėta ____________________________________

ONA PABEDINSKIENE, 36 kp., Chicago, III., gimusi 
vasario 16, 1890 m., Naujamiestyje, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių 7, 
1925 m. Mirė gegužės 2, 1959 m. Velionės sunui, 
Alfonsui Pabedinskui, pomirtinės išmokėta___

ANTANAS DAUjNIS, 31 kp., Lewiston, Me., gimęs 
rugpiučio 3, 1873 m., Lietuvoje.. Prie SLA prisi
rašė spalių 2, 1916 m. Mirė balandžio 21, 1959 
m. Vedionio dukteriai, Anna Daunis, pomirtinės 
išijiokėta _____________ -----------------------------------

JURGIS PETRUŠKEVIČIUS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 
gimęs vasario 18, 1908 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1945 m. Mirė balandžio 14, 1959 
m. jVelionio dukteriai, Fabiolai Bruned, pomir
tinės išmokėta______________________ :_________

JUOZAS LENONIS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi
mę^ kovo 19, 1867 m., Varnupių kaime, Kalvarijos 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio mė
nesį, 1902 m. Mirė vasario 23, 1959 m. Velionio 
dukteriai, Elizabeth Greck, pomirtinės išmokėta 

MARE BALŽIENE, 74 kp., So. Chicago, III., gimusi 
balandžio 22, 1873 m., Kunigiškių kaime, Gaurės 
par., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių 3, 1920 
m. Mirė kovo 25, 1959 m. Velionės dukteriai, 
Franees Yucus, pomirtinės išmokėta ....... ........

Pomirtinių ir

lietuvių Amerikoje
Iždininkui Pasirašyti

16, 1959 Metais

SusivienĮijuno

$600.00

437.00

81.00

500,00

85.00

600.00

Viso _________________________________ ...
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. JURČIUKONIS, 6 kp., Plymouth, Pa., sirgo 11 savaičių _
A. MIKALAUSKAS, 11 kp., VVaterbury, Conn., sirgo 4 sav. 2 d.._ 
D. JOKŪBAITIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 savaites ____ ...
A. AISMONTAS, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo. 10 savaičių _____
J. SKUTAS, 36 kp., Chicago, III., sirgo 12 savaičių ...................................

F. JANKAUSKAS, 57 kp., Worcester, Mass., sirgo 8 savaites ____
P. LAUKAITIS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 12 savaičių ------------
J. MORKEV.LCIENĖ, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 2 sav. 4 d.
O. SMOLIUKIENS, 158 kp., Du Bois, Pa., sirgo 3 savaites ............
A, PETKEVVIGH, 173 kp., Lovvell, Mass., sirgo 9 sav. 1 d. ......... .
S. RUKUZJENfi, 233 kp., Herkimer, N. Y„ sirgo 9 sav. 3 d. --------
M. YAZELL, 275 kp., Springfield,, III., sirgo 11 savaičių .................

A. KULKAITIS, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo JO sav. 6 d............

42,303.00
$57,155.08

$102.00
13.88
21.00
48.00

108.00

54.00
54.00

8.00

18.00
28.02
46.50
76.50
53.00

Viso ...________ ________ ____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

..................................................$630.90

..................................  $8,801.78
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Židonis Antanas, gyvenęs New 
Haven, Conn.

Bukauskas Petras, Petro sūnūs, 
gyv. Shenandoah, Pa.

Daškevičius Pranas, Jurgio s., ir' 
žmona Kazimiera Daškevičienė.

Gropšta Mikas, iš Mišučių kaimo, 
Kretingos vals., gyveno spėjamai 
Čikagoje.

Jesiniauckienė-Akuockaitė Marė, 
Kosto duktė, g. Barčių km., Aly
taus apskr.

Juška Feliksas, Ignaco sūnūs, 
gimęs 1926 m., gyvenęs Tauragėje 
1943 metais.

Kasparavičienė Leokadija, kil. iš 
Kaišiadorių.

Kazakevičius Jonas, Andriaus s., 
iš Taurakiemio.

Levickas Jonas ir Kristina Le
vickaitė.

Liaugminas (Langman) Antanas, 
ir sūnūs Vincentas, kilę iš Mažei
kių apskr., Laižuvos vals.

Mekšraitis, Romas Ferdinandas, 

Jono sdnus, gimęs Kaune.
Ovsenis Petras, gyvenęs Sere

džiuje ir Tauragėje.
Petravičius Petras, Juozo s.„ gi

męs Tauragės apskr., Naumiesčio 
vals., Girininkų kaime.

Ramanauskienė Marija, Povilo 
duktė, ir jos duktė Margaret Par- 
rell, gyveno West Hazleton ir 
Bloomburg, Pa., vėliau Brooklyn, 
N. Y.

Rūkas, gimęs 1916 m. Mogiliove, 
Rusijoje, vedęs Emmų-Vandų. Bu
vo paimtas vokiečių kariuomenėn.

Šačkus Antanas ir jo vaikai Ade
lė ir Antanas.

Šalvaitis Aleksandras, Jonas, Pet
ras ir šalvaitienė Ona, Jono vai
kai.

šalvaitis Jonas, Juozo sūnūs.
Šeduikis Jonas, iš Pikčiumi km., 

Vajasiškio' par.

Sidarlene Marija, Stasio duktė, 
gyvenusi Pietų Amerikoje — Ar
gentinoje ar Brazilijoje.

Steponaitis Antanas, Pranciš
kaus s., buvęs Italijoje.

Stulpinas Povilas, Igno sunūs.
Vaičaitis Antanas ir 

lę iš Prienų.

Ileškomieji arba apie 
t’jejl maloniai prašomi

Vincas, ki- 
\

CONSULATE GENE' 
OF LITHUANIA,

juos žinan* 
atsiliepti:

iltAL

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

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
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
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRŪNAS-B ALTO N 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PETKUS
TftVAS IR SUNTJS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvėnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUS š.” tuP daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

o

ISLJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS POMYBES
Parašyta 8. MIGLELSONO 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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių ... \ |

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ MINISTERIAI 
LAIKOSI VIENINGAI

Sovietų ministeris pirmininkas Gromyko atme
tė bendrąjį vakarų pasiūlytą planą Vokietijos 
klausimu. *- Po didelių ginčų geria kokteilą. - 
Nepritaria viršūnių konferenciją laikyti San 
Francisco mieste

Ministerių kont'ereneijoje Genevoje praeitą savaitę 
daugiausia laiko prakusta Berlyno klausimo išsprendi
mui. 'Tuo klausimu vakariniu valstybių -— Didžiosios *■ V s-
Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos ir .Jungtinių Ame
rikos VaLstybių ministeriai laikosi vieningai. Vakarie
čiai nusistatę, kad sprendžiant Berlyno klausimą, kartu 
turi Imti sprendžiamas ir Vokietijos 
klausimas.
klausimas
Vokietijos problemos, 
klausimas 
plano.

ateities saugumo 
'račiau pranešimuose sakoma, kad Berlyno 

gali 'Imti svarstomas atskirai nemaišant visos 
Vakariečiai mano, kad Berlyno

gali Imti sprendžiamas atskirai be bendro

kalų ministerių Liovei. Po šio pasikalbėjimo pasklindo 
po Genevą gandai, buk tarp vakariečių gali įvykti ski
limas. Bet vakariečiai .nepritaria jokiams asmeniškiems 
susitarimams ir juos atmetė, pareikšdami, kad jų ben
dras planas dėl Vokietijos ir visos Europos saugumo 
yra nedalomas. Amerikos sekretoriaus pagalbininkas 
Andretv H. Berding savo kalboje pareiškė, kad Berly
no klausimas negali Imti išspręstas izoliuotai.

Sovietų Sąjunga, kuriai va
dovauja ministeris pirminin
kas Gromyko, atmetė bendrą
jį vakarų pasiūlytą planą Vo
kietijos klausimu, o Ameri
kos sekretorius Herteris taip 
pat atmetė Sovietų Sąjun
gos pasiūlymus, pavadinda
mas juos netinkamais. Sako
ma, kaA Sovietų Sąjungai bu
vo duotas ultimatumas: ne
bus viršūnių konferencijos, 
jei Sovietai negarantuos są
jungininkams teisės prie va
karinio Berlyno. Valstybės 
sekretorius Herteris dar pri
mine Sovietų Sąjungos minis- 
teriui Gromyko, kad preziden
tas Eisenhovveris nedalyvaus 
viršūnių konferencijoj.

Sovietai nori tartis tik Ber
lyno ir Vokietijos klausimais. 
Sovietai mano, kad Vokieti
jos sujungimas esąs pačių vo
kiečių reikalas. Taip visą pra
eitą savaitę ministeriai dary
dami vieni kitiems pasiuly- 
lymus, besiginčydami nepriėjo 
prie jokio susitarimo.

Po karšty ginču 
geria kokteilą

Savaitės pabaigoje posėdy
je įvyko karštų ginčų, kurie 
tęsėsi kelias valandas, pri- 
mesdinėjo vieni kitiems pra
eities kaltinimus. Tačiau ne
žiūrint ginčų ir kaltinimų, nu
tarė tos dienos vakare susi-

vietų Sąjungos ministeris pir
mininkas Nikita S. Chruščev, 
pritarė ir prezidentas Eisen- 
howeris, taipgi Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas. Dabar, Genevoje 
vykstant užsienio reikalų mi
nisterių konferencijai, iš ten 
pranešama, kad Prancūzijos 
prezidentas Charles de Gaulle 
ir vakarų Vokietijos kancle
ris Konrad Adenaueris esą 
priešingi, kad viršūnių konfe
rencija butų Jungtinėse. Ame
rikos Valstybėse. Bet jie ne
nurodo tinkamesnę vietą to
kiai konferencijai sukviesti.

Amerikos knygos 
vežamos į Maskvą

Liepos mėnesio pabaigoje 
Maskvoje prasidės Amerikos 
įvairių išdirbinių paroda/ ku
rią atidaryti vyks vice prezi
dentas Richard Nixon. Be ki
tų išdirbinių, parodon vežama 
daug Amerikoje išleistų kny
gų anglų kalba. Parodon taip
gi vyks keli amerikiečiai, mo
kanti gerai rusų kalbą, kad 
parodos metu lankytojams ga
lėtų paaiškinti knygų turinį ir 
juos painformuoti apie Ame
rikoje leidžiamas knygas.

\I
Prezidentas Eisenhoweris 
pakeitė savo nuomonę

Petro Pivarono Dviejų Metų Mirties 
Sukaktis Gražiai Paminėta

Pittsburgh, Pa. — Gegužės 
mėnesį sukako du metai kai 
mirė Petras Pivaronas, įžy
mus pramonininkas ir plačiai 
žinomas visuomenininkas. Tą 
dviejų metų mirties sukaktį 
gegužės 17 dieną plačiai pa
rų i n ė j o SLA prezidento P. 
P. Dargio per 28 metus veda
ma radijo programa1, paskir
dama Pivarono garbei visą 
tos dienos programą. Buvo 
plačiai nušviesta velionio Pi
varono atliktieji visuomeniniai 
ir kultūriniai darbai.

Velionio Pivarono pastango
mis buvo įsteigtas Pittsburg- 
ho Lietuvių Ūkis — Lithu- 
anian County Club, kuriame 
pastatyta graži salė, apie ku
rią yra šimtas akrų žemės. 
Taipgi jo pastangomis įsteig
tas Lietuvių Prekybos Butas, 

( kuriam dabar vadovauja Susi
vienijimo prezidentas Povilas 
Dargis ir jaunas biznierius 
Aleksander Savolskis. Taip 
pat jis buvo sumanytojas ir 
organizatorius įsteigimo Lie
tuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete. /

Be čia suminėtų velionio 
Petro Pivarono atliktų darbų, 
dar reikia paminėti ir tai, kad

jis virš 20 metų buvo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros centriniu prezidentu, daug 
dirbo Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoj, dalyvavo daugelyje 
jo seimų ir dirbo šeiminėse 
komisijose. Nemažai jis dirbo 
vietinėse organizacijose, skir
damas joms savo brangų lai
ką ir remdamas pinigiškai.

Šio kuklaus ir energingo 
veikėjo atliktų darbų įvertini
mui, dviejų metų mirties su
kakties proga, Susivienijimo 
prezidentas Dargis pasakė 
gražią kalbą, taipgi pateikė 
atitinkamą muziką per savo 
vedamą Lietuvių Radijo Pro
gramą, Už tokį gražų prisimi
nimą velionio Pivarono dviejų 

‘ metų sukakties proga, Susi
vienijimo prezidentui Dargiui 
.priklauso didelė padėka.

Pagal velionio pageidavimą, 
jo palaikai nuvežti į Chicagą 
ir palaidoti Lietuvių Tautinė
se kapinėse amžinam poilsiui.

Baigdamas savo kalbą, Po
vilas Dargis pareiškė:

“Mielas Petrai, mes nieka
da neužmiršime tavo atliktų 
darbų* lietuvių tautai. Ramiai 
ilsėkis savo numylėtoje žeme
lėje”. Koresp.

RETOS IŠKILMĖS SUSIVIENIJIMO CENTRE

Lietuvos skautu Brolijos atstovas s. A. Banevičius sveikina Susivienijimo pre
zidentą Povilą Dargj įteikus skautišką ordiną.

rinkti Amerikos valstybės se
kretoriaus apsistojimo vietoje 
ir .prie kokteilio stalo pasikal
bėti.

Sakoma, kad ten vienas So
vietų Sąjungos propagandis
tas pasakojo atstovams, kad 
dabar atėjo laikas nustoti 
klausinėti ministerį Gromyko, 
ką jis ištikrųjų mano ir kokis 
yra jo nusistatymas. Toje as
meniškoje sueigoje dalyvavo 
ir užsienio reikalų ministerių 
patarėjai. Kas ištikrųjų toje 
asmeniškoje konferencijo prie 
kokteilo stavo buvo kalbėta, 
spauda nerašo.

Nepritaria San Francisco 
konferencijai

Keletą kartų spaudoje bu
vo rašyta, kad San Francisco 
miestas butų patogiausia vie
ta sušaukti Rytų-Vakarų kon
ferenciją. Tam pritarė ir So-

laR i

Visai neseniai prezidentas 
Eisenhowcris buvo pareiškęs, 
kad jis priešingas uždraudi
mui atominių ginklų mandy- 
mui, pakeitė nuomonę. Dabar 
spauda rašo, kad prezidentas 
neseniai pasiųstoje notoje N. 
Chruščevui pasakė, jog jis 
sutinka svarstyti uždrausti 
atominių ginklų mąndymą, bet 
tik tokių, kurie daromi aukš
čiau 30 mylių nuo žemės ir 
vandenynų. Chruščevas atsa
kydamas į prezidento tokią 
notą pareiškė, kad jis sutinka 
pradėt mokslinius pasitarimus 
ir prižiūrėti atominius ban
dymus. Su prezidento nuomo
ne sutinka ir Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas.

' Libanas. — Atsakingieji val
džios pareigūnai ištrėmė du 
ukrainiečius komunistus.

Mirė John F. Duiles, 
Buvęs Valstybės 

Sekretorius

Palaidotas Gegužės 27 Dieną 
Arlingtono Kapinėse

Gegužės 24 dienos ryte Wa- 
shintone VValter Reod Medical 
Centcr ligoninėje po septynių 
savaičių gydymosi nuo vėž'o 
ligos mirė buvęs Valstybės 
Sekretorius John Foster Dūl
ias, sulaukus 71 metus am
žiaus. Jo sveikatai einant silp- 
nys, porą dienų prieš mirtį ir 
mirties valandoje prie jo lo
vos budėjo žmona ir visa šei
ma. Pašarvotas buvo Bethle- 
hem Chapcl, National Cathed- 
ral, kur jo .palaikai išbuvo iki 
laidojimo^ dienos. Palaidotas 
su didelėmis valstybėmis iškil
mėmis gegužes 27 dieną Ar
lingtono kapinėse VVashingto- 
ne.

Pirmadienio ryte, rašant 
šiuos žodžius pranešama,*kad 
į laidotuves žada atskirsti iš 
Genevos Valstybės Sekreto
rius Herteris, Britanijos už
sienio reikalų ministeris Sol- 
vyn Llayd, Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris Mauricc 
Couvc de Murville, o gal at
vyks ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris Gro
myko.

Dullesui mirus, iš Genevos, 
kur vyksta užsienio reikalų 
ministerių konferencija ir iš 
viso pasaulio prisiųstos užuo
jautos velionio šeimai ir Ame
rikos valstybei netekus ilga
mečio sekretoriaus, žymaus 
valstybės vyro ir gabaus di
plomato, kokiu buvu Duiles.

Plačiau apie velionį ir jo at
liktus didelius darbus bus pa
rašyta sekamą savaitę.

Maskva Išrado, Kad 
Lotynų Raidynas 
Kenkia Sveikatai

Gegužės pradžioje slaptais 
kanalais per Londoną laisbąjį 
pasaulį pasiekė žinios iš Mas
kvos, kad, jau nuo 1954 m. 
sovietinio akademiko L. Ca- 
ponenko įtaigojimas lotynų

raidyno Baltijos valstybėse 
pakeitimas rusiškuoju, pasta
ruoju metu įgaunąs konkre
čias formas. 1958 m. Maskvos 
Mokslinis poligrafijos Institu
tas paruošęs pavyzdinius nau
jojo raidyno rašmenis, kurie 
per dabartinį septynmečio pla
no laikotarpj turėtų laipsniš
kai pakeisti lotyniškąjį raidy
ną Baltijos valstybėse. Šiai 
rusų nacionalistų rusifikaci- 
nei užmačiai sugalvotas labai 
savotiškas pagrindas: esą lo
tynų raidynas kenkiąs lietu
vių, latvių, estų sveikatai ir to
dėl sveikatos apsaugos sumeti
mais būtina pakeisti sveikatai 
nekenkiančiu rusiškuoju rai
dynu, kurį maždaug prieš šim
tą metų labai norėjo primesti 
Lietuvai cariniai satrapai 
Kaufnianas, Valujcvas, Mu
ravjovas ir kt.

Kadangi visas Maskvos pa
sirengimas laikomas didele 
valstybine paslaptimi, tai lig 
šiol trūksta betkurių oficialių 
duomenų apie tai, kas iš tik
rųjų Caponenko planu bus 
pagaminta. Neoficialiai kur
suoja dvi versijos. Pagal vie
ną jų dabartinį Baltijos val
stybių lotyniškąjį raidyną pa
keisiąs dabartinis rusiškasis 
raidynas. Pagal antrąją versi
ją vietojo lotynų raidyno bu
siąs įvestas Baltijos valsty
bėse ne grynai rusiškasis, bet 
tam tikras tarpinis raidynas, 
artimas rusiškajam. Kaip ten 
bebūtų, visas kultūringasis 
pasaulis turi išgirsti apie šį 
naują sovietinio kultūrinio ge
nocido planą ir lig laiku jaim 
pasipriešinti. Kor.

Londonas. — Sovietų Są
jungos ministeris pirmininkas 
Nikita S. Chrušvcč pirmą kar
tą. išvyko aplankyti Albaniją, 
Maskvos radijo pranešė, kad 
jis ton išbus iki birželio 6 die
nai.

Philadelphia, Pa. — Harold’ 
Stassen lengvai laimėjo repub- 
likonų partijos nominacijas 
burmistro vietai. Jis gavo 
56,530 balsų, tai yra daugiau 
negu dvigubai sudėjus jo dvie
jų opomentų balsus daiktan. 
Jo oponentais buvo Ralph C.

SLA Penktos Apskrities Suvažiavimo 
Metu Lietuvos Skautų Brolijos Buvo 

Pagerbtas SLA Prezidentas Dargis
Gegužes 17 dieną SLA Cen

tro patalpose įvyko SLA 
penktosios apskrities suvažia
vimas. Jo metu buvo retos iš
kilmės, į kurias atvyko iš 
Bostono Lietuvos Skautų Bro
lijos atstovas A. Banevičius 
su ponia ir A. Bobelis iš New 
Y o r k o. Jie atvežė Lietu
vos Skautų Brolijos paskirtą 
SLA prezidentui P. Dargiui už 
nuopelnus, palankumą ir viso
keriopą pagalbą skautams, 
skautišką ordiną, kurį su pri
deramomis iškilmėmis įteikė 
SLA prezidentui P. Dargiui.

LSB atstovo A. 
Banevičiaus žodis

Lietuvos Skautų Brolijos 
atstovas A. Banevičius, 
prieš įteikiant ordiną, tarė 
momentui pritaikintą žodį, į- 
vertindamas SLA prezidento 
P. Dargio asmenybę, nuopel
nus visai lietuvių išeivijai, pri
mindamas SLA broliškosios 
organizacijos palanAumą,. pa
ramą skautams, pabrėžė, kad 
šiuo įvykiu pakartotinai nori
ma užakcentuoti broliškumo 
bei draugiškumo ryšį tarp šių 
didžių garbingų organizacijų 
bei jų vadovų. Įteikiant Lie
tuvos Skautų Brolijos ordiną 
SLA prezidentui, kartu nori
ma parodyti skautų pagarbą 
SLA organizacijai.

Gilus ir prasmingas skautų 
organizacijos atstovo žodis ir 
ordino įteikimo ceremonijos 
buvo palydėtos gausiu suva
žiavimo dalyvių plojimu.

SLA prezidento F. 
Dargio kalba.

SIjA -prezidentas P. Dargis, 
papuoštas skautišku ordinu, 
spindintis tyriu džiaugsmu, 
'kiek sujaudintas, prabilo į 
skautų atstovus ir suvažiavi
mo dalyvius tikru senovės vai- 
dylos balsu.

Morrone ir Joseph A. Schafer, 
abu republikonai.

Savo turiningoje ir nuošir
džioje kalboje, padėkojęs už 
suteiktą jam tokią didelę gar
bę, priminė, kad SLA broliš
koji organizacija nuo pat lie
tuvių skautų organizavimosi 
pradžios JAV, su dideliu dė
mesiu ir giliomis simpatijomis 
sekė broliškos Lietuvos Skau
tų Brolijos judėjimą ir paci
tavo SLA 49 Seimo nutarimą, 
jog tarp SLA ir lietuvių skau
tų yra tolygus ideologinis ben
drumas ir kad tais pačiais 
principais vadovaujasi abi or
ganizacijos, net tarp savęs 
vieni kitus vadina, broliais ir 
sesutėmis.

Prezidentas P. Dargis pri
minęs, kad SLA organizacija, 
gimusi Lietuvos Atgimimo- 
Aušros laikais, taip pat atli
kusi milžiniškus darbus kova- 
jančioje tautoje už laisvę. Su
telkusi apie save geriausius 
patriotus ir sukaupusi savo 
nariams ir tautai milijoninius 
turtus, laukia naujų jėgų ir 
paveldėtojų to didžio lobyno. 
Baigdamas savo padėkos žodį 
prezidentas P. Dargis tarė: 
“Mieli Lietuvos Skautai! La
bai džiaugiuos, kad radote rei
kalą atkreipti dėmesį į SLA 
organizaciją ir įvertinti šio 
milžino reikšmę, pastovumą ir t 
atliktus didžius darbus tautai. 
Jus pagerbėte mane kaipo S. 
L. A. Prezidentą. Tųomi jus 
pagerbėte didžiausią organi
zaciją, tikrai užsitarnavusią 
ir turinčią labai daug nuopel
nų. Grįžę į savo tarpą, pasa
kykite visiems broliams, sesu
tėms skautėms, kad šios di
džiosios.ir turtingiausios lietu
vių patriotų organizacijos du
rys yra. atviros visiems skau-• * 
tams ir kad visi esate labai

»mielai laukiami ir kviečiami į- 
sijungti į šią vertingą ir pas
tovią organizaciją ir su laiku 
tapti savininkais ir paveldė
tojais visų, per tokį ilgą laiką 
sudėtų lobynų.

Visu nuoširdumu linkiu, o 
tai yra mano didžiausias troš

kimas, kad musų broliškoji 
organizacija SLA taptų ne tik 
pastogė ir stiprybės pilis vi
siems skautams esantiems 
tremtyje, bot ir tąja vieta, 
kuri pavaduotų gimtą tėvy
nę”.

SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko dovana

Iškilmių pabaigoje SLA se
kretorius dr. M. J. Vinikas. 
padėkojęs skautų atstovams 
už pareikštą pagarbą SLA or
ganizacijai. už apdovanojimą 
organizacijos prezidento skau
tišku ordinu, skautų atsto
vams įteikė, su pritaikintu į- 
rašu SLA jubiliejinius albu
mus šiam įvykiui atminti.

Pagerbimo iškilmėms pasi
baigus, skautų atstovai aplei
do SLA penktos apskrities su
važiavimą.

Didieji tirpiai

Šį retą ir reikšmingą įvykį 
tenka nuoširdžiai ir giliai į- 
vertinti. SLA prezidentas P. 
P. Dargis yra užsitarnavęs 
pagarbos ne vien skautų, >*t 
ir kitų lietuviškų organizaci
jų, moksleivijos ir visos lietu
vių išeivijos. Jis visą savo gy
venimą yra skyręs vien lietu
vybės reikalams. Jo nuopel
nams suminėti reikėtų užimti 
daug vietos. Tačiau, reikia 
manyti, kad veik visi SLA 
nariai jį pažįsta, žino apie jo 
darbus ir už tai išsirinko sa
vo organizacijos prezidentu.

Didžiulei, broliškai SLA šei
mai, šį Lietuvos Skautų Bro
lijos žygį tenka priimti su 
džiaugsmu. Tuo pagarbos žen
klu buvo .pagerbtas ne vien 
SLA prezidentas, bet pati or
ganizacija, kitaip tariant visi 
nariai, nes tuomi buvo pa
reikštas pasitikėjimas SLA 
tikslams ir visiems tiems dar
bams, kuriuos SLA atliko ir 
kuriuos dar žada atlikti. Rei
kia tikėti, kad ateina laukta
sis laikas, jog musų jaunimas, 
kaip ryto aušra, ateis tęsti di
džiųjų ir svarbiųjų darbų. Vi
sos šios iškilmės dar kartą 
įrodė, kad didieji tikslai nie
kada nežūna, bet anksčiau ar 
vėliau jie pasiryžėlius suarti
na dar didesniems ir vertin
gesniems darbams.
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MUSŲ REIKALAI
Pavasaris sujudino kuopų 
veikėjus darban

Mes kasdien gauname pra
nešimus iš įvairių didesnių 
vietovių, kuriose' gyvuoja gau
sesnės nariais kuopos, kad 
vienos jų ruošiasi prie vasari
nių išvykų į tyrą orą, o kitos 
jau ruošia išvykas ir kviečia 
plačiąją lietuvių visuomenę ir 
Susivienijimo narius išvykose 
dalyvauti. Gerai, kad Susivie
nijimo kuopos pavasariui atė
jus sujudo darban ir ruošia 
išvykas, nes nariams žiemos 
ir pavasario metu mieste nu
sibodo ir jie sekmadieniais no
ri išvykti į tyrą orą su drau
gais praleisti laiką. '
, --------- :o:---------
Didžiulės Susivienijimo 
352 kuopos išvykai

Susivienijimo didžiulė 352 
kuopa, kuri dažnai suruošia 
vienokį ar kitokį parengimą 
žiemos metu, kiekvienais me- j 
tais ruošia išvyką į tyrą orą. 
Tos kuopos išvykos visuomet 
būna sėkmingos, nes ji turi | 
daug jaunosios kartos veikė
jų, kurie moka dirbti ir išvy
kas gerai iškaršina. Dabar ta 
veiklioji kuopa rengia išvyką 
birželio mėn. 7 dieną Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road. Prasidės 12 va
landą. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia savo kuopos narius ir 
visus vietinius ir apylinkėse 
gyvenančius dalyvauti išvyko
je.

--------- :o:------ ę- 
Wyoming Klony rengiama 
115 kuopos išvyka

Wyoming Klony, 'kur Susi- 
‘nijimas gimė ir pradėjo pir
mas gyvavimo dienas, gyvuo
ja veiklioji Susivienijimo 115 
kuopa, kuri kiekvienais metais 
surengia po dvi išvykas-gegu- 
žines, šiemet rengia išvyką 
birželio mėn. 7 dieną Sans So
uci gražiam parke. Šios kuo
pos išvykos visuomet būna 
sėkmingos, nes ji turi gabių 
ir energingų darbuotojų, ku
rie išvykas gerai 
moka atvykusius 
viešnias maloniai 
pavaišinti, užtad 
būna sėkmingos ir
das po kiekvienai išvykai 
didėja.

išgarsina, 
svečius ir 
priimti ir 

jų išvykos 
kuopos iž- 

pa-

----------:o:----------
Antra Pennsylvanijoj 
veikli SLA kuopa

Visiems yra gerai žinoma 
Susivienijimo 342 kuopa, gy
vuojanti Easton, Pa. Apie šią 
kuopą nereikia daug rašyti, 
nes apie ją dažnai rašoma Tė
vynėje ir ji visiems žinoma 
kaip veikli kuopa. Ji turi ne
mažai energingų veikėjų, ku
rie nuo kasdieninių pareigų 
atliekama laiką pašvenčia jos 
ugdymui. Ji kiekvienais me
tais surengia išvykas ir jos 
būna sėkmingos, šiemet kuo
pos išvyka bus birželio 14
dieną, Joncų, Ratinio ūkyje, į nio popietį.

SLA Reikalai ir Veikla
Pranešimas ir Prašymas SLA Kuopų Ketvirtos 

Apskrities Ribose, Conn. Valstijoj
IVaterbury, Conn. — Gegu

žės 3 dieną Lietuvių Nepri
klausomo Klubo patalpose, 48 
Green Street, SLA 4-tos ap
skrities ir 11 kuopos komisija 
turėjo pasitarimą SLA 4-tos 
apskrities artėjančios tradi
cinės gegužinės reikalu., kuri 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Beljeview Grove Parke, 
36 Lakevvood Road. Waterbu- 
ry. Conn.

Tarp kitų dalyku, nutarta 
prašyti SLA kuopų ir geros 
valios lietuvių minimą dieną 
nieko pas save nerengti, o da
ryti planus, kad kodaugiausia 
svečių atvažiuotų į musų me
tinę pramogą.

Autobusų rengėjams bus 
duodamos priprastos dovanos. 
Žinoma, apskrities sekretorius 
išsiuntinės kuopoms pakvieti
mus, bet jei kuri kuopą ne
gautų sekretoriaus pakvieti
mo, tai laikykite šį viešą kvie
timą oficialiu ir renkitės prie 
musų metinės šventės.

Dar kiek pridėsiu. Kai šis 
pasitarimas įvyko, tą pačią 
dieną čia buvo SLA 11 kuo
pos susirinkimas, į kurį atsi
lankė 4-tos apskrities pirmi
ninkas A. Kasparavičius (da
bar gyvenantis Nevv Haven), 
vice pirmininkas S. Bujanaus- 
kas, 4 apskrities organiza
torius J. Radzevičius, kores
pondentas J. Marčiulionis (pa
starieji iš Ansonijos), ir čia 
gyvenantis 
sekretorius 
yra iir SLA 
sekretorius.

Šios; kuopos 
kas Ą. Balčiūnas atidarė susi-

4-tos apskrities 
Orantas, kuris 
kuopos finansų

A.
11

vice pirminin-

rinkimą, bet tuo tarpu atėjo 
kuopos pirmininkas T. Ma
tas su savo Aldona. Pirminin
kas vedė susirinkimą labai 
tvarkinkai. Narių atsilankė 
mažai, matęs tik žymesnieji 
veikėjai. Matyti, kad ši kuopa 
veikia plačiai. Užrašų sekre
torei O. Lasunaitienei per
skaičius protokolą ir aptarus 
kitus reikalus, buvo pranešta 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus veiklos.

Kaslink SLA 4-tos apskri
ties išvažiavimo, tai matytis, 
kad waterburiečiai nesnau
džia. Štai pirmininkas pakvie
čia jau pirmiau išrinktos ko
misijos narį rengti apskri
ties gegužinę, Albiną Kuš- 
lį padaryti pranešimą. Pasta
rasis pranešė, kad Edv. Jana
vičius dirba kiek gali ir suti
ko dirbt toliau. Dar paaiškėjo, 
kad jau turi kelias gaspadi- 
nes, bet dar jieško jų dau
giau, apie ką bus pranešta vė
liau.

Rengėjų tarpe yra daug pa
tyrimo turintis gegužinių ren
gime buvęs 4-tos apskrities 
pirmininkas J. Trečiokas. Ta
rnas Matas pasižadėjo pagal- 
bėti surasti darbininkus. Ap
skrities sekretorius A. Oran
tas pasižadėjo su komisijoms 
dirbti. Apskrities pirmininkas 
A. Kasparavičius, tarp kitko 
apsiėmė pagaminti naujesnės 
mados garsinimus. Taip pasi
dalinus darbais, žinoma, bus 
dirbama sudaryti įdomų pro
gramą. Apie tai bus pranešta 
vėliau.

SLA 4 Apskrities Koresp.
_________ >

S.L.A. Kuopų Veikla
Binghamton, N. Y.

SIA 50 Kuopos Veikla

Ir mes minėjome Lietuvos 
napriklausomybes sukaktį.

šeštadienį, šių metų kovo 
14 dieną Klimo Studijoje SLA 
50 kuopa buvo surengusi šei- 
minišką pobūvį, kad atžymė
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Susirinko 
50 svečių, didžiumoje kuopos 
nariai, bet buvo vienas kitas, 
taip sakant svetys ir paskirtu 
laiku buvo visi paprašyti prie 
gražiai papuoštų stalų.

Stalai, žinoma, buvo ne tik 
papuošti, bet ir apkrauti viso
kiomis gėrybėmis, kaip tai lie
tuviško skonio dešromis, kum
piu, kugeliu, naminių pyragų 
ir daugybe kitų skanėsių, ir 
už tuos visus skanėsius reikia 
paačiuoti musų darbščioms 
ponioms: Elzbietai Mikelonis, 
Alice Lėpai, Katrynai Morkū
nienei, Elzbietai Chester ir 
Emmai Balchukonienei, kurios 
daug ir sunkiai dirbo, kad 
mes visi butume pavaišinti.

Bet banketas nebūtų ban
ketu, kad nebūtų ir šiokio ar 
tokio gėrimėlio. Čia, kaip ir 
paprastai, darbavosi brolis 
Kazys Staniulis ir Simas Ches
ter, pirmasis gintaro spalvos 
skistymėliu, antrasis su ma
žesniu, bet stipresniu skisti- 
mėliu vaišino visus kiek 'kas 
pageidavo. Taip dalyviams pa
sivaišinus, buvo padaryta 
trumpa vaišių pertrauka.

Tuomet rengimo komisijos 
narys p. A. Lėpa paaiškino 
vakaro tikslą ir perstatė J. M. 
Buchinską, kuopos pirminin
ką, tarti žodį. Pirmininkas

County Road Club. Rengėjai 
nori šią išvyką padaryti sėk
minga, todėl kviečia savo kuo
pos narius ir visus vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius da
lyvauti išvykoje ir linksmai 
tyrame ore praleisti sekmadie-

SLA

tai auka 
Tarybai 

bylai.
dalyviai 
Paskuti-

trumpai paaiškino apie 
ir kad kuopa per daugelį me
tų, vienaip ar kitaip, pamini 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
paskelbimo sukaktį, kuomet 
kitos vietos lietuvių organiza
cijos sumaniai nutyli. Sekan
tis buvo perstatytas Matas 
Urbas, bet perstatytasis vie
toje kalbėti, padėjo dešimti
nę ir pareiškė, kad 
Amerikos Lietuvių 
Lietuvos laisvinimo

Buvo ir dar keli 
pakviesti tarti žodį,
niuoju vakaro vedėjas persta
tė P. B. Balchikonį, kuris per
bėgo dabartinę Lietuvos padė
tį ir kas galima trumpoje 
ateityje tikėtis iš busimų kon
ferencijų ir po to. Taipgi pa
prašė dalyvių, kad paaukotų, 
pagal išgalę, Amerikos Lietu
vių Tarybai, Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Svečiaųf pra
šymą atsiliepė šiltai ir vietoje 
sudėjo šimtinę.

Vakaro vedėjas p. Lėpa pa
dėkojo už aukas ir dalyvavi
mą šiame banketėly, ir prašė 
dar pasilkti ir pasivaišinti.

Taip tai ir? baigėsi musų 
parengimas apie vidurnaktį.

Netekome Trijų Ilgamečių 
Kuopos Narių

Praeitą žiemą Ir anksti pa
vasarį SLA 50 kuopa neteko 
trijų ilgamečių narių, kurie 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Jais 
yra: Juozas Girnis, Gasparas 
Kuokalas ir Juozas Linonis. 
Visi trys jau buvo pensijonie- 
riai, bet savu laiku visuomet 
dalyvaudavo visuose kuopos 
parengimuose, išbuvo ilgus 
metus SLA nariais. G. Kuoka- 
las, netaip 
metų buvo 
sekretorius, 
kęs gana
net 94 metus, Susivienijiman 
įstojęs prieš pirm “ organi
zacijos skilimą buvo olus 
organizacijos ugdytojas iri sa
vu laiku, drauge su kitais, 
sutvėręs porą kuopų, jo visa

seniai, per keletą 
SLA 50 kuopos 
J. Linonis, sulau- 
senyvo amžiaus,

Clcgužės 29, 1959

Wilkes Barre, Pa

šeima irgi priklauso organiza
cijoje.

Gaila netekus nuoširdžiu or
ganizacijos narių.

P. B. BalehikonK.

i

Sveikatos skyrius

Iš Susivienijimo 115 
Kuopos Susirinkimo

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

; m.
katos
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių" DOMIN1KO PILKOS 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA
Susirinkimas įvyko sekma

dienį, gegužės 10 dieną Len
kų Veteranų name, 287 East 
Market Street. Susirinkimą 
pradėjo pirm. V. Tamulaitis. 
Iš valdybos narių neatsilankė 
knygų peržiūrėtojas V. Pau
lauskas ir tvarkdarys Iz. Ta- 
mulynas, kurie sirginėja.

Finansų sekr. A. Miliauskas 
pranešė, kad Jurgiui Križe- 
nauskui, kuris bemedžioda
mas nusilaužė koją, jau pa
sveiko ir jam pašalpos čekis 
atiduotas.

115 kuopa užpraeitame su
sirinkime nutarė, kad jos na
riai nepritaria senelių namo 
steigimui. Tuo reikalu gautas 
iš Centro laiškas.

Narių į susirinkimą mažai 
atsilankė, tai ir tarimų mažai 
padaryta.

Kuopa rengia gegužinę-pik- 
niką sekmadienį, birželio 7 
dieną, Sans Souci parke, už 
šokių paviljjono ant pievos. 
Padaryti tikietai, kurie buvo 
priduoti susirinkime ir dalinti 
nariams. Tikietus parūpino 
Marė Kuprienė per laidotuvių 
direktorių Char. Liegų, kuris 
yra kuopos narys. .

Kuopa ima atostogas ir 
per vasarą susirinkimų nelai
kys. Sekantis susirinkimas po 
atostogų, įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 13 dieną, Lenkų Ve
teranų name.

Kad narių duoklės 
vilktų, prašomi atnešti 
sekr. Adomą Miliauską, 
So. Empire Street.

4

neužsi-
pas
393

SLA 115 kuopos narys 
tas Paulauskas atidarė Esso 
gąsdino stotį, Wyoming Ave
nue, Kingstone, skersai nuo 
teatro. Jis naujalietuvis ir ge
ras žmogus, reikia jį paremti. 
Reikiant gaso
Paulauską, jis duos draugišką 
patarnavimą ir bus jums dė
kingas. Koresp.

* ■■

Rockford, Illinois

Vi-

sustokit pas

SLA 77 Kuopos Išvažiavimas- 
Gegužinė Rengiama Birželio 

21 Dieną, Sekmadienį.

Atėjo linksma vasarėlė. Me
deliai lapuočiai sužaliavo, 
paukšteliai pragydo, gėleles 
pražydo, jauno ir seno susnu- 

I dę jausmai atgijo, rodosi pati 
gamta ragina žmogų eiti į 
mišką, po sunkios žiemos, at
sigaivinti, pailsėti, pasigėrėti 
vasaros grožybėmis, kurios 
pasirodė tiktai trumpam lai
kui.

Taigi šiuo gražiausiu gam
tos metu SLA 77 kuopa ren
gia linksmą išvažiavimą-gegu- 
žinę dėl savo narių ir sve
čių Šimaičių parkely-sodely, 
šių metų birželio 21 dieną, 
sekmadienį. Kviečiami ne tik 
kuopos nariai, bet ir visi lie
tuviai dalyvauti, pasimatyti 
su draugais, pasikalbėti po 
varginančios žiemos išlikę 
sveiki ir sulaukę linksmo pa
vasarėlio, pekvėpuoti tyru oru 
ir pasisemti saulutės gaivi
nančių spindulių.

Per daugelį metų SLA 77 
kuopa rengia gegužines ir vi
sada musų šeimyninkės ir šei- 
myninkai mokėjo svečius pa
vaišinti, taip ir šioje geguži
nėje nieko netruks — valgių 
ir gėrimų bus užtektinai, o tų 
dainų-dainelių irgi išgirsite.

Prie šios progoB noriu pra
nešti visiems SLA nariams, 
kad sveikatos klausimuose 
yra svarbu kodaugiausia ži
noti apie pavojingiausias Ii-

(Tęsinys)
VAKCINA KOVOJA 

SU TUBERKULOZE

Tuberkulozė yra labai išsiplėtojusi 
liga, ypač po karo, kraštuose, kur gyve
nimo ekonominė būklė vra. labai žema:

* f
f ►

kur trūksta maisto, butų ir kitų higienos 
šalvim.4 4 C 4

'Ten, kur yra daugybė priverčiamo 
darbo stovyklų, sunkus, nepakeliamas 
darbas ir badas — ten dar didesnė dirva 
tuberkuliozei.

Kur nėra sąlygų sekti pakankamai 
gyventojų sveikatą, o sergantieji nėra 
visi izoliuojami ir gydomi senat ori jose, 
kolei visai pagyja, ten kova su tuberku
lioze vra sunki. Jauni kūdikiai ir vai- 
kai, apsikrėtė šeimoje, ypač sunkiai ir 
pavojingai suserga. Dažnai tik ištyrus 
veiko sveikatą ir radus jį apkrėstą tbc., 
ieškoma ir randama a psi krėtimo šaltinį 
tarp suaugusių šeimoje.

Kad ištvrus kūdiki dėl tuberkulio-
i 4

zės, pirmiausiai daromas tuberkulino (iš 
Kotelio bacilų pagaminto), skiepyjimas; 
Pirųuet budu, įdjysdoma oda ir patepa
ma tuberkulinu, arba pavartojama dar 
stipresnį būdą, Man.toux, įšvirkštus į 
odą praskiestą tuberkuliną. Patikrinus 
trečią dieną ir radus toje odos vietoje 
paraudimą, turim Įrodymą, kad vaikas 
yra apkrėstas tuberkulioze. Tuomet da
roma plaučių rentge.no nuotrauka ir kiti 
tyrimai, izoliuojama nuo sergančio tbc., 
kad vaikas negautų vis naujų apsikrėti- 
niu, kas vra svarbu gydymui.

Kadangi kūdikiai ir jauni vaikai, 
apsi krėtę, gali labai sunkiai sirgti, tai 
buvo ieškoma priemonių juos apsaugoti 
.nuo sunkių ligos formų. Tokį tikslą tu
ri BCG 
šit it uto 
vakcina 
Gueriji.
t ui)(‘ rk.nl i ozės ba c i 1 ų 
susilpnintų įvairiais 
tos vakcinos 
pilkuotas ii

vakcina. Ją išrado P: 
— Paryžiuje, inoksl 
pavadinta jų vardu: 
Ji yra. gaminama iš 

(typur 
budais.

gaminimas vrao «

• reikalauja atsaku

gas ir kaip nuo jų apsisaugo
ti. Praeitame kuopos susirin
kime dr. Surantienė davė pa
skaitą aptff vėžio ligas, tai bu
vo labai įdomi ir naudinga pa
skaita, nariams patiko. Gaila 
tik, kad i nedaug klausytojų 
atėjo. Didelis ačiū priklauso 
daktarei Surantienei už jos 
paaukotą laiką. Daugiau tokių 
pamokinančių paskaitų.

J. Bacevičius,
Korespondentas.

Scranton, Pa

SLA 30 KUOPOS 
svarbus narių susirinkimas 
kviečiamas šių metų birželio 
mėn. 3 dieną, priprastoje vie
toje ir priprastu laiku.

r į

Kadangi kuopos susirinki^' 
mai laikomi kas 3 mėnesia# 
tai visi nariai prašomi daly
vauti šiame susirinkime ir ap
simokėti mėnesinius mokes
čius. Yra ir kitų reikalų apta
rimui.

Ona Zorskaite,
SLA, 30 kuopos sekr.

Aliguippa, Pa

v •

gų ir didelio alsarg'umo, tai vakcina yra 
gaminama beveik tiktai Bastei iro Insti
tute, arba kitų kraštų linkiniai paruoš
tose laborat a rijosi1.

Ši BCG vakcina sumaišoma su pie
nu ir duodama išgerti naujagimiui 3 
kartus; trečią dieną, penktą ir septintą 
po gimimo. Naujagimis, .nuo gimimo iki 
40 dieniu turi Imti apsaugotas nuo ap- 
sikrėtimo, nuo žmogaus, sergančio the., 
jis turi būti izoliuotas. Jeigu po 40 die
nų, padarius jam tuberkulino reakciją, 
pasirodys esanti teigiama, tai tas reiš
kia, kad vakcina paveikė ir iššaukė kūdi
kio organizmo alergiją ■— jautrumą 
prieš tuberkuliozę. Dėka jai, kūdikis, 
susidūręs su sergančiu t be. ir apsikrėtęs 
nuo jo, nesirgs pavojinga jos forma.

Manoma, kad BCG vakcina, įteikta 
naujagimiui per burną, apsaugoja kūdi
kį bent 4 metus ir kad prailginti jos vei
kimą, kartojama po 1-2 metų, bet jau 
švirkštimo budu.

Kai kuriose šalyse vartojama BCG 
masiniai ir kūdikiams sveikose šeimose. 
Jų statistika rodo, kad tuberkulioze su
sirgimu ir mirimu skaičius mažėja. Bet 
kiti tyrinėtojai mano, kad šis klausimas 
yra dar svarstomas, neišrištas galutinai, 
todėl ir pataria BCG vakciną vartoti iš
imtinai šeimose, kur yra sergantis plau
čiai tbc, bet ne naujagimiams, sveikose. 
BCG vakcina yra vartojama netiktai 
tbc ligoninių ir sanatorijų personalui, 
bet ir bendrai medicinos srityje dirbau- 
tiems, kaip studentams, gydytojams, se
selėms, su neigiama tuberkulino reakci
ja, t. y. kurie nėra dar apsikrėtė džiova. 
Taip pat, kai kuriose šalyse skiepijami 
BCG vakcina pašaukti kariuomenėn vy
rai, kurie turi neigiamas tuberkulino re
akcijas (Pirųuet ir Montoux). Suaugu
siems vartojama BCG vakcina švirkšti
mo i oda arba skarifikacijos budu. Taip 
pat kūdikiams vartojamas šis metodas 
(fatefanieffoda vakcinų ir daroma j d raš
kymus su la.ncetu). Šis BCG skiepymo 
būdas vartojamas Švedijoje jau apie 20 
metų.

(Bus daugiau)
f

I

SLA 247 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šių metų gegužės mėnesio 31 
dieną, pirmą valandą po pie
tų, pas draugus Einikius, 1501 
Green Street, Aliųuippa, Pa. 
, Maloniai prašomi yisi na-

riai ir narės susirinkime daly
vauti. Bus svarstomas senelių 
ir poilsio namo reikalas. Yra 
kitų reikalų aptarimui.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

115 kuopa rengia pikniką 
sekmadienį, birželio 7 dieną, 
Sans Souci parke, užpakaly 
šokių paviliono. Piknikas^ bus 
smagus, nes svečių prisižadė
jo atvažiuoti iš kitų miestų ir 
bus'■nepaprastas dainavimas. 
115 kuopa kviečia SLA na
rius ir šiaip lietuvius atsilan
kyti.

East Chicago, Ind.

SLA 185 KUOPOS 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
šių metų birželio mėn. 2 die
ną, Lietuvių Pasilinksminimo 
Klubo patalpose, 2006 — 139 
Street, East Chicago, Ind.

Narių 
nes yra 
aptarti.

SLA

dalyvavimas būtinas, 
daug svarbių reikalų

185 Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Detroit, Mich. — SLA 352 
kuopos’ pavasarinis ir metinis 
piknikas-<gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros orkestros.

Wilkes Barre, Pa. — SLA

—o—
Easton, Pa. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Ratinio ūkyje, 
County Club Road. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
•kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

Akron, Ohio. — Susivieniji- 
* mo Lietuvių Amerikoje 198 

kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių būtina pareiga 
lankyti savo kuopų parengi
mus ir kitus ranginti lankyti.

rentge.no
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KAPŲ PUOŠIMO DIENAI ATĖJUS
Liūdnas tai džiaugsmas lankyti brangiųjų asmenų kapus, 

pastovėt prie kryžiaus, pataisyt vieną,kitą gėlytę ir nubraukt 
neprašytą ašarą...

Bet, kaip skauda širdį pagalvojus, kad yra daug musų 
brolių lietuvių, kurių ir kapų negalima aplankyt, nes niekas 
nežino, kur Jų kapai yra, o kad ir žinotų, tai dėl neribuoto to
lumo, kaltais net kitam kontinente, negalima butų dasiekti.

Nemažai musų tautiečių rado netikėtą mirtį pačiam am
žiaus žydėjime, būdami išplėšti iš po gimtosios pastogės ir, be 
jokios kaltės, nuvaryti į tolimas, užšalusias Sibiro taigas, už
mušti, numarinti badu ąr žuvo kacetuose, ir jų kaulai išmėtyti 
po visą pasaulį. Jų kapai nežinia kur, apleisti, vieniši, prie ku
rių niekas niekuomet neatsiklaups, niekas nepasodins šakelės 
rūtos ir nepalaistys jos ašarom, ir temstant, nors kartą į me
tus, neuždegs žvakelės... Tie kapai amžinai paskendę liūdesio 
šešėlyje...

Pasiųskim tiems nedasiekiamiems, apleistiems, ‘bet nepa
mirštiems kapams niusų nuoširdų atodūsį ir nupintą širdgėlos 
ir skausmo vainiką...

Praeis šimtmečiai, bet įUetuva nepamirš savo sūnų, kurie 
žuvo dėl jos garbės ir laisvės!

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metu' fe-

Išmokėjimai Spalio Mėnesio, 1958 Metu

i

Algos

Pomirtinių

Spalio
Spalio 
Spalio
Spalio

4, 1958
1958 _
1958
1958 .

H,
18,
25,

.. $3,332.00
__ 2,615.00

2,460.00
__ 2,850.00

Pa. ..........................
M. J. Vinikas, New

York, N. Y............................... 73.28
J. Maceina, Pittston, Pa. _ 68.80

$ 182.96

SLA Raštinės
Tarnautojams _________

SLA Sapustuvės__ ____
Tarnautojams _________

St. Bredes, J r., Brooklyn,
N. Y. ____ ____

P. P. Dargis. Pittsburgh, 
Pa. L-..'.......................... .

Viso

v

$2,825.00

648.55

200.00

120.00

$3,793.61

Viso

Ligoje

Spalio
Spalio 
Spalio
Spalio

Viso

$11,257.00

Viso ..........................
z

Sugražinti Mokesčiai

_ $325.04

Pašai [><> s

4,
11,
18.
25,

1958
1958 .

1958
1958 -

$776.00
608.25
579.38
602.38

$2,566.01

Apdraudos Fondas _______ $123.98
Ligoje Pašalpos ondas _____ 9.90
Mišrus Fondas  ------------- 1.78
I^ėšų Fondas _________    16.60

Viso $152.26

Tėvynės Reikalai

MIRUSIAM VOKIETIJOJ LIETUVIUI 
(E L E G 1 JA)

Kaip blaškomi rudenio vėjais, 
Nupiešti nuo medžio šakos, 
Bejėgiai lapeliai nežino -— 
Kur vėtros juos neš, kur sustos, 
'Taip tu, atplėštas nuo gimtojo krašto, 
Kur siaučia teroro vadai, 
Kur laisvės nėr žodžio nei rašto — 
Išvvkes vien kapa radai... 
Mirtis tave .netikėtai išplėšė, 
Kaip slaptas žudikas Jjakčia, 
Begrįžtam t visiems Į tėvynę — 
Tu vienas belikai* jau čia... 
Ne visad gyvenime audros, 
Kada nors ir saulutė nušvis, 
Ir vargšas klajoklis lietuvis 
Apleista tėvyne išvys... 
Mielai sugrįž, kad numirti tėvynėj, 
Nes gimtoji žemė krutinės nespaus, 
Ir, gulintis šaltame kape, 
Kad ir numiręs, lvg snaus... 
Ir niekas“ tada jau prie kryžiaus, 

• Nuleidęs galvos, nestovės, 
Ant vienišo tavo kapelio — 
Paukšteliai tik rytais čiulbės... 
(lai būt, kada, pravažiuojąs lietinis 
Nuskintų j ą gėlę ant kapo padės, 
Ir karštąją maldą už vėlę z
Prieš Visagalį išlies... 
Ilsėkis, lietuvi, ramybėj, 
Lai būna tau žeme lengva, 
Tegul tau sapnuojas tėvyne •— 
Laisva ir brangi Lietuva.

Sofija A mbrazeviciene.

/

■>
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Atšauktoji Apdrauda
S. Matulevičius, Kingston, 

Pa. ......... .................................
J. Kuralaitis, Springfield, 

III...............................................
M. Patrimantienė, 

Somersville, Conn. . .........
P. Schlezer, Sioux City, 

Pa. .......................... .................
J. Adomavičius, Minersville, 

Pa.
K.
O.
D.
A.

N. Y.

Sopis, Ansonia, Conn. 
Sopienė, Ansonia, Conn. 
Galinis, Brooklyn, N. Y. 
Šilbajoris, Brooklyn.

Viso

$615.00

380.57

149.64

257.46

- 100.41
__ 87.99

84.17
23.43

20.32

$1,718.99

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

V. ir P. Dubauskas, 
Brooklyn. N. Y.

V. P. Dubauskas. 
Brooklyn, N. Y.

J. Petronis, Grand 
Rapids, Mich.

121.24

.1 119.00

3.92

Viso $244.16

SIaA Nuosavybės

307 West 30-th Street, 
New York, N. Y. ........... $1,546.43

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J. 11.76

Viso $1,558.19

Pašalpos iš Našlių Ir
Našlaičių Fondo

P. Stulminskienė,
Nanticoke^ Pa. __________

B. Vinskuniene, Chicago. III.
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Nevuliene, Mahanoy 

City, Pa. ................ ..........
A. Jankauskas, Granvūle,

III. .......    10.60

$10.00
10.00
10.00

___ 5.00

Viso $45.00

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai
P. P. ęDargis, Pittsburgh,

Marš Printing Co., New
York City ...............  $527.34

R. Rice, New York City 110.00 
Postmaster, New York City 36.07 
Economy Photo Engr. Co.,

New York City .................... 7.10

Viso „ $680.51

Atlyginimas Organizatoriams

A. Pocius, Rockford, III.
A. Genaitis, Pittsburgh, Pa. 
J. Vaičaitis, So. Boston, 

Mass. . ............... . ...................
J. Radzevičius, < Ansonia,

Conn. . ................. .......................
A. Laurutanas, Chicago, III.
G. S. Avižonytė, Bay 

Shore, N. Y. ........................
B. Keblaitienė, Detroit,

Mich. _____________________
Z. Piliponis, St. Catharines, 
Canada ............ -............. .......

K. Gaižutis, *T?leveland, Ohio
K. Katkevičienė, Chicago, 

Iii. ______
O. K. Biežis,
A. Kojelaitis, 

Canada __
A. Kirtiklis, Akran, Ohio 
J. A. Krukas, Chicago, III.

Chicago, III. 
W. Lorne,

Viso

Atlyginimas Daktarais

J. Gedmintas, Dorchester, 
Mass. ----------------------------

S. Amszy, Pittsburgh, Pa. 
V. Ploplys, Rockford. III.

Viso

$15.81
10.64

170.10

19.13
10.16

21.80

64.20

26.29
22.31

23.92
19.52

_ 14.61
__ 9.50

4.00

$431.99

4.00
7.50
6.00

$17.50

Atlyginimas Sekretoriams

Edw. Lazauskas, Jeannette,

V. Dovydaitis, EI. Monte,
Calif. ........................................ .

A. Kartens, Charleroi, Pa.
A. Jagiclla, Chicago, III.
A. Kojelaitis, W. Lorne,

Canada . .......................-......... .

Viso

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius 

t —
ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

2.49

34.49
2.03

16.89

24.70

$80.60

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c

Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mSneeeiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus 

s « SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $100 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr, 
Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 

Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas fcr Pavardė Amžius Adresas

(D » m., num.

miestas

ir gatvė — --——---I

, zona valstija —

(2) * m., num.

miestas

ir gatvė ------— —

, zona valstija__

(3)
i

» m., num.

miestas

ir gatvė --------------------------.-. — — - — — y

____ , zona valstija___

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė nu m. ir gatvė 

miestas___ , zona___ , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

(vairus Išmokėjimai
L. E. Goodfarb.

Philadelphia, Pa. _______  $172.50
M. Kupris, Wilkes Barre,

Pa. ___________ _
New York Telephone
Schalit Printing and

Stationary Co., N.
Standard and Poor’s

New York City u_. 
Sočiai Security ____
Paštas . ........... . .............
New York Statė

Unemployment Ins. Fund
Raštinės išlaidos
Concord Stanį p, N. Y. C.
Pioneer Letter Co., New

York, N. Y. ......................
The Stato Insurance Fund 
Literatūra ______ __________
Mellon Natl. Bank and 
Trust CoM Philadelphia,.

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

Viso

Seimo Išlaidos

Co.
25.00
46.19

Y. C.
Corp.,

59.57

187.50
140.94
50.95

88.01
13.55
1.29

._ 2.65
60.81

- 7.00

1,857.03

$2,712.99

Montvid, Chicago, 
.......................................... $310.00

Dr. A.
III. .

Dr. A. L. Kapochy, So.
Boston, Mass. ----- - -------

Burke and Dean, Chicago,
III. ..........................................

Įvairios išlaidos
Economy Piloto Engr.

Co., New York City —

379.76

23.50
34.00

40.75

Viso ................ -..................... $788.01

Paskola Nekilnojamam Turtui

217 Gatės Dr., Munhall,
Pa. $15,000.00

Viso $15,000.00

Viso spalio mėn. ------  $41,371.86
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.
.................—i-------------

Detroit, Michigan
SLA
1

352 Kuopos Veikla

352 kuopos susirinki- 
gyvai svarstomas

SLA 
me, buvo 
Pildomosios Tarybos atsiklau- 
simas dėl Senelių ir Poilsio 
Namų įsigijimo. Diskusijose 
buvo pareikšta, kad atsiklau- 
simui laikas parinktas labai 
nevykęs — vasara, kada su
sirinkimai būna labai negau
sus, nes kiekvienas naudojasi 
vasaros gamtos malonumais. 
Natūralu, kad kuopos nariai 
nuomonę reikšti negali. Ka
dangi Tėvynę gauna kiekvie
nas SLA narys, todėl tiksliau
sia butų atitinkama ankieta 
namų reikalais tokį atsiklau- 
simą padaryti per Tėvynę.

Buvo keliami klausimai ko
dėl P. Taryba nepaskelbė pro- 
vizorinio-apytikrio plano, pa
vyzdžiui, kodėl tokia tai vieta 
butų pati tinkamiausia namui 
statyti, kiek maždaug namas 
tokio tai dydžio, toje vietoje, 
kainuotų, kiek kainuotų to
kio tai dydžio kambarys su 
pilnu išlaikymu nuolatiniam 
gyventojui, kiek kainuotų 
kambarys su maistu turistui. 
Ar bus įrengta skaitykla ir 
kitų kurių pramogų kamba
riai, kad nuolatiniai gyvento
jai turėtų sąlygas vietoje pa
įvairinti laiką?

1
♦
4

Valdyba deda pastangas, 
šių metų piknikas butų 
pat įvairus ir įdomus 
ir ankstyvesniųjų metų 

Turėsime turtingą

Toks maždaug apytikris 
planas ankietos formoje galė
tų būti paskelbtas Tėvynėje ir 
tuo butų sudarytos sąlygos 
kiekvienam SLA nariui pa
reikšti savo nuomonę ir moty
vus.

Susirinkimas pavedė kuopos 
valdybai šias sugestijas per
duoti Pildomajai Tarybai.

Piknikas. — Birželio-June 
7 d., gražiame Beechnut Gro- 
ve darže turėsim kuopos gegu
žinę, 
kad 
toks 
kaip
piknikai, 
loteriją, kam nors teks lai
mė su įėjimo bilietu laimėti 
gražų laimikį, šokiams gros 
puikus orkestras, o fnusų or
ganizacijos‘prieauglio klausi
mais pranešimui padaryti, gir
dėti, kad atvyksta Jaunuolių 
Komisijos atstovas, šeiminin
kės taipogi nori padaryti 
staigmeną-surprizą skanių lie
tuviškų valgių mėgėjams. O 
kas gi nemėgsta žalioj vejoj 
pasmaguriauti ?

Vasaros laikas. — Todėl se
kantis musų kuopos narių su
sirinkimas prasidės jau ne 12 
valandą, bet 10 valandą. Tad 
į sekantį susirinkimą ateikite 
June-Birželio mėnesio 7 dieną, 
10 valandą ryte, buvusion Lie
tuvių Svetainėn. Iš Čia po su
sirinkimo važiuosime tiesiai j 
pikniką. Ypatingai atkreipkite 
dėmesį tie kurie neturite ma
šinų, ateikite į susirinkimą, 
nes iš čia visus paims kurie 
piknikan važiuoti norėsite. O 
kas gi nenorės nuvažiuoti, su 
draugais bei pažįstamais pasi
matyti, pasikalbėti...

Iki pasimatymo susirinkime 
ir piknike, O. K!

Akron, Ohio
Nyksta Musų Senesnioji 

Gentkarte

11 I

Miami, Florida
- — I —   — • I

SLA 44 Kuopos Veikla

SLA 44 kuopos susirinki
mas buvo laikomas gegužės 
mėn. 2 dieną, 8 valandą vaka
re Lietuvių Klube. Narių da
lyvavo tik 16 asmenų, nors 
garsinta Tėvynėje ir atvirutė
mis nariai buvo kviečiami at
vykti į susirinkimą.

Nutarta per vasarą susirin
kimų nelaikyti. Sekantis su
sirinkimas įvyks šių 
spalio mėnesį.

Nutarta surengti 
Party” liepos mėn. 12 
Lietuvių Klube.

Nutarta spalio mėnesį su
rengti dėl narių balių veltui.

Dėl steigimo Poilsio Namų 
buvo pareikšta įvairių nuomo
nių, vieni balsavo kad reikia, 
kiti kad nereikia. Balsavimas 
buvo neaiškus. Gaila, kad mes 
taip šaltai atsinešam dėl na
mų

metų

“Card 
dieną

steigimo.
C. K. Braze,

SLA. 44 kuopos koresp. ♦

Cleveland, Ohio

SLA 136 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks š. m. 
birželio mėn. 14 dieną, 11:30 
valandą ryte, Lietuvių Salės 
patalpose. Kadangi yra labai 
svarbių reikalų aptarti, prašo
me visus kuopos narius susi
rinkime dalyvauti, ten pat ga
lima bus ir mokesčius apsimo
kėti. Kuopos Valdyba.

Akron, Ohio

kuklios 
praleisti

Šių metų gegužės mėn. 
dieną Phoenix Arizonoj mirė 
Adomas Gutauskas, kuris gu
mos dirbtuvėje išdirbo apie 
35 metus ir sulaukė 
pensijos, tai manė
žiemą šiltame krašte, nes pra
dėjo nesijausti gerai.

Jis į Arizoną nuvyko svei
katos jieškoti, bet nepajėgė 
sugrįžti į Akroną, kuriame iš
gyveno apie 40 metų ir dirbo 
įvairių draugijų suruoštuose 
parengimuose ir tie parengi
mai visuomet įbudavo sėkmin
gi. Jis man yra pasakęs kelis 
kartus, kad aš esu bailys, kad 
bunų Akrone.

Jeigu jis savo gyveno die
nas butų baigęs čia, tai butų 
buvę didelės laidotuvės, nes 
jis buvo pilnai to užsitarna
vęs, bet kadangi mirė Arizo
noj, tai reikia manyti, kad 
jo laidotuvėse buvo mažai lie
tuvių. Ilsėkis, broli po daug 
vargų ir sunkių darbų, o mes 
tavęs ilgai nepamiršime. Ta
vo atlikti darbai -bus ilgai mi
nimi.

Birželio mėn. 7 dieną SLA 
354 kuopos susirinkimo ne
bus. Kviečiame visus narius į 
gegužinę, kuri įvyks Puishio 
darže. Aš busiu.

J. Ramoška.

SLA 354 Kuopa Rengia 
Gražią Gegužinę

• ‘iii—■■»!■ ,

Susivienijimo 354 kuopa 
rengia gegužinę šių metų bir
želio mėn. 7 dieną, Wm. B. 
Puishio darže, 1280 St. Mi- 
chaels Avenue. Kas norėtų 
autobusais važiuoti, tai reikia 
imti Himelright Copley Road, 
nuo kurio tik trys blokai rei
kia eiti.

Kviečiami kuopos nariai ir 
visi geros valios lietuviai da
lyvauti šioje gegužinėje ir ty
rame ore linksmai laiką pra
leisti.

Lauksime visų birželio mė
nesio 7 dieną.

Komisija.

Balfo Centro
Pranešimas

Balfo Centro Valdybai nu- , 
tarus, nuo š. m. balandžio 20 
dienos Balfas nebetarpinin- 
kaus maisto ir rūbų siuntinių 
siuntime į Sibirą ar Lietuvą. 
Tokius siuntinius Balfas užsa
kydavo Šveicarijoje (teksti
lės siuntiniai nr. 237 ir “X”) 
už individualiai tam tikslui 
atsiųstas Balfui aukas.

Taip pat Balfas toliau nebe- 
siųs iš JAV individualinių 
siuntinių su Amerikoje gau
namais vaistais.

Vaistų siuntimas iš Vokie
tijos (vokiški ir amerikoniški 
vaistai) bus vykdomas ir to
liau ta pat tvarka, kokia bu
vo ligi šiol.

Balfo Centras.

i Musų Iškilmingas Atidarymas
Tai įvykis, kurį jus maloniai prisiminsite

COSMOS PARCELS EXPRESS C0RP0RAT10N
džiaugiasi galėdama jums pranešti apie atidarymą savo pirmos įstaigos

39 SECOND AVENUE
\ . New York 3, N. Y.

primindama, kad iš anksto apmokėtu muitu jūsų siuntinius persiųs į 
visus SSSR kraštus

Už patarnavimą jus mokėsite nuo 5 Ud 10 dolerių už siuntinį

Reikalaukite nemokamų katalogų

NAUJA
Skambinkite AL 4-M56-7

TVARKINGA' EKONOMIŠKA
» i



New York, New York

jo

(

Amerikos Lietuvių Veikla
Myko-

Jurgio sunws,

nan-

Paieškojimai
su-

I
paieškomi

Carleton, Michigan
Buvo Gražus Pobūvis

Kingston,

restoranais.

ar telefonu.

Tel. 5-9370.

I

I*'

SLA Pagalbos Ranka
Pittsburgh, Pa

• v

300.00

8,

300.00

nuteistas 8

P. Rimša lankosi

KJ •

I

S.
i

I

reikia šelpti Sibire

X X

Antano 
Luokės

J.
B.
P. 
T.
E.
O.
S.

Medžiuo- 
duktė Jo-

SLA Prezidentas Kinkėsi 
Redakcijoj ir Centre

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

jis 
vir- 
bu- 
me-

Konsulo
asmenys:

Mečislovo 
Padar-

ir Juozas, Ma-

Binghamton, N. Y.

gimęs
ir jo

Aukos Amerikos Lie
tuvių Tarybai

gyveno Wilkes

J.
K. 
E.
ir

Lietuvos Generalinio 
New Yorke

M. J. VlNLKAb,
SLA So.kratorius.

Vinco sūnūs.
Vincas,

(Boguski), gy-
prle

x
X

iš BertaŠiunų

pirm.
E. 125
tel. MUlberry 1-6767.

Ii

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, Ine.

laisvinimo
aukojo šie asmens:

Matas
Leonas Bajoriunas ir

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 8-2108-09

Virbalis Petras, 
kaimo.

Žičkus Tamošius, 
Židonis Petras ir 

lo sūnus.
Žitkus Vladas, 

gimęs 1918 m.

Iieškomieji arba apie juos 
tieji maloniai prašomi atsiliepei:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

„$549.50
$9,351.28

SLA BY-THE-SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

Viso .................................... ...............
Nuo -pradžios šių metų bendrai viso 
/

Clevelando sky
sto vykios reika- 

kreiptis į sky- 
Vyt. Kamantą, 

St., Cleveland

ar
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

mę, tik aš
iš Lietuvos atvažiavęs. Kai 
dailininkas
Amerikoje, tai jis sutiko pa
daryt ir nuliet iš bronzo už

Mečislovas,
Kruopių vals.,

i! SLA VASARNAMIS

palapines ir ’ stovyklinį 
’ ‘ J palapinių,

tai iš anksto praneša 
Clevelando skyriui. Vir-

Pagražintas Lietuvių 
Kambarys

Gegužės 29, 1959

1500 BEDFORD AVENUE
Tei. IN 7-7272, IN 7-6465

I

Gegužės 17 dieną Susivieni
jimo prezidentas Povilas Dar
gis |>uvo atvykęs New Yorkan 
priimti iš Lietuvos Skautų 
Brolijos jam paskirtą ordiną, 
tai ta proga aplankė redakciją 
ir centrą. Su juo, nors ir 
trumpai, pasikalbėta organiza
cijos reikalais. Tos pat dienos 
vakare jis išvyko į namus, 
kad pirmadienį galėtų būti sa
vo kasdieninėse pareigose.

Linkėjimai iš Havajaus
Clevelandietė Alvina Bal

trukonytė, SLA veteranų duk
ra, nuvykus į Havajų praleisti 
pavasarines atostogas, prisiun
tė redaktoriui linkėjimus ir 
tarp kitko rašo, kad ten šiuo 
metu labai gražus vaizdai, 
oras malonus, o vandenynas 
kiekvieno akį traukia į save, 
ypač yra malonu pietauti prie 
pat vandenyno ir stebėti 
mėlynas bangas.

pasilikusius lietuvius. Patarė 
siųsti vilnones medžiagas 
tamsios spalvos ir odos išdir
binius.

Jam baigus pranešimą, buvo 
duodami klausimai, į kuriuos 
jis atsakė. Baigiant susirin
kimą programos vedėjas dr. J. 
K. Valiūnas įteikė svečiui šim
tą dolerių. Dar buvo supažin
dinta p. Igaunio šeima. Visos 
šeimos vardu trumpai kalbėjo 
duktė J. Puodžiūnienė, kuri 
šeimos vardu padėkojo pobū
vio rengėjams ir visiems da
lyviams.

Po, programos buvo vaišės 
kurias parūpino Lietuvių Pre
kybos Rūmų pareigūnai ir po
būvio rengėjai. Dalyvis.

Akademikų Vasaros 
Stovykla

Akademinio Skautų Sąjū
džio 9-ji vasaros stovykla į- 
vyks birželio 28—liepos 5 d. 
Hudson Springs Park, Hud- 
son, Ohio (prie pat Ohio 
Turnpiko). Stovyklauti galės 
visi ASS nariai, jų šeimos, o 
taip pat ir vyresniųjų klasių 
gimnazistai — busimieji ASS 
nariai.

SLA 129-TOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks birželio 
mėn. 7-tą dieną, sekmadienį, 
1-mą valandą po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, 713 W. 18-th Street. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

J. Gelgaudas,
SLA 129 kuopos už. sekr.

1000 dolerių statulą, kur Lie
tuvos močiutė prie ratelio 
mokina savo vaiką skaityt lie
tuviškai. Dail. Rimša rašė, 
kad mokyklą nuliejo ir atsiųs 
į Pittsburghą, bet kilus su
irutei Europojb, mokykla ką- 
žin kur dingo J o pats Rimša 
Kauno ligoninėje serga. Tai 
vargiai kada atsiras ta mo
kykla ir vargiai pasieks Lie
tuvių kambarį Pittsburghe.

Juozas Virbickas.

Lebedžiutė-Aukščiuniene Ona, iš 
Ginčionių km., Seirijų vals.

Marčinkus Adolfas, iš Žagarės, 
ir jos seserys Ona ir Zuzana Mar- 
činkutės.

Radzevičius Motiejus, Tamošiaus 
sūnūs, iš Ragočių (Radziučių) km., 
Seinų apskr.

Rčvotas Jonas ir Mataušas, Jono 
sųnųs.

Sprainytė-Petraitiene Elza-Iiza, 
g. Tauragės apskr., Pašešuvio km.

Straškauskas Boleslovas, 
sūnūs, gimęs Telšių m., 
skersgatvis Nr. 4.

Staugaitis Juozas, gimęs 
tėlių km., Vilkaviškio apskr.

Tamošauskas Bronislovas, Jono 
ir Barboros sūnūs, gimęs Rietavo 
vals. 1925 m. birželio 30 dieną.

Titlius Henrikas, Andriaus 
nūs, gim. 1914 m.

Varnauskas Petras, Jono sūnūs, 
gimęs Palėvenės par., Rudikų km.

Vinkauskas Stasys. Juozo sūnūs, 
g. Kaune.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
ĮAL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Gegužes 10 dieną Ona Bar- 
kauskaitė ir jos vyras Labai 
savo namuose suruošė kuklų 
pobūvį savo sūnelio Levvis pa
gerbimui. Dalyvavo nemažas 
būrys giminių ir artimų drau
gų, jų tarpe buvo ir ponios 
Labo mamytė Susivienijimo 
narė Kastancija Barkauskienė 
ir jos dukros Adelė ir Hele
na su šeimomis.

Iš Suruošto Pobūvio 
Antanui Igauniui

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmai gegužės 17 dieną 
Baltų Laisvės Namuose suren
gė pobūvį iš Sibiro atvyku- 

. šiam Antanui Igauniui pa
gerbti ir išklausyti jo praneši
mo apie Sibire gyvenčių žmo
nių būklę, Šio reto svečio pra
nešimo išklausyti prisirinko 
pilnos Baltų patalpos įvairių 
pažiūrų žmonių. Programai 
vadovavo dr. J. K. Valiūnas. 
Pirmiausia Jis pakvietė kon
sulą A. Simutį, kuris trumpai 
paaiškino kaip svečiui Anta
nui Igauniui pavyko pasiekti 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jam baigus kalbėti, pa
kviestas Antanas Igaunis, tik 
prieš mėnesį laiko pasiekęs šią 
laisves šalį.

%

Ponas Igaunis, po kelionei 
atrodo suvargęs, pradėdamas 
savo raštišką pranešimą, pa
siaiškino, kad jis per 19 metų 
nevartojęs lietuvių kalbos, tai j 
jam esą sunku kalbėti lietu
viškai.

Stovyklos mokestis — 2 do
leriai dienai; liepos 3, 4 ir 5 
d. — po 3 dol. (dienai. Norin
tieji stovyklauti prašomi iki 
birželio 15 d. užsiregistruoti 
pas Ritą Stravinskaitę, 1234 
E. 86 St., Cleveland 8, Ohio, 
prisiunčiant 2 dol. registraci
jos mokesčio, kuris bus įskai
tytas į stovyklos mokestį.

Visi stovyklautojai atsiveža 
savo 
turtą. Neturintieji 
apie tp.i 
ASS 
tuvė, kaip paprastai, bus ben
dra.

Pobūvis prasidėjo antrą va
landą po pietų ir tęsėsi iki vė
lyvam vakarui. Dalyviai buvo 
vaišinami skaniais valgiais ir 
įvairiais gėrimais. Laikas pra
leista • linksmai ir jaukioje 
nuotaikoje. Svečiai ir viešnios 
skirstydamiesi dėkojo šeimi
ninkams už vaišes, o jaunam 
šuneliui linkėjo sveikam aug
ti. Koresp.

Varneckis
sūnūs, gimęs
bų k. 1922 metais.

Aleksienė Ieva,
Barre, Pa.

Baliukas Antanas
to sūnus.

Boguckas Charles 
veno Swoycrville, 
Pa.

Butkus Juozas, ;
se, Laukuvos vals., 
zefina Butkute.

Gaideliene ' Juzė-Gustė, Vinco 

duktė ir jos vaiką!.
Gricius Antanas ir Steponas, Jono 
sūnus, gimę Sendvario km., Šau
kėnų vals., Šiaulių apskr.
1 Ignotas Stasys, Jokimo sūnūs, 
gimęs Mažeikiuose.

Kanapkaitė Aldona ir jos sese
rys, Kazio dukterys.

Kalkauskas Antanas,s gyvenę 
Kingston, Pa.

Krukonis Rokas, iš Druskininkų 
km., Merkinės vals.

SHALINS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčios suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
įmesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIr trinia 7-4499

ATLANTIC CITY, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.t)0 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku 
Kreipkitės:

Šią stovyklą JAV ir Kana
dos akademikams skautams 
rengia ASS 
rius. Visais 
lais įprašome 
riaus 
508 
Ohio,

Lietuvoje gyvendamas 
buvo geležinkelio policijos 
šininko .pavaduotojas. Jis 
vo suimtas ir
tams ir prieš pat karą ištrem
tas. Jam teko pereiti vergų 
stovyklas ir daug kentėti dir
bant sunkius darbus. Atrodė, 
kad jau nėra vilties išeiti į 
laisvę, bet vėliau buvo paleis
tas iš vergų stovyklos ir pa-

• siųstas gyventi į Baškyrijos 
respublika, netoli nuo Uralo 
pietvakariuose. Nuo 1955 ^me
tų .pradėjo susirašinėti su sei
mą gyvenančia Amerikoje ir 
jos parama gyveno iki išvy
kimo.

Kelionę pradėjo iš Maskvos, 
kur buvo sudaryti dokumen
tai. Dokumentų reikalu reikė
jo eiti iš vienos ministerijos į 
kitą. Reikėjo eiti į ir Ameri
kos ambasadą, kurią saugoja 
Sovietų milicija ir įeinančius 
patikrina. Sutvarkius visus 
dokumentus, balandžio 9 die
ną iš Maskvos išskrido ir po 
23 valandų pasiekė New- Yor
ką.-

Sibire gyvenimas po Stalino 
mirties pagerėjęs. Atleisti iš 
stovyklų, negrįžta į Lietuvą, 
nes ten, pareiškė Igaunis, sun
kiau įsikurti. Jaunimas pasi
lieka Sibire, nes jis ten baigė 
mokslus ir gauna darbus. Jis 
vieną vasarą buvo nuvykęs į 
Lietuvą atostogų ir pastebėjo, 
kad lietuvybė ten gyva, nežiū
rint to, kad gimnazijose dės
toma rusų kalba. Lietuvoje 
yra pravesta naujų kelių, au
tobusai kursuoja ir pradeda
ma statyti namai darbininkų j 
gyvenimui.

Svečias savo pranešime pa- |
brėžė, kad

SLA 50 kuopos surengta
me Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjime, šių 
metų kovo 14 dieną A. Klimo 
Studijoje, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvos 
reikalams,

Po $10.00 aukojo 
Urbas,
Mr. ir Mrs. P. B. Balchikonis.

Po $5.00 — Mr. ir Mrs. 
Juozas Morkūnas, Mr. ir Mrs. 
Antanas Lopą, ir Bronius 
Giedra.

$3.00 aukojo Jonas Mašą- 
nauskas. <i

Po $2.00 — M. Stclmokį- 
nė, A. Vaičiulis, J. Kavaliaus- 
kas, S. Bagdonas ir N. Yo(į- 
kaitienė.

t

M. Pundienė,

V-
P. 
L-
V.

Po $1.00
A. Maldeikienė, A. Cherno, 
Skrobis, S. Zdanovtienė, 
Pundis, J. M. Buchinskas 
Gėgžna, K. 1 
Skrebienė, N. 
Mainienienė, I. 
S. Chester, M. 
Žiburienė, 
Židonaitė, 
mokas, J. 
kalajunas, 
Lynenis, 
Staniulis, M. 
Mikelionienė, 
Cera Quick.

Po $1.50 — E. Jaškauskie- 
nė ir P. Klcvečka.

SLA 50 kuopa $9.00 
Viso aukų $100.00. 
Parengimo komisija:

A. Lėpa ir 
P. B. Balchikonib.

>
Stankevtone, 

Židonaitė, 
Krazauskienė, 
Gėgžnienė, A. 

A. Kaminskas, E. 
J. Barzda, Ė. Stel- 
Krasauskas, F. Mi- 

S. Buchinskas, 
Kaminskas, 

Pulmiskienė, 
J. Švareika.

Pittsburgho Univers i t c t e 
Lietuvių Kambarys tapo pa
gražintas. Ponia Tamošaitie
nė išaudė naują audimą, ku
riuo išklotos kambario sienos, 
taip pat stalas ir kėdės nau
jai apdažyti ir dabar daro 
gana gražią išvaizdą.

Praeitą vasarą ponios B. 
Pivaronas ir B. C. Mitchell 
buvo nuvykusios į Kanadą 
pas p. Tamošaitienę, jos ten 
išrinko audimą ir p. Tamošai
tienė išaudė. Tas audimas bu
vo Pittsburgho krautuvės Jo
seph Horne lange porą savai
čių, kad publika matytų.

Dabar kas norėtų matyti 
Lietuvių Kambarį Pittsburgho 
Universitete ant Ocklando, tai 
per vasarą bus atdaras šešta
dieniais po pietų, galės maty
ti, durys nuo Fith Avenue į- 
citi į universitetą, kambariai 
ant pirmo aukšto, ten yra 23 
tautų kambariai.

Lietuvių kambario komite
tas susideda iš šių asmenų: 
adv. Ed. Schultz pirmininkas, 
p. B. Pivaronas vice pirminin
kė, p. Evans sekretorius, J. 
Virbickas antras sekretorius, 
Adom. Marchulatis iždininkas, 
.ponia Schultz, p-lė Antanet 
Naujalis, p-lė Julija Alesiu- 
nas nariai. Visi Amerikoje gi- 

vienas dar likau

y=)I<=«='=«<
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Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

• Gegužės 23, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
STEPONAS DOMB.RO, 63 kp., Chicago, 111., gimęs 

gruodžio 26, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 2, 1939 m. Mirė balandžios 26, 1959 
m. Velionio žmonai, Elzbietai Dombro, pomirti
nės išmokėta --------------------------------------------------

JUOZAS ČEPULIS, 113 kp., Thompsonville, Conn., 
gimęs birželio 25, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 6, 1927 m. Mirė balandžio 24, 
1959 m. Velionio žmonai, Onai Čepulienei, pomir
tinės išmokėta _______________________________

STASYS JANARAUSKAS, 275 kp., Springfield, III., 
gimęs gegužės 8, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 1, 1914 m. Mirė balandžio 6, 
1959 m. Velionio žmonai, Onai Janarauskienei, 
pomirtinės išmokėta _______________ _____ _____

ANTANAS ŠALTENIS, 285 kp., Linden, N. J., gimęs 
rugsėjo 2, 1920 m., Anykščiuose, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 21, 1953 m. Mirė balan- 

džžo 26, 1959 m. Velonio brolio žmonai, Birutei Šalte
nis, pomirtinės išmokėta ______________________
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUI t” tuP daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosioi 
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 ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA0

Viso ................    _______ $2,1
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ____ _______ $59,2

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. GARBALIAUSKAITĖ, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 6 savaites_
E. SAKALAUSKIENE, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 5 sav. 5 d._.

POHL, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 8 savaites _______________
MILLER, 87 kp., So. Omaha, Nebr., sirgo 3 sav. 3 d. -----------------
TANKEVICIUS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 8 sav. 4 d................
BLEZGIS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 6 savaites ______ ____ ____
SUSLAVICIENE, 173 kp., Lovvell, Mass., sirgo 6 savaites .______
RINDOKIENE, 185i kp., E. Chicago, Ind., sirgo 6 sav. 4 d............
DAMBRAUSKAS, ,192 kp., New Kensington, Pa., sirgo 4 sav. 6 d.

V. KARPSLIS, 200 kp., Detroit, Mich., sirgo 12 savaičių . ............—
M. GIEDRAITIENĖ, 207 kp., Mancheater, Conn., sirgo 5 sav. 2 d— 
A. KALADZINSKAS, 290 kp., Rumford, Me., sirgo 4 sav. 5 d._____

$36.00

23.50
24.00
31.50

39.00
27.00
18.00

170.00
61.00
38.25

48.00
33.25

Šiuo pranešame musų klijentų dėmesiui, kad nuo šios dienos už patarnavimą

persiuntimui siuntinių j SSSR ir jos dalis už vieno siuntinio persiuntimą ima-

BROOKLYN 16, N. Y.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MICHEL&ONO 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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovvstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 21, 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 polemikos’’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

DOMB.RO


i
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50 METAIAcceptanoe for Mailtng at Special Rate of Postage provided for 
Ln Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N, Y., under the Act of llarch 3, 1879

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

k

JOHN F. DULLES IR JO REIKŠME 
TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE

Valstybės vyras užsitarnavęs didelio pripažini
mo ir aukšto visi; įvertinimo. - J. F. Dulles po
litinės veiklos sėkmingumas. - Diplomatas dvi
dešimts du kartu apsukęs žemės rutulį. - J. F. 
Dulles nuopelnai Lietuvai ir kitoms paverg
toms tautoms

7

i

*
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Ypatingu iškilmingumu, taikomu tik išimtinai nu
sipelniusiems šios šalies asmenims, praeitą savaitę Wa- 
shingtone įvyko buvusio Valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles laidotuvės. Keturių didžiųjų valstybių 
Konferencija (lengvoje buvo nutraukta ir visi užsienių 
reikalų ministeriu konferencijos dalyviai laike savo 
pareigą atiduoti paskutinę pagarbą nusipelniusiam 
Amerikos užsienio politikos vadovui. Žymiausi pasau
lio politikos vadai išskirtina pagarba ir dideliu pripaži
ntu atsiliepė apie jo mirtį, kuri, deja, jau nebuvo staig
mena, .nes velionis jau ilgesnį laiką sirgo vėžio liga.

I Prezidentas Eisenho\veris paskelbė tautos gedulo 
dienas, pažymėdamas velionio didžiuosius nuopelnus sa
vo gimtajai šaliai. Buvęs prezidentas II. Trumanas, ne
beatsiminė savo ankstyvesnių nesutarimu .su velioniu ir 
pavadino jį “didžiuoju visuomenės tarnu", Ne\v Yorko 
gubernatorius RockelTeler apibudina jį, kaip “didįjį 
amerikietį, kurio nuopelnus šio šimtmečio istorija pas
tatys vienoje pirmųjų vietų". O buvęs demokratų kan
didatas į prezidentus Adlai Stevenson nusako, jog jo 
patriotizmas, sprendimų tikslingumas ir asmenine įtaka 
valstvbės gyvenime buvusi ryškiausia jo veiklos laiko-

e

v

tarpyje.
Anglai ne visada sutikdavo 

su Dulles sprendimais ir dė
dami pastangas išlaikyti anks
čiau turėtą įtaką pasaulio po
litikoje, dažnai piktai puldavo 
Dulles, bet jo mirties akivaiz
doje jų atsakingi ir žymiau
sieji veikėjai vieningai pripaži
no jo didžius nuopelnus ne tik 
Amerikai, bet ir visam pasau
liui. Churchill nurodo, kad 
Dulles buvo asmenybė, teikusi 
viltį visiems tiems, kurie savo 
veiklos pagrinde turėjo laisvės 
ir tautų nepriklausomybės 
principus. Jo taurus ryžtingu
mas ir drąsus sunkiųjų pasau
linės politikos problemų spren
dimas, išskiria jį iš daugelio 
veikėjų politinėje srityje. Mac- 
millan. ministeris pirmininkas, 
iškelia Dulles budo kietumą 
kovoje dėl savo idėjų ir di
džiųjų tikslų.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pasakė: aš giliai sujau
dintas Dulles mirtimi ir kartu 
su visais, kurie kovoja dėl 
tautų laisvės reiškiu užuojau
tą Amerikai netekusiai savo 
didžiojo .politiko. Jis stipriau 
negu kas kitas tikėjo į musų 
bendrus idealus ir kovojo dėl 
ju-

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris pavadino velionį 
savo geruoju draugu kovoje 
dėl žmonių laisvės, kuriai jis 
buvo savo gyvenimą pasky
ręs.

Lygiai ir kitų valstybių, 
kaip Indijos, Japonijos, Kana
dos, Austrijos pareiškimuose 
be priimtų tokiais atvejais 
Užuojautos žodžių išryškėja 
gilus velionio nuopelnų pripa
žinimas ir aukštas jo asmeni
nių savybių aukštas įvertini- 
tnas.

Net ir Sovietų Rusijos žmo
nės neišsiskyrė šiuo atveju, 
nors puse burnos Dulles asme
nybę vertindami, bet kartu 
nurodydami, kad “jis buvo 
aiškių principų žmogus ir mo
kėjo tuos principus apginti”.

G ----- :o:-----
.John Foster Dulles gimė 

Washingtone 1888 m. vasario 
25 dieną.

Jau devyniolikos metų bū
damas jis buvo sekretorius

Amerikos delegacijos llaagos 
taikos konferencijoje.

Jis baigė Princtono univer
sitetą, teisės laipsnį gavo 
VVashingtono universitete ir 
pradžioje vertėsi advokatūra. 
Pirmą diplomatinį paskyrimą 
jis gavo iš prezidento Wood- 
row Wilsono, būtent tartis su 
Pietų Amerikos valstybėmis 
Panamos kanalo reikalais. 
Pirmojo pasaulinio karo motu 
jis Amerikos armijos žvalgy
bos kartrrfhkas. Versalio tai
kos konferencijoje jis Ameri
kos delegacijos dalyvis.

Bet paskutiniais metais 
Dulles vardas jau nuolatos vi
suomenės akivaizdoje. 1945 
metais San F r a n c i s c o jis 
Jungtinių Valstybių delegaci
jos narys steigiant Jungtinių 
Tautų organizaciją. Nors Val
stybės sekretoriai buvo anuo
met demokratai, bet jis vis 
buvo parenkamas delegacijų 
dalyviu Londono, Maskvos, 
Paryžiaus konferencijose.

1949 metais jis senatorius 
nuo New Yorko valstijos. 
1950 metais prezidento Tru- 
mano kabinete jis Valsty
bės sekretoriaus konsultantas, 
specialiai jam buvo pavesta 
parengti taikos sutartį su Ja
ponija. Ir šį atsakingą darbą 
J. F. Dulles atliko pažymėtinu 
tobulumu ir giliu reikalo su
pratimu.

Bet pilnumoje Dulles išvys- t 
to savo didžiuosius gabumus 
nuo 1953 metų, kada preziden
tas Eisenhoweris jį paskyria 
Valstybės Sekretorium. Jo as
meninė įtaka užsienio politi
koje buvo išimtinai didelė. Jo 
sugebėjimai išryškėja, kai 
tenka vairuoti politiką didžio
sios valstybės, kuri šiais lai
kais pašaukta į pačias svar
biausias pozicijas, kada tenka 
imtis didžiosios atsakomybės 
dėl savo krašto ir net pasau
lines politikos raidos, kada 
tenka vadovauti sąjungoje su 
Amerika esančių, tačiau ne 
visada sutariančių savo tarpe 
valstybių politiniame ir diplo
matiniame veiksmams, Val
stybės sekretoriaus autorite

tas turi būti išskirtinoje aukš
tumoje, o pripažinimas šian
dieną ir praeityje tų sugebė
jimų yra visuotinas.

Bet dar ne viskas. Iki šio 
laiko, kaip spauda plačiai 
šiandien rašo, nebuvo Valsty
bės sekretoriaus, kuris paro
dytų tiek daug energijos ir 
paslankumo, kiek parodė Dul
les. Jo kelionių valstybės rei
kalais ilgus esąs pusė milijono 
mylių, arba Dulles būdamas 
valstybės tarnyboje dvide
šimts du kartus apkeliavęs 
aplink pasaulį. Daugumą tų 
kelionių jis atliko oru, nes ki
tos susisiekimo priemonės jam 
buvo jau per lėtos.

------ :o:------
Tai visa, ką čia kalbėjom 

apie mirusį Dulles, yra ben
dra visiems, kurie jo nuopel
nus mato ir matė. Bet Dulles 
nuopelnai pavergtoms tau- 

| toms yra ypatingi. Jis vienas 
’ iš tarpo tų politikų, kurie su

gebėjo suprasti ir permatyti 
šiandieninio agresoriaus pa
grindinius tikslus ir jo takti
ką. Labai gaila, kad daugelis 
Europos politikų, neišskiriant 
ir šios šalies nemažo skai
čiaus diplomatų, kaip tik pa
našių savybių neturi. Dulles 
matė prieš save agresorių, ku
rio grėsmė laisvajam pasau
liui tebėra didelė, su kuria 
tenka visomis priemonėmis 
kovoti. Todėl jo veiksmai ir 
pasisakymai visad būdavo aiš
kus, tvirti ir niekada nenuo
laidus. Dulles principinis nu
sistatymas santykiuose su so
vietais teikė vilt;s paverg
toms tautoms.

Lietuviai daugeliu atvejų 
patyrė Dulles palankumą ir jo 
gilų supratimą musų tautos 
laisvės troškimų. Turėjo taip 
atsitikti, kad prieš išvykda
mas į ligoninę, J. F. Dulles, 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį Vasa
rio 12 dieną pad^ė viešą pa
reiškimą. Tame pareiškime 
pabrėžiama, kad Lietuvos ir 
kitų Pabaltės valstybių laisvė 
ir nepriklausomybė buvo žiau
riu budu sunaikinta ir tuo 
pasibaigė daugiau dvidešim
ties metų ištvėrusi šių valsty
bių nepriklausomybė. Jis taip 
pat aiškiai pabrėžė, jog turi 
būti atstatytos suverenės tei
sės ir nepriklausomybė t’ems, 
kuriems ji buvo jėga atimta.

Tautinių Grupių 
Konferencija

Ncw Yorko Belmont Plaza 
viešbutyje, gegužės 23 dieną 
įvyko tautinių grupių atstovų 
konferencija. Konferenciją su
šaukė trys organizacijos — 
Conferencc of Americans of 
Centrai and Eastern Euro- 
pean Descent (C A C E E D), 
kurios pirmininku yra prel. .T. 
Balkunas, Foreign Language 
Editors and Publishcrs Asso- 
ciation ir Anti-Dela m a t i o n 
League.

Dalyvavo suvirs 150 asme
nų, kurie atstovavo suvirš 
114 laikraščių ir 20 tautybių.

Pirmame posėdyje pirminin
kavo dr. J. Lichten, direkto
rius Anti-Defamation League 
svetimų kalbų skyriaus. Kiti 
— autorius Louis Žara ir dr. 
Marrow New Yorko miesto 
tautinių ir rasinių grupių rei
kalų direktorius, pasisakė 
prieš rasinę, religinę ir tauti
nę diskriminaciją.

Pietų metu pagrindinę kal
bą pasakė senatorius Kenneth 
Keating. Prelatas Balkunas 
pristatydamas senatorių Ke
ating trumpai papasakojo apie 
OACEED (Centrinės ir Ryti-

Memorandumas Prancūzijos, Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių Vyriausy

bėms Europos Taikos Reikalu

I GLAUDESNIŲ RYŠIU SU TALKI
NINKAIS IEŠKANT

i.

Dabartiniai Sovietų reikala
vimai dėl Berlyno ir didelė 
tarptautinė įtampa dar kartą 
parodė šių dienų nenormalios 
padėties Europoje pavojingu
mą, susidariusį dėl Berlyno, 
dėl Vokietijos ir dėl kontinen
to padalinimo į dvi sritis — 
į laisvąją ir pavergtąją. .Ta
tai taip pat parodė būtiną rei
kalą tartis dėl visos Europos 
sutvarkymo, kuris atstatytų 
teisinę tvarką ir sukurtų Eu
ropoje teisingą ir pastovią 
taiką.

Suprasdamos sunkrą tarp
tautinę padėtį ir savo atsako
mybę, Pavergtosios EurOpos 
Tautos, Sovietų pavergtų tau
tų — Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos — tautų 
vardu maloniai pateikia savo 
nuomonę apie sprendimą Eu
ropos problemų, kylančių iš 
Sovietų Sąjungos politikos, 
vestos II-jo pasaulinio karo 
metu ir po jo, ypatingą dė
mesį skirdamos Centro ir Ry
tų Europos tautų laisvės 
ir nepriklausomybės klausi
mams.

Europos problemų, kylančių 
iš II-jo pasaulinio karo, spren
dimas, kad save pateisintų, 
turi sudaryti sąlygas, kurio
se:

a.) nė viena Europos tauta 
nebūtų priklausoma, bet vi
sos galėtų naudot's nesuvar
žytomis savo suverenėmis tei
sėmis, išskyrus tokius suvar
žymus, kuriuos nustato tarp- 
tutine teisė ar laisva valia pa
sirašyti susitarimai;

b) v'soms Europos tautoms 
saugumą garantuotų kolekty
vinės saugumo sutartys, suda
rytos Europos ir no Europos 
tautų labui.

Pagrindinės kliūtys šioms 
sąlygoms sudaryti yra Vokie
tijos padalinimas ir anksčiau 
buvusių laisvų bei nepriklau
somų Centro ir Rytų Europos 
tautų Sovietų dominavimui ir 
komunistų diktatūrai pavaldu
mas. šie du Europos skaldy
mo vienas nuo antro neatski
riami elementai yra dabarti
nės tarptautinės įtampos ir 
ginklavimosi varžybų didžio
sios priežastys.

Bendrai pripažįstama, kad 
Berlyno reikalas negali būti 
atskirtas nuo Vokietijos su
jungimo. Taip pat ir Vokieti
jos problema negali būti at
skuta nuo Centro ir Rytų Eu
ropos problemos. Bet koks 
Europos taikos sprendimas, 
jei jis mėgintų išrišti tik pir
mąją problemą, veikiai pasiro
dytų nerealus ir nesėkmingas.

II.

Sovietų Sąjungos Europos 
“taikos programa” matosi iš 
Taikos Sutarties su Vokietija 
projekto, šis dokumentas dar 
kartą patvirtina, kad Sovietų 
viešpačiams įdomus tik tokie 
susitarimai, kurie iš vienos 

nes Europos Amerikiečių Kon
ferenciją) veiklą. Ją sudaro 
.19 tautinių grupių organizaci
jos (lietuvių — ALTas).

Po piet dr. Oskar Halecki, 
Fordhamo universiteto profe
sorius, kalbėjo apie Europos 
federaciją ir Jaltos konferen
cijos pasėkas. Pirmininkavo 
čekų veikėjas Andrew Valu- 
cliek.

pusės formaliai pripažintų jų 
užkariavimus Centro ir Rytų 
Europoje, o iš antros pusės 
pakirstų ir išardytų Šiaurės 
Atlanto Sąjungą ir tuo budu 
išgrįstų kelią į Vakarinę Eu
ropos dalį komunistų viešpa
tavimo ir Sovietų kontrolės 
ekspansijai.

Sovietų taikos programa 
yra tikrai nepriimtina Vaka
rams. Vis dėlto yra pavojus, 
kad preliminarinių pasitarimų 
metu ar net vėliau, po nepa
vykusios konferencijos. So
vietų Sąjunga gali turėti žy
mių laimėjimų jos pastango
se užtvirtinti status quo Cen
tro ir Rytų Europoje h’ įtvir
tinti komunistinį valdymą to
je srityje. Tatai gali būti pa
siekta :

1. Vakarų Galybėms sutin
kant, kad numatomoje Užsie
nių Reikalų Ministeriu ar ki
tojo aukšto lygio konferenci
joje dalyvautų bet kuri So
vietų primesta Rytų-Centro 
Europos satelitinė vyriausy
bė;

2. pripažįstant Vokietijos 
Taikos Sutarties šalimis vieną 
ar kelias satelitines vyriausy
bes.

Visos tautos, atstovauja
mos Pavergtųių Europos Tau
tų Asamblėjoje, yra gyvybiš
kai suinteresuotos ir taikos 
sutartimi su Vokietija. Ta
čiau šios tautos turi neginči
jamą teisę primygtinai reika
lauti, kad dalyvauti galėtų tik 
jų laisvai išrinktos vyriausy
bės.

Vakarų valstybių pozicija 
yra, kad Vokietijos sujungi
mas laisvais rinkimais ir tai
kos pasitarimai vestini bei 
sutartis sudarytina tik su su
jungta Vokietija, turinčia 
mandatą iš laisvų rinkimų, 
turi būti conditio sine qua 
non. Ši pozicija atlaikytina 
teisiškai ir politiškai ir, kaip 
teisinkumo ir politinės realy
bės dalykas, turi but.i pritai
kyta visoms pavergtoms Cen
tro ir Rytų Europos tautoms. 

(Bus daugiau)

Tremtiniai Turės TaS 
Pačias Lengvatas'

Pabaltiečių veiksniai pakar
totinai yra. darę žygių į Euro
pos Tarybą, prašydami, kad 
nuolat gyvenantieji Europos 
kraštuose tremtiniai, perženg
dami sieną, turėtų tas pačias 
lengvatas, kaip turi tų kraštų 
piliečiai, kuriuose tremtiniai 
turi nuolatines gyvenimo v:e- 
tas. Nors ir ilgokai truko, kol 
šis susitarimas buvo priimtas, 
jis vis dėlto dabar bus įgy
vendinamas. Tremtiniai, kurie 
turi galiojančius pasus pagal 
vadinamą Londono susitari
mą ir vyksta neilgesniam kaip 
trys mėnesiai laikui į sutartį 
pasirašiusius kraštus, nebus 
reikalingi jokių vizų, šis susi
tarimas įgyja galios trims Eu
ropos Tarybos nariams jį pa
sirašius ir ratifikavus, jeigu 
pasirašant daromas ratifika
cijos būtinumo rezervas. Eu
ropos Tarybos Ministeriu ko
mitetas jau yra. nutaręs šį 
susitarimą pateikti E. T. su
darantiems kraštams pasira
šyti. Tokiu budu galima lauk
ti, kad Europoje gyvenantieji 
tremtiniai galės judėti be vi
zos ir naudotis tomis pačio
mis lengvatomis, kaip ir euro
pinių kraštų piliečiai. E.

Akcidentalė apdrauda turėtų būti duodama ir 
be gyvybės apdraudos. - įsigijus vien tik akci- 
dentalę apdraudą, tuo pačiu turėtų būti tampa
ma Susivienijimo draugybos nariu

Nelietuvių dalyvavimas Susivienijime
Silsi vie.ni j imas, siekdamas daugiau lietuvių sutelk- 

ti bendram darbui, atitinkamai yra sutvarkęs ir savo 
įstatus, pagal kuriuos organizacijai gali priklausyti as
menys, nepaimdami jokios apdraudos. Juos vadiname 
draugybos nariais. Jie, įsijungdami į organizacijos ei
les, gali būti Susivienijimui labai naudingi visuomeni
niu požiūriu. Prisidedami prie kultūrinių ir tautiniu 
darbų, jie palaiko ir stiprina kuopų veiklą, kas, be abe
jo, prisideda prie SLA geroves.

Kalbant apie draugybos .narius ypač tenka pažy
mėti, jog SLA konstitucija leidžia kiekvienai kuopai 
draugybos nario teises suteikti ii- nelietuviui, kai tuo 
tarpu į reguliarius SLA narius, kaip žinome, priimami 
tik lietuvių kilmes asmenys arba, su jais susigiminiavę 
kitataučiai.
Ar yra galimas kuopose bendras 
darbas su nelietuviais?

Musu kolonijose galima aptikti nemaža navyzdžiij, 
kur lietuviai kariu su kitų tautybių veikėjais yra įstei
gę klubus, įsigiję namus ir turi kitokius biznius, duo
dančius gražias pajamas ir gerą pelną. 'Tokio pelno da
lis, dėka darnaus sutarimo ir geros valios lietuvių ir ki
tataučių, neretai tenka ir musų kultūrinių bei tautinių 
darbų palaikymui. Šie pavyzdžiai rodo, kad lietuvių ir 
kitataučių bendras kultūrinis darbas yra pilnai galimas. 
Jis gali būti dirbamas ir SLA konstitucijos rėmuose, 
nes musų organizacijos įstatų lankstumas leidžia nelie
tuviams kaip draugybos nariams, prisidėti prie Susivie
nijimo veiklos. 'Todėl musų kuopos net 1 urėtų pasis
tengti suteikti draugybos narių teises tokiems kitatau
čiams, kurie kartu, su lietuviais dalyvauja bendroje kul
tūrinėje veikloje ir savo darbais dažnai paremia lietu
viškuosius reikalus.

Kiekvienam draugybos nariui yra atviras kelias gy
vybės apdraudos paliudijimui gauti, kitaip sakant — 
tapti reguliariu nariu ir įsigyti pilnas teises dalyvauti 
organizacijos tvarkyme. 'Tačiau Į reguliarius narius, 
kaip SLA konstitucija sako, priimami lik lietuviai arba 
ŠU jais susigiminiavę. 'Todėl draugybos nariai nelietu
viai Į reguliarj apdraudos skyrių negali patekti.
Kokias teises turėtumėm suteikti daugybos 
nariams nelietuviams?

Jei mes kviečiame artimus lietuviams kitataučius į 
draugybos narius, tai jiems turėtų Imti taip pat suteik
tos'kaikurios privilegijos. Jie taip pat turėtų žinoti, 
kokia .nauda jiems bus teikiama įsirašius i Susivieniji
mą.

Svarstant teisių praplėtimą turėtumėm pagalvoti, 
ar negalėtumėm Alsiems draugybos nariams, taigi ir ne
lietuviams, duoti labai pigią akcidentalinę apdraudą, 
kuri dabar, kaip pridėtinė, duodama tik prie gyvybės 
apdraudos, vadinasi, tik reguliariems nariams. 'Turėtu
me akcidentalinę apdraudą taip pertvarkyt, kad ja ga
lėtų apsirūpinti visi draugybos .nariai. Tai butų toji 
apčiuopiama nauda, kuria naudotųsi draugybos nariai 
ir nelietuviai. 'Toks akcidentalės apdraudos patvarky
mas nepažeisti] SLA pagrindinės sąlygos — į regulia
rius narius priimti tik lietuvius ar su jais susigiminia
vusius kitataučius. 'Tačiau akcidentalės apdraudos 
praplėtimas tik sudarytų Susivienijimui naujus ir di
desnius galimumus padidinti savo jėgas ir daugiau iš
plėsti veikimą.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Washiug tonas. Sena t a f
patvirtino John M. Cabot am
basadorium Brazilijon. Jis už
ims Clare Boot.lie Lucc vielą, 
kuri buvo patvirtinta ir atsi
sakė iš tų pareigų nepradėjus 
jas eiti.

VVashingtonas. — Senato
rius Homcr E. Capchart, 

republikonas iš Indiana, pa
siūlė bilių, kad Washingįtone 
nauja aeroplanų stotis butų 
pavadinta, tik ką mirusio John 
Foster Dulles vardu.

YVasIiingtonas. — Dr. J. R.
Killian atsistatydinus iš spe
cialaus prezidento padėjo,'o 
mokslo srity vietos, preziden
tas jo vieton paskyrė dr. 
George Bogdan Kistiakowsky, 
58 metų amžiaus, Rusijoje gi
musį profesorių.
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kuopų skubus pra- 
Mtonal turi būti prisiųsti ne vi
lkiu savaite laiko priel iaikraičlo 
įleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numerj.

1. SLA pirmos apskrities 
pirmininkas A. Staniškis su 
gražia prakalbėle suvažiavimą 
atidarė 1:30 valandą po pietų. 
Baigdamas savo kalbą, ragino 
delegatus priduoti savo man
datus jo paskirtai komisijai, 
kurią sudarė: P. Alex iš She
nandoah, A. Ramanauskas iš 
Mahanoy City ir A. Kaziunas 
iš Eastono

MUSŲ REIKALAI
Narių nuomonės poilsio 
namo steigimo reikalu

Praeitas 50 Susivieni j i m o 
seimas pavedė Pildomajai Ta
rybai poilso namo stegimo rei
kalą. Pildomoji Taryba, norė
dama sužinoti kiek narių pri
taria poilsio namo steigimui ir 
kiek senesnio amžiaus žmonių 
eitų į tą namą gyventi, jei jis 
butų įsteigtas, paruošė atitin
kamą anketą ir išsiuntinėjo 
visų kuopų sekretoriams ir ki
tiems pareigūnams, prašyda
ma susirin k i m u o s e ją per
skaityti, apsvarstyti, duoti na
riams nubalsuoti, balsavimo 
duomenis įrašyti į anketą ir 
grąžinti centrui. Taipgi Pildo
moji Taryba nori sužinoti kiek 
kuopse yra narių kurie eitų 
į poilsio namą gyventi. Šiam 
atsakymui anketoje irgi palik
ta vieta įrašyti.

Kaikurios kuopos poilsio 
namo steigimo reikalą apsvar
stė susirinkimuose, nubalsavo 
ir jau prisiuntė centrui. Vie
nos kuopos pritaria namų 
steigimui, kitos pareiškia prie
šingą nuomonę. Tuo reikalu 
iki šiol davėme vietas organe, 
duosime ir toliau, todėl kuo
pų sekretoriai ar koresponden
tai, susirinkimams praėjus, 
prašomi pranešti baisa v i m o 
duomenis.

narė ir jinai yra ži-

-• ♦ I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJ^ ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
I)., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

&
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pasky- 
Kaziu-

šaukia

V.

VAIKO SVEIKATA

jieškoti vietos namui 
ir daryti planus kokis 
butų tinkamiausias se- 
amžiaus nariams gy-

Reikia gauti pritarimą, 
o paskui daryti planus

Vienos kuopos susirinkime 
buvo keliamas klausimas ko
dėl Pildomoji Taryba nepas
kelbė apytikrio plano ir nenu
rodė tinkamą vietą namui sta
tyti, kiek maždaug tokio dy
džio, tokioje vietoje, namas 
kainuos, kiek kainuotų kam
barys nuolatiniam gyvenimui 
ir tt.

Pildomoji Taryba, nežinoda
ma ar nariai pritars -poilsio na
mo steigimui, negalėjo pasiū
lyti jokio plano. Pirmiausia 
reikia sužinoti ar nariai pri
taria namo steigimui, o tik 
tada 
statyti 
namas 
nesnio
venti, nustatyti kambarių kai
nas ir rūpintis namo tinkamu 
įrengimu. Jei Pildomoji Tary
ba ir butų tokį planą pasiū
lius, apie kurį kalba kuopa, 
tai nariams nepritarus namo 
steigimui, jos darbus butų nu
ėjęs niekais. Pirmiausia reikia 
sužinoti ar namas bus steigia
mas, o tik po to jieškoti tin
kamos vietos, daryti planus 
kokį namą statyti ir rūpintis 
kambarių kainų nustatymu.

★—♦—★
Vasarines atostogos 
ir narių mokesčiai

Kaikurios kuopos susirinki
muose nutaria vasaros metu 
per du ar tris mėnesius susi- Į 
rinkimų nelaikyti. Aišku, Į 
Susivienijimo nariams reika- I 
lingos atostogos ir jie nori pa- <

2. Tuom laiku, kada Manda
tų Komisija tikrino delegatų 
mandatus, pirmininkas Staniš-

I kas pakvietė ilgus metus bu
vusį SLA prezidentą S. Gegu
žį ir 342 kuopos atstovą V. 
Žiogą, pratarti po žodį SLA ir 
abelnai lietuvių bei Lietuvos 
reikalais. Abu kalbėtojai pa
sakė po gražią kalbą, kurios 
buvo palydėtos gausiais ap
lodismentais.

3. Prisegioti dele g a t a m s 
ženklelius pirmininkas 
rė pp. B Žogienę ir B. 
nienę.

4. Mandatų Komisija
apskrities valdybos ir delega
tų vardošaukį, o minėtos po
nios prisegiqja po gražų Lie
tuvos spalvos ženklelį.

5. Suvažiavime dalyvauja ir 
jį sudaro apskrities valdybos 
nariai: A. Staniškis pirminin
kas, S. Kuržinskas vice pirmi
ninkas, J. Gegužytė-žalonienė 
sekretorė, S. Kubilius iždinin
kas, A. Ramanauskas ir I. 
Petrušauskienė iždo globėjai.

Nuo kuopų delegatai yra 
| sekanti:

23 kuopos, Shenandoah — 
P. Aleix.

187 kuopos, New Philadel
phia — K. Levinskas ir J. 
Elenauskas.

211 kuopos, Mahanoy City 
— S. Gegužis, M. Abramavi- 
čius, A. Gegužienė, A. Žalonis, 
P. Urbonienė, M. Ambrazienė, 
I. Kuzmickienė ir O. Svirskie
nė.

342 kuopos, Easton
Žiogas, P. Kaulius, S. Žansitis, 
V. Lushis, H. Katrick, E. Ma- 
tonienė, K. Gedvilas, A. Ka
ziunas, B. Žiogienė ir B. Ka- 
ziunienė.

Tokiu budu suvažiavimą su
daro 21 kuopų atstovų ir šeši 
apskrities valdybos nariai, vi
so 27 dalyviai.

6. Skaitymas protokolo iš 
praeito apskrities suvažiavi
mo. Protokolą perskaitė sek
retorė Gegužytė-žalonienė, ku
ris buvo priimtas kaip užra
šytas ir skaitytas.

7. Apskrities valdybos narių 
raportai. Raportus išdavė iš 
jų veiklos pirmininkas Staniš
kis, vice pirmininkas Kuržins
kas, sekretorė Gegužytė-žalo
nienė, iždininkas Kubilius ir 
iždo globėjai Ramanauskas ir 
Petrušauskienė. Kiekvienas iš 
jų pabrėžė ką jie savo pareigų 
srityje veikė ir atliko. Jų vi
sų raportai buvo išklausyti ir 
priimti.

8. Pirmininkas Staniškis pa
kvietė 23-čios kuopos delega
tą P. Aleix, 187-tos kuopos K. 
Levinską, 211-tos kuopos A. 
Ramanauską ir 
pos A. Kaziuną 
nešimus kas jų 
veikiama. Visi 
kalbėjo ir savo

dė kas ir kaip jų kuopose yra 
veikiama.

9. Pribuvo septintos apskri
ties pirmininkas A. Miliauskas 
ir su juo tos apskrities ir S. 
L. A. veikėjai V. Tamulaitis 
ir A. Ambrozaitis. Pirmininko 
perstatyti ir pakviesti, jie visi 
sveikino musų suvažiavimą 
pasidžiaugdami, kad galima 
kartu dalyvauti ir svarstyti 
organizacijos reikalus.

10. Svarstant klausimą kaip 
galima pritraukti daugiau čia 
gimusių lietuvių prie SLA, 
pribuvo, p. N. Bajorienė iš 
Pittston, Pa., ir kartu su ja 
kelios SLA narės (gaila kad 
nesužinojau (jų pavardžių). 
Ponia Bajorienė yra veikli S. 
L. A.
noma netik toje apylinkėje 
kur ji gyvena, bet ir kitose 
kolonijose. Pirmininko persta
tyta ir pakviesta jinai padarė 
platų pranešimą iš SLA Jau
nuolių Komisijos suvažiavimo, 
kuriame ji dalyvavo. Atpasa
kodama kas buvo veikiama 
minėtame suvažiavime, kartu 
ji reiškė ir savo mintis šiame 
organizacijai svarbiame klau
sime. Užbaigus jai kalbą pir
mininkas Staniškis kaip savo 
taip ir suvažiavimo vardu rei
škė jai nuoširdžią padėką.

11. Nepadarant jokio kon- 
krečio nutarimo, daugelis su
važiavimo dalyvių reiškė įvai
rių minčių jaunuolių klausi
me.

12. Delegatas Žiogas reiškė 
mintį, kad butų gera ir sveika 
organizacijai įsigyti nuosavy
bės Poconos kalnuose, kur bu
tų galima įsteigti jaunuoliams 
stovyklas (Camps), kur jau
nuoliai galėtų suvažiuoti, leis-

| ti gamtos grožybėse laiką, ar
čiau tarp savęs susipažinti ir 
taip veikiant yra manoma, 
kad butų galima juos arčiau 
supažindinti ir užinteresuoti 
SlaA idėjomis ir veikla. Jisai 
apsiėmė pajieškoti tinkamą 
vietą, susipažinti su sąlygomis 
ir išlygomis ir apie tai pra
nešti apskrities suvažiavimui.

13. Pirmininkas Staniškis 
siūlė surengti trims SLA ir 
lietuvybės kovos veteranams, 
būtent: dr. M. J. Vinikui, dr. 
P. Grigaičiui ir S. Gegužiui 
pagerbimo vakarienę. Tokis 
parengimas turėtų įvykti New 
Yorke, ir į jį sukviesti kodau- 
giau SLA narių ir šiaip geros 
valios lietuvių iš visos Ameri
kos ir Kanados. Buvo pareikš
ta įvairių minčių, bet daugu
ma delegatų tylėjo ir suvažia
vimas jokio konkretaus nuta- Į 
rimo nepadarė.

14. Pirmininkas 
Amerikos Lietuvių 
veiklą už Lietuvos 
ragino tam reikalui
paaukoti. Susirinkusieji sudė
jo $21.00, kurie bus pasiųsti 
ALT.

15. Kitą apskrities suvažia
vimą nutarta laikyti Shenan
doah, Pa., apskrities valdybos 
nuskirtu laiku.

16. Finansinė atskaita: 
Nuo pirmiau apskrities

ižde buvo--------------$176.75
Už ženklelius

surinkta

prisiminė 
Tarybos 
laisvę ir 

kiek nors

342-ras kuo- 
padaryti pra- 
kuopose yra 

pakviestieji 
kalbose nuro-

7.15

silsėti. Bet prieš atostogas 
patys nariai privalo pasirū
pinti mokesčių užsimokėjimu, 
kad beatostogaujant netektų 
teisių organizacijoj, nes daž
nai vasaros metu taip atsitin
ka. Taipgi kuopų finansų sek
retoriai ar kolektoriai privalo 
prižiūrėti narius, kad jų mė
nesiniai mokesčiai butų pilnai 
apmokėti.

■H 
Mokytoja Ona Povilaiciutė, 

praeitą pavasarį su pagyri
mu įbaigusi Misericordia Col- 
lege mokytojos mokslą. Da
bar mokytojauja Woodbridge, 
N. J. High School. Buvusi ga
bi moksle, gavusi 4 metų sti- 
p e n d i j ą iš G. A. R. High 
School į Misericordia College.

Ji yra duktė Susivienijimo 
115 kuopos narių Jono ir Ma
rės Povilaičių. Ji irgi priklau
so SLA 115 kuopoj. Jos tėvai 
užlaiko švarų taverną 300 E. 
Northampton Street, Wilkes 
Barre, Pa.

Nors ji sako turinti daug 
darbo su įvairiais mokyklos 
reikalais, bet jos profesija jai 
patinkanti.

Linkėme p-lei Onai Povilai- 
čiutei kloties ir gero pasiseki
mo jos profesijoj.

Jos Bičiulis.

S

moterys yra parengusios ska
nią vakarienę ir kvietė visus 
eiti prie stalų ir sotintis.

Vakarienė tikrai skaniai bu
vo paruošta iš įvairių valgių, 
na ir gėrimų ir visi svečiai ir 
viešnios sotinosi ir linksminosi 
ir taip buvo smagu, kad kuo
met atėjo laikas apleisti sve
tainę, tai ištikrųjų buvo gaila.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
Eastono kuopos darbščioms 
moterims.

Antanas Staniškis,
Apskrities pirmininkas, 

Jean Gegužy te-Žalonienč, 
Apskrities sekretorė.

Chicago, lllinois

Wilkes Barre, Pa
SLA 115 Kuopos Piknikas

.m.
SLA 217 KUOPOS

narių susirinkimas bus š 
birželio mėn. 7 dieną, 2:30 va
landą po pietų, Mjarųutte Hali 
patalpose. Šis susirinkimas 
yra paskutinis prieš vasaros 
atostogas. Prašome visus na
rius dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Sekmadienį, birželio 7 dieną 
važiuojam visi į SLA 115 kuo
pos pikniką, kuris bus laiko
mas Sans Souci parke, visiems 
gerai žinomoj vietoj, už šokių 
pavilijono ant gražios pievos.

Kadangi šią vasarą pikiu^ų 
dar mažai yra buvę, o žiem 
yra visiems nusibodus, tai 
kiekvienas nori kur nors į 
parkus ar girias išvažiuoti, 
tai čia yra gera proga vi
siems išvažiuoti ir su SLA na
riais smagiai laiką praleisti.

Mums pranešė, kad svečių 
bus iš musų draugiškų kuopų: 
Binghamtono, Eastono, She
nandoah ir Mahanoy City.

Kaip sakoma mes čia gyve-
Viso .------------------ $183.90 I name ant paskolinto laiko ar-

Išmokėta už išvalymą I ba svečiuose. Musų senesnių
svetainės------------- $10.00 I eilės labai tuštėja. Ką praei-

------------ Į tą metą piknikuose sueida- 
Balansas ižde balan--------------- Į vom, tai šį metą jau jų nėra.

džio 26 d., 1959 m. $173.90 Į Tad sekmadienį birželio 7 die- 
17. Baigiant suvažia v i m ą I ną sueisim į Sans Souci ipar- 

pirmininkas Staniškis tarė ati- ką — pasisvečiuosim, pasimy- 
tinkamą žodį pasidžiaugdamas lėsim su vieni kitais, pasidai- 
tokiu gražiu suvažiavimu, pa- I nuosim. O juk yra žinoma, 
dėkojo jo dalyviams už tokį Į kad kuopa turi gerų daininin- 
gražų užsilaikymą ir pranešė, I kių ir dainininkų — Kuprienę, I 
kad Eastono kuopos darbščios j Lumbienę, Miliauskienę, Ur- 1

♦

(Tęsinys)
KUKAS PRIEŠMOKYKLINIAM

AMŽIUJE
Vaiko avyimo veiksmai.

Kūdikystei pasibaigus, prasideda 
antrinis laikotarpis, kuris tęsiasi nuo 3 
iki 6 metų, t. y. priešmokyklinis laiko
tarpis. Reikia pažymėti, kad jau dvieju 
metu kūdikis padaro tokią didelę išsi
vystymo pažangą, kaip dvasinę taip ir 
fizinę, kad treti metai (nuo 2-jų iki 3-jų 
metų) yra kaip ir pereinamas amžius. 
Vaikas netik gerai, laisvai vaikšto ir bė
gioja, bet ir supranta kalbą, ir pats gali 
išreikšti laisviau <savo mintis. Jo jude
siai tobulėja: ir vis geriau koordinuojasi, 
t. y. derinasi, darosi tikslesni. Jis stato 
kojas tiesiau, ir eina nebelinguodamas; 
kūno laikysena gerėja, jo nugara išsitie
sia.

Pirmais metais kūdikis auga labai 
greit, antrais — daug lėčiau; pirmų me
tų gale jo svoris yra trigubas, o antrų 
metų gale jo svoris 4 kartus tiek, kiek 
naujagimio. Vaikas 6 metų sveria du 
kar tiek, kiek vienų metų kūdikis. Pav.: 
kūdikis gimė 3,4 kg. svorio, tai metų ga
le jo svoris yra 10,2 kg., o 6 metų — 20,5 
kg. Naujagimio ilgis yra 50—51 cm., me
tų gale 75 cm., o antrų metų 85 cm., t. y. 
priaugo 10 cm. 6 metų vaiko ūgis yra di
desnis, negu naujagimio dvigubas ūgis. 
Kadangi jo .ūgis didėja greičiau negu 
svoris, tai vaikas priešmokykliniam am
žiuje atrodo aukštas, laibas, liesas. Jo 
kojos darosi palyginti su liemeniu, ilges
nės. Jo galva atrodo mažesnė, nors yra 
50% didesnė už .naujagimio galvą ir ne
toli suaugusio galvos dydžio. Kaip prieš
mokykliniam amžiuje svoris priauga ne

daug (apie l.l/o kg. i metus, taip pat ir 
trečiam periode — mokykliniam; o ant
ras greito augimo laikotarpis yra brendi
mo amžiuje, kuris prasideda nuo 10-12 
metų, priauga 3-5 kg. i metus.

Tai ir kvla klausimas, kodėl vaiko 
augimas eina periodais — ciklais. Stip- 
riausis augimo veiksnys yra vidujinės 
sekrecijos liaukų hormonai; iš viso yra 
trvs liaukos, kuriu hormonai turi įtakos 
vaiko augimui, būtent: 1) Užkručio liau
ka (Thymus), 2) Skydinė liauka ir 3) 
Hipofizinė liauka.

Užkručio liauka prasideda nuo kak
lo priešakyje ir nusileidžia už krūtin
kaulio viršūnės. Manoma, kad jos hor
monai (sekrecija) sužadina naujagimio 
ir jauno kūdikio greitą augimą. Nuo 6 
metu skydines liaukos ’rormonai vis dau- 
ginu ir (Stipriau pagreitina medžiagos 
apykaitą ir todėl sulėtina kūdikio augi
mą; ji turi didelę įtaka kūno vystymui-V 7 U C l & */ V

si. Trečioji liauka 
si smegenųO

jais kojute.
skiltis išdalina 
ve i k i ar įči us augi i r i ą. 
ypatingai stiprus brendimo laikotarpyje, 
pagreitina ilgio ir svorio augimą, llipo- 
fizinė liauka sužadina ir lytiniu liaukų 
augimą ir jų veikimą; prasideda antri
niai brendimo simptomai, ir vystosi lyti
niai organai. Jeigu dėl kokių nenorma
lių sąlygų, hipofizinė 
pakankamai augimo 
kas neauga, gali net
kari imi. Jeigu hipofizinės liaukos hor
monų veikimas yra perstiprus — tai iš
šaukia pergreitą. augimą; auga labai 
aukštas, stambus vaikas, net gali išaugti 
milžinas — gigantas.

(Bus daugiau)

hipofizinė, randa- 
apačioje ir yra surišta su 
Tos I jaukutės priešakinė 

sekretus — hormonus, 
Jos veikimas yra

liauka negamina 
hormonų, tai vai- 
liktic nykštuku—

j

7 /

7

bonienę ir kitas. O Tamulaitis, 
Pukelevičius, Miliauskas ir 
Ambrozaitis aną vakarą gir
dėjau jų kvortetą praktikuo
jant.

Kaip atrodo piknikas bus 
smagus, tai sekmadienį, bir
želio 7 dieną, Sans Souci par
ke pasimatysim su visais.

Kviečia SLA 115 Kuopa.

Ansonia, Conn.
SLA 66 Kuopos Susirinkimas 

ir Šiaip Veikla

Gegužės 10 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas. Nors bu
vo nemažai svarbių reikalų 
aptarimui, bet narių atsilankė 
mažai. Čia trumpai apie susi
rinkimo eigą parašysiu.

Skaitytas laiškas iš SLA 
Centro reikale išrinkimo ko
lektorių iškolektuoti iš narių 
duokles. Šis reikalas paliktas 
finansų sekretoriui J. Radze
vičiui tą darbą atlikti, nes jis 
iki šiol kiek gali iškolektuoja 
duokles ir yra pajėgus dirbti 
toliau.

Taipgi skaitytas kitas laiš
kas iš SLA Centro, kuriuomi 
klausiama apie senelių ir po
ilsio namų reikalingumą. Ka
dangi laiške sakoma, kad į- 
steigus tokius namus gali pri- 
cieiti nariams mokėti aukš
tesnius mokesčius jų užlaiky
mui, tai nutarta pasisakyti 
prieš tokių namų steigimą.

Buvusios kuopos vakarie
nės, kuri įvyko balandžio 12 
dieną lietuvių .parapijos salėj, 
rengėiai (pranešė, kad pramo
ga vilkis atžvilgiais gerai pa
vyko ir dar kuopai davė pel
no $230.35. Raportas priimtas

su pagyrimu. Visi reiškė dė
kingumą rengėjams, gaspadi- 
nėms, svečiams už skaitlingą 
atsilankymą vietiniams ir iš 
toliau atvykusioms. Nevvhave- 
niečių buvo nemažai atvažia
vę, taipgi matėsi iš Waterbu- 
rio, Hartfordo ir iš kitur, tas 
padarė šią pramogą paseamin- 
ga.

Žinoma, vakarienei vyks
tant, reikia darbininku prie 
bufeto ir kitur, bet ir patiems 
rengėjams reikia padirbėti 
iš anksto, platinti bilietus, vis
ką užsakyti kas reikalinga, 
tai čia paminėsiu energingus 
šio parengimo rengėjus: Sta
sys Bujanauskas, Juozas Rad
zevičius, Cester Strimila, o 
jiems dar pagalbai o Antanas 
Kasparavičius ir Edveldas Fi
gūras. Gaspadinėms irgi pri
siėjo nemažai padirbėti, nes 
iš vakaro reikia daug ką su
rengti, laike vakarienės reikia 
viską tinkamai patiekti, kitą 
dieną reikia nuėjus salėn vir
tuvę sutvarkyti, tai sekan
čios sumanios gaspadinės dar
bavosi : Rožė Mar č u 1 y n a s, 
Ona Bujanauskienė, Kastanci
ja Kasparavičienė ir Elzbieta 
Marčiulioniene, tai varde SLA 
66 kuopos sakoma labai ačiū 
už gražų pasidarbavimą.

Korespondentas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Rockford, lllinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
ma linksma gegužinė-išvažia- 
vimas įvyks birželio 21 dieną, 
sekmadienį, Šimaičių parkely- 
sodely. Rengėjai kviečia visus 
kuopos narius ir geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly

vauti gegužinėje ir tyrame ore 
po žaliuojančiais medžiais 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietį.

—o—
Detroit, Mich. — SLA 352 

kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-geguzinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros orkestros.

Easton, Pa. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Katinio ūkyje, 
County Club Road. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

—o—
Akron, Ohio. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu- 
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių būtina pareiga 
lankyti savo kuopų parengi
mus ir kitus rauginti lankyti.

L
■ l
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metų

Išmokėjimai Lapkričio Mėnesio, 1958 Metu

Pomirtiniu

Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio

1. 1958
8, 1958 _
15, 1958
22, 1958
29, 1958

$3,475.00
___ 1,700.00
__  2,963.00

3,695.00
__  2,814.29

K.
J.
K. 
M.

R. Pabiržis, Detroit, Mich. 37.98 
Overaitis, Detroit, Mich. 
Gusas, Detroit, Mich. 
Kupris, Wilkes Barre,

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

Viso __ $14,647.29 SLA Nuosavybės

Viso

Ligoje Pašalpos

Lapkričio 1, 1958
Lapkričio 8, 1958
I.Ankriėir> 15 1958

________ $217.25
.................  551.00
_________ 361.00

307 West 30-th Street,
Nevv York, N. Y. —

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

Lapkričio 22,^*1958 ................. 573.50 Viso ................................
Lapkričio 29, 1958 ................ 221.00

$$1,129.31

___ 5.56

$1,134.87

Viso $1.923.75

o.
p. 
A. 
L. 
S.
L.
M.

Atšauktoji Apdrauda

Puskorienė, Racine. Wis. 
Kausas, Chicago III. 
E. Kohl, VVyoming, Pa. 
Schlager, Kenosha, Wis. 
Butkus, VVorcester, Mass. 
Kuslis, Waterbury, Conn.
Nagys, Chicago, III.

J. Petronienė, Grand Rapids, 
Mich. ------------------------------

A. Zakelis, Cicero, III. 
V. Zakelis, Cicero, III.
A. Stelmokas, Jr., New 

York. N. Y. ..........................
P. Burtauskas, Nevv York, 

N. Y. . ......................... u.........

$211.86
15.72

219.73
149.35
49.45
38.27
25.34

PUdomosios Tarybom Ir 
Komisijų Reikalai
Dr. S. Biežis, Chicago, III. 
S. Bredes, Brooklyn, N. Y. 
N. Gugis, Chicago, III.
P. Dargis, Pittsburgh,

Vinikas, Nevv 
N. Y.............

p. 
Pa.

M. J.
York,

P. Dagys, Brooklyn, N. Y.
C. F. VVilmeth .......................... .

14.45

22.84
150.00

60.00

$454.28

$129.92
135.00
26.00

81.00

173.60
165.20
15.00

19.22
98.04
47.50

36.36

376.51

Viso $725.72

Viso $1,287.35

Valku Atšauktoji Apdrauda

M. A Nagys, Chicago. III. $118.01

Viso $118.01

Sugražinti Mokesčiai

Ligoje Pašalpos Fondas
Lėšų Fondas --------------

$3.00
10.15

• 4

Viso $13.15

Pusė Pomirtinės

J. Lorantas, Pittsburgh, 
Pa. ........................................

A. Lorantienė, Pittsburgh,
Pa_ .....................................

$150.00

1501)0

Viso $300.00

Pašaipu* iš Našlių ir
Našlaičių Fondo
A. Tankauskas, cAnville,

Iii.......................... .J........... ........
P. Stulminskienė, Nanticoke,

Pa. -----------------------------------
B. Vinskunienė, Chicago, III.
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Nevulienė, Mahanoy

City, Pa. ........................ ...........
J. Stankevičius, VVilkes

Barre, Pa. ____________ ...
A. Subačienė, Jeannette,

Pa_______ ____________ ___
V. Tvaska, Pittsburgh, Pa.
O. Petraitis, Philadelphia,

Pa......................... . ....................
O. Chuaas, Nevv York, N. Y.

$10.00

10.00
10D0
10.00

5.00

32.00

14.37
10.16

32.50
49.43

Tėvynės Reikalai

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

Dr. S. Biežis, Chicago, III. 
Postmaster, New York City 

Rice, New York City 
J. Electrotype Co.
New York City ___

H.
A. E.

Ine.,

$610.92
25.00
75.09

110.00

3.10

Viso $794.11

J.
A.
J.
G.

$16.50
$7.72
28.55

9.62

KIEKVIENO

P. Salus, Wilkes Barre, a. 
P. Bukšnaitis, New York,

N. Y..........................................
I. Musteikis, Cleveland,

Ohio ____________________
A. Paulauskas, Toronto,

Canada ---------------------------
B. Keblaitienė, Detroit,

Mich. .......................................... 63.50
J. P. Labzentis, Chicago, III. 49.65

Viso

6.45

10.00

29.05

$804.56

Atlyginimas Daktarams

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

J. P. Labzentis, Chicago, M
123 kuopa, Montreal,

Canada --------------------- - —
P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
278 kuppa, St. Catharines,

Canada —-............................ ..

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

$7.00
5.00

10.00
6.00

16.00

$44.00

Algos

SI.A Raštinės
Tarnautojams

SLA Spaustuvės
Tarnautojams ____   622.00

N. Gugis, Chicago, III. 360.00
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. -----------------------------   12.00

$2,738.80

Viso

Įvairus Išmokėjimai
♦

$3,840.80

$305.99Paštas —_________________
L. E. Goodfarb,

Philadelphia, Pa. _____
Sočiai Security
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y. C.
Raštinės išlaidos
Superior Temporary

Personnel, N. Y. C. . .......... 69.37
Economy Photo Engr. Co., 

Nevv York, N. Y.
Pionner Letter Co.,

Nevv York, N. Y.
Pennsylvania Fraternal

Congress ___________
Nekilnojamojo turto

įkainavimas ________
Literatūra __________

172.50
138.02

55.32
13.95

9.80

8.75

15.00

30.00
31.12

Viso $849.82

Certlfikato Paskola

J. J. Pohl, So. Boston,
Mass. ...................................... $256.00

Viso $256.00

Detroito Miesto Įvairenybes
Michigan valstijoj ir Det

roito mieste praeita žiema bu
vo labai šalta, sniegas ir le
dai privargino žmones. Dabar 
po tos šaltos, žiemos atėjo 
pavasaris su šiltesniu oru ir 
sunaikino sniegą ir ledus, tar
tum tos šaltos žiemos visai 
nebuvo, medeliai pradėjo ro
dyti lapelius, gėlės pradėjo 
žydėti, žvirbliai ir špokai 
renka šapus, neša Ir krauna 
lizdelius, žmonės taipgi jau
čiasi sveikesni ir linksmesni, 
nes jie turi progą pakvėpuoti 
tyru oru.

na-

ne-

Atlyginimas Organizatoriams

A. Praškevičius, Cleveland, 
Ohio _____________________

Plečkaitis, Aliąuippa, Pa. 
Braziulis, Cleveland, Ohio 
Šileikis, Brooklyn, N. Y. 
B. Dargis, Pittsburgh,

Pa. ......... ............... .....................
J. Petkevičius, Brooklyn, 

N. Y. ........................................ .
J. šermukšnis, Omaha,

Nebr. _____________________
A. Tvaranavičius,

Philadelphia, Pa. .................
W. Juodviršis, Montreal,

Canada __ -_______________
J. Jokubynas, Toronto,

Canada _________________ ...
A. Dūda, Toronto, Canada 
Organizatoriui X.
M. Aftukas, Los Angeles, 

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

24.00

5.90

75.28

8.30

64.36

6.79
17.30

354.60

12.54

Paskola Nekilnojamai n Turtui

14305 Ward, Detroit,

Mich. .............  $7,500.00
1644 Westmont Avenue,

Pittsburgh, Pa. . ............... 9,000.00
1415 Midland, Royal,

Oak ___ 7,500.00

Viso $24,000.00

Viso lapkričio mėn. ___ $51,193.71

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

SS

nuvažiavo pas ūkininką ir pa
klausė kur tie penki raudoni 
tavo gyvūnėliai? Ūkininkas 
pirštu iparode j vieną pastatą, 
kur jie nuėję pamatė, kad 
visi penki gyvūnėliai balti. 
Ūkininkas paaiškino, kad jie 
gimė visi raudoni, o kaip pra
regėjo pasidarė balti. Taip ir 
jus, ponuliai, kaip praregėsi
te, pasidarysite balti.

Komunistai garbina 
bet jie patys‘bijo ten 
ti, kad nepakliuvus į 
nosios vergijos nasrus.

K. Nausėdas,

tary-
S-gos

pirm.
ir iždin. J. Sta-

Rusiją, 
važiuo- 
raudo-

Dienraščio Naujienų 
minėjimas

Kovo mėnesį buvo suruoš
tas minėjimas dienraščio Nau
jienų 45 metų gyvavimo. To
ji reikšminga sukaktis buvo 
paminėta ir Detroite, kurią 
suruošė vietinė Socialdemo
kratų 116 kuopa. Žmonių pri
sirinko gausus būrys ir visi 
linksmai ir geroje nuotaikoje 
praleido laiką. Buvo pagamin
ti geri ir skanus pietus. Bai
giant pietauti, buvo pasakyta 
trumpos kalbos. Visi kalbėju
sieji pareiškė geras mintis 
dienraščiui Naujienoms, pa
linkėjo joms dar ilgus metus 
gyvuoti ir lankyti lietuvių pa
stoges Amerikoje 
valstybėse, kur 
randasi.

(Dalyviai buvo 
pobūviu, linksmai 
šnekučiavosi ir dainavo, prie 
kurių ir aš prisidėjau su savo 
balsu ir rėkiau kai varna.

v —•

ir kitose 
tik lietuvių

patenkinti 
tarp savęs

Važiavo grybauti
Vienas tautietis rudens me

tu sumanė važiuoti grybauti. 
Ankstyvą šeštadįenio rytą pa
valgė pusryčius, apsirengė, į 
kišenę įsidėjo buteliuką stip
resnės, tuščius bušelius į ke- 
turatį ir išvažiavo į mišką 
grybauti. Nuvažiavęs palei 
mišką, pasistatė mašiną, pasi
ėmė bušelį ir eina į mišką 
grybų rinkti. Neradęs grybų 
vienoj vietoj, eina toliau ir 
toliau į mišką fr vis grybų 
neranda. Neradęs grybų pa
galvojo,, jog iš žemės jų neiš
kasi, reikia važiuoti namo, 
beeidamas paklydo ir negali 
iš miško išeiti, atsisėdo po

NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

CIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėcsiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėnaseiui $4 36, sav. Mc 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
■

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi j savo na^ 
rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

m: m SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai i savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų i mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Valkų apdraudy skyrių duokles dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS

medžiu, išsitraukė buteliuką 
iš kišenės, išsigėrė vieną-kitą 
burnelę ir vienas sau pareiš
kė, kad nors velnias mane iš
vestų iš miško.

Po pušų medžiais sėdėda
mas galvoja į kurią pusę rei
kia eiti. Pradėjęs eiti ir žen
gęs kelis žingsnius pamatė 
savo stovinčią mašiną palei 
mišką. Parvažiavus jam 
mo žmonės klausia:

— Ar parvežei grybų?
Jis atsako, kad grybų

parvežiau, tik buvau pakly
dęs. Žmona, pradėjo klausinė
ti ir jis pradėjo viską pasa
koti apie savo nelaimę. Žmo
na pasiklausius jo pasakoji
mo, pareiškė, vietoj niekus 
pasakojęs, eik valgyti. Diena 
karšta ir jis dar niekus pasa
koja. Bet jeigu nenorite mano 
teisingų pasakojimų klausyti, 
tai aš daugiau nepasakosiu, 
bet aš rasiu žmonių kurie ma
no pasakojimams patikės.

amžiaus 
dažnai 
gatvė-

Seno amžiaus žmogus

Aš, kaip senesnio 
žmogus, nedirbantis, 
išeinu pasivaikščioti
mis. Nuėjus ant Michigan 
Avenue, kur yra daug lietu
viškų užeigų, užėjau į vieną 
pasėdėti, pasiklausyti ką žmo
nės kalba.' Vieną sykį netoli 
manęs sėdėjo trys lietuviai ir 
kalbėjosi. Vienas iš jų sako: 
Jonai, kas atsitiko, kad tu 
buvai geras komunistas, o da
bar pametei komunizmą ir 
pasidarei geras lietuvis? Jis 
atsako: Su manim taip atsi
tiko, kaip dviem kūmutėm. 
Viena eina gatve, susitinka 
kurną ir taria: kūmai, turiu 
gerą naujieną. Na, o kas per 
naujiena? Moterims vaikų 
gimdyti nereikės, nes bus to
kios mašinos kurios tą darbą 
atliks. Tai gerai kumuti, mo
terims bus Ikigviau gyventi.

karo 
laisvės 
namus, 
kalbin-

AKADEMINIAI 
HORIZONTAI

kių, bet ir iš tolimos Chicago®, 
Clevelando, Bostono, Philadel- 
phijos, Baltimorės, Hartfordo, 
Waterburio ir kitų vietovių.

Suvažiavimą organizavo LB 
New Yorko apygardos valdy
ba, talkinama kultūros 
bos ir Liet. Mokytojų 
N. Y. skyriaus.

LB centro valdybos 
St. Barzdukas
niškis padarė pranešimus. Po 
jų sekė dr. P. Vileišio refera
tas bendruomenės akcijos rei
kalu. Kilo audringos diskusi
jos. Joms pasisakyta įvairiais 
LB klausimais.

Kitas posėdis ' buvo skirtas 
grynai švietimo reikalams. 
Buvo pradėtas CV nario švie
timui P. Balčiūno ir LB Cen
trinės Švietimo Tarybos pirm. 
J. Tamulio pranešimais. Nu
šviesta lituanistinio auklėjimo 
reikšmė. Paliesta programos 
ir vadovėliai. Dr. K. Vasys 
painformavo apie lituanistikos 
dėstymą Fordhamo universi- 
tet. Vac. Čižiunas skaitė įdo
mią paskaitą “Šeimos ir švie
tėjų santykiai”.

Vakare buvo suruošta trum
pa meninė programa, kurią 
atliko dainininkė Lionė Juo
dytė ir pianistas Aleksas Mro- 
zinskas. Programai vadovavo 
A. Dimas.

Sekančios dienos posėdyje 
buvo tęsiamos diskusijos. Po 
jų sekė O. Girniuvienės pas
kaita “Dabarties lietuvis mo
kinys”. Išklausyta literatūros 
pamokos iliustracija, kurią 
vykusiai pavaizdavo Pr. Nau
jokaitis. Po pranešimų iš vie
tovių vėl diskutuota bendruo
menės ir švietimo reikalais. 
Priimta eilė rezoliucijų, ku
rios spaudoje bus paskelbtos 
vėliau.

Suvažiavimas buvo gana 
gausus ir produktingas.

Suvažiavimą žodžiu sveiki
no kons. V. Stašinskas, VTiko 
pirm. dr.. A. Trimakas, N. Y. 
Alto pirm. dr. E. Noakas, LB 
tarybos prezidiumo pirm. J. 
Šlepetys. Gauta sveikinimų ir 
raštu.

Tokių suvažiavimų 
mas sveikintinas, nes
visuomet kyla naujų idėjų, 
stiprinančių visus, kurie dir
ba tautinės kultūros ugdymo 
ir lietuvybės išlaikymo darbą.

B. K.

Naujasis akademikų skautų 
žurnalo “Musų Vytis” 2-3 nr. 
turinio atžvilgiu yra gerokai 
skirtingas nuo praeityje bu
vusių MV numerių. Jame nėra 
jokios veiklos aprašymų, nuo
traukų, nėra nei aktualijų ar 
žinių. Šis tikiką iš spaudos išė
jęs **100 puslapių specialus lei
dinys yra “Akademinio Skau
tų Sąjūdžio” vizitinė kortelė 
lietuvių visuomenei” — 
šį numerį apibudino MV 
redaktorius A. Avižienis, 
kelių straipsnių serijoje 
gvildenama (lietuviškosios 
turos pagrindai, kas ir suda 
ro pagrindinį ak a d e m i n ė s 
skautijos bruožą intelektuali
nės veiklos srityje.

Leidinys pavadintas “Aka
deminiai horizontai”. Veda
majame tarp kita ko sakoma: 
“Akademinių horizontų me
džiaga nėra eiliniai straips
niai, skirti lengvam pasiskai
tymui. Šios sistemingai paruo
štos temos reikalauja akade
minio atydumo ir nuoširdaus 
dėmesio. Tačiau ir žada jos 
mums žymiai daugiau — žada 
mums reikšmingą žingsnį į 
racionalų tautos sąvokos for
mulavimą ir savo pasaulėžiū
ros kūrimą — svarbius jauno 
lietuvio akademiko uždavi
nius”.

Čia telpa sekantys straips
niai: Istorinis žvilgsnis į lie
tuvių tautos filosofus 
Kubilius, S. J., Lietuvių kul
tūros ideologiniai pagrindui— 
J. Kaupas, Simboliai lietuvių 
tautosakoje — I. Čepėnaitė, 
Jaunieji poetai pave r g t o j e 
Lietuvoje 
Auklėjimas sovietinėje Lietu
voje — T. Remeikis, Kontro
liuojama laisvė 
skas, Tarp dviejų kultūrų — 
V. Černius ir Aka d e m i n i s 
Skautų Sąjundis laiko plotmė
je.

Akademiniai Horizontai yra 
iliuostruoti dviejų ASS narių 
meno studentų 
produkcijomis — Bronės Ja- 
meikienės ir Kęstučio Zab- 
kaus.

Šį leidinį galima įsigyti pas 
įvairių vietovių akademikus 
skautus,

< - Į ,------Į- ---------------

Brooklyn, Nevv York

taip 
vyr.
Čia 
yra 
kul- 

u

J.
ruoši-
juose

Komunistai daug 
laisvės turėjo

Antrojo pasaulinio 
metu komunistai daug 
turėjo, jie ėjo per 
krautuves ir užeigas,'
darni žmones rašytis prie ko
munistų partijos, ne tik mies
tuose, bet ir po ukius važinė
jo jiešdami narių komunistų 
partijai. Michigan valstijoj 
jie daug lietuvių ūkininkų pri
kalbino prisirašyti, ypač tie 
prisirašė, kurie mažiausio su
pratimo neturėjo apie komu
nistus. Jie tapę nariais pradė
jo lankyti komunistų susirin
kimus, ibet tie susirinkimai 
jiems nepatiko. Vieną sekma
dienį ūkininkas atvažiavo į 
komunistų susirinkimą mies
te, pasiprašęs pas pirmininką 
balsą, pareiškė: Drauge, aš 
turiu gerą naujieną. Pirmi
ninkas paklausė kas per nau
jiena? Matot, Amerikoje ne 
tik- žmonės virsta raudonais, 
bet ir gyvuliai suraudonėja. 
Mano namų sargė atsivedė 
penkis gyvuliukus ir visi rau
doni. Pirmininkas pareiškė, 
kad tai tikrai gera naujiena.

Tais laikais Stalinas dar 
buvo gyvas, tai netarė tą 
naujieną pranešti tėveliui Sta
linui, bet pirm pranešįno pir
ma reikia patikrinti ar tikrai 
visi raudoni. Pirmininfeas, se-' 
kretorius ir dar- du draugai

R. Šilbajoris,

V. Bieliau-

kurinių re-

Bendruomenės ir švietimo 
Darbuotojų Suvažiavimas

Montreal, Canada
Bus Linksma ir Graži Iškyla

Vietinės lietuvių šeštadieni
nės mokyklos dešimties metų 
gyvavimo ir veiklos sukakčiai 
atžymėti rengia gegužinę-iš- 
kylą labai gražioje vietoje, 
buvusioje naujų kanadiečių 
stovyklos aikštėje netoli Do- 
rion miestelio, birželio 7 die
ną. Pradžia 11 valandą ryte.

Bus įvairi ir turininga pro
grama, kurią atliks mokyklų 
mokiniai. Programai pasibai
gus, bus šokiai geram orkes
trui grojant. Veiks turiningas 
bufetas su skaniais užkan
džiais ir šaltais gėrimai.

Visi vietiniai ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietuvai
tės kviečiami dalyvauti šioje 
gegužinėje ir tyrame ore link
smai su draugais praleisti lai
ką. Tokios gegužinės, kokia 
bus birželio 7 dieną, pas mus 
ne dažnai būna. Koresp.

JAV rytinės dalies Lietuvių 
Bendruomenės ir švietimo 
darbuotojų suvažiavimas New 
Yorke gegužės 9 ir 10 dieno
mis sutraukė daug dalyvių. 
Ne tik iš artimesnių apylin-

ir gatvė

ir gatvė

ir gatvė

Pasitaręs Įstojimo j SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Suaivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

(D

(2)

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas Ir pavardė

»

x-»

9

, num.

m., num. 

miestas

m., num. 
miestas

m., num.

miestas

ir gatvė
miestas___

, zona valstija —

, zona —, valstija___

, zona valstija__

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu Ir greitu musų finuos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 WEST 14th STREET Lieensed by USSR 

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

141 Seconą? Avenue 
NEVV YORK CITY 
Tel. GRamėrcy 5-7430

332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6,'N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

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

A

39 Raymond Plaza W. 
N0VVARK, N. J.
Tel. MArket >-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

, zona----- , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

S

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA M, Pa.

Tel. WAlnut 5-8873
Klek

900 Uterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1A1461

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais tuo 9-4

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724

11389 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-8980

Avenue 
CONN.

HK ■"7.TMKK
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York
Lankėsi Jonas Kasmauskas

Ketvirtadienį, gegužės 28 
dieną Tėvynės redakcijoje lan
kėsi bostonietis pramoninin
kas ir įžymus visuomenės vei
kėjas Jonas Kasmauskas. Jis 
atostogų metu buvo nuvykęs 
į Oklahomą pas ten gyvenčius 
dukterį ir žentą, kur praleido 
daugiau dvi savaites, gerai pa
silsėjo, apžiurėjo ten esamus 
ukius ir drauge su dukra ir 
žentu nusipirko didelį ūkį su 
kyvuliais ir visais ukiui reika
lingais įrankiais. Ūkis gerai 
įrengtas gyvulių auginimui ir 
yra apie pusantro 
žemės.

Pradžia 5 valandą po pietų. 
Numatoma trumpa meninė 
programėlė, o po to vakarie
nė. Alto ir Balfo vardu nuo
širdžiai kviečiame visus kolo
nijos lietuvius ir svečius skait
lingai dalyvauti ir prisiminti 
kenčiančią musų tėvynę Lietu
vą ir po tolimą Sibirą išblaš
kytus brolius ir sesutes.

Rengimo Komisija.

0, LIETUVA MANO 
BRANGI!

(Tragiškoms Birželio die
noms prisiminti)

šeštadienį, birželio mėn. 15 
dieną. Paminėjimu ruošia 
VVindsono CIBE radio stotis, o 
iš čia bus pertransliuojama 
per visos Kanados CBE radio 
tikslą. Paminėjimas užtruks 
pusę valandos laiko ir prasi
dės Windsoro ir Detroito lai
ku 4 valandą po pietų, Toron
to ir Montrealio laiku 5 vai., 
Halifaxe 6 valandą po 
Winnipege 4 vai. po 
Vancouveryje 2 vai. po

Programa paruošta 
kalboje, prie jos bus
lietuvių, latvių ir estų liaudies 
dainų ir muzikos, dėlto verta 
ir patiems jos pasiklausyti ir 
kitus ypatingai svetimtaučius 
paraginti pasiklausyti. Pro
gramos paruošimu pasirūpino 
SLA. narys Petras Januška. 
Tai jau trečias iš eilės šios 
rūšies paminėjimas iš šios sto
ties to paties asmens pastan
gomis visai angliškai kalban- 

visuomenei. Pasiklausyki- 
_ J.

pietų, 
pietų, 
pietų, 
anglų 
duota

• v

šimto akrų

Oklahomos, 
sustojo ke-

51arija Ruzienė

OT YNU

prisirin- 
salė, ne 
lietuvių, 
gimusių 
iš anos

stovė Poga, kuri pagyrė lietu
vių pastangas išlais v i n i m o 
darbe. Dalyvis.

Birželio 5, 1939

Grįždamas iš 
brolis Kaskauskas 
lėtai valandų New Yorke, tai 
ta proga aplankė ir savo orga
nizacijos organo redakciją. Su 
juo maloniai pasikalbėta įvai
riais šių dienų reikalais. Tos 
pat dienos popietį jis išvyko į 
Bostoną.

South Boston, Mass
Paminėsime Tragišką Bir

želio Įvykį

14 
kai

Š. m. birželio mėnesio 
dieną sukanka 19 metų 
musų tautiečiai birželio mėne
syje buvo tremiami iš savo 
gimtosios tėvynės į Sibiro dy
kumas sunkiems darbams, ku
rių daugelis ten -be laiko išsis
kyrė iš gyvųjų tarpo, o liku- 
šieji gyvi kenčia badą. Tai 
tragiškai sukakčiai atžymėti 
Balfo, ALT ir LB Bostono 
apylinkės bendrai ruošia pa
rengimą birželio 13 dieną, 7 
valandą vakare, Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnytinėje 
salėje.

Kviečiame visas patriotines 
organizacijas ir pavienius as
menis gausiai dalyvauti ir tin
kamai atžymėti tragišką ir 
lietuvių tautai liūdną įvykį.

Bukime stiprus dvasioje ir 
tikėkime, 'kad Lietuva vėl bus 
laisva, į kurią grįž iš viso pa
saulio musų broliai ir sesės, 
tad bukite parengime birželio 
13 dieną (parapijos salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju 
kun. L. Jankus.

A. Andriulionis, 
BaJfo skyriaus pirm.

Lietuva mano miela, 
.Tave myliu visa siela, 
*Nes daug vargo iškentėjai 
Nuo visokių niekadėju:

Nuo lenkų, vokiečių, rusų, 
Kurie trypė šalį musų, 
Plėšė, grobė brangų turtą, 
Aisčių prakaitu sukurtą.

Kai rusai atsidangino, 
Lietuva krauju patvino: 
Baisus ginklai pavartota, 
Vykdė šiurpė kraujo puotą.

Desėtkai metų praėjo, 
Teroras nesumažėjo: 
Tremia Sibiran, kankina, 
Brangią laisvę panaikino.

O, pasauli, kultūringas 
Demokratiškų tiesų!
Atsižvelk į musų skriaudas, 
Gelbėk iš priešo nasrų!

O, Tėvyne mano miela, 
Tas griaudena mano sielą! 
Tu eini keliais Golgotos, 
Tavo kančios neribotos.

O,

Bet lietuvis, kur bebuvęs, 
Nepakęs tos priespaudos!
Kol dar gyvas ir kiek galįs 
Už šalies laisvę kovos.

Nors Lietuva dar nežuvo 
Ir nežus ji niekados!
Rusų jungo nusikračius, 
Garbingai amžiais gyvuos!

(Prisiuntė A. J. Jokuoaitis)

Cambridge, Mass.
SLA švietimo Komisijos Na
rio S. C. Budvidžio Tėvai Pa
minėjo Vedybinio Gyvenimo 

50 Metų Sukaktį

bus

Akron, Ohio
Papildomas Aukotojų Sąrašas

Tėvynės nr. 21 tilpo Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimo ap
rašymas ir aukotojų vardai. 
Tame aukotojų sąraše apleista 
šie vardai: V. Janickienė, 
Baldauskas su šeima, Mr. 
Mrs. Gaška. Jie visi aukojo 
penkis dolerius.

Atsiprašau už apleidimą čia 
suminėtų asmenų bendram są
raše. Tas įvyko ne iš blogos 
valios. P. J.

F. 
ir 

po

Miami, Florida
ALTas ir BAJLFas Bendromis 

Jėgomis Paminės Birželio 
Baisiuosius Įvykius

Tuo reikalu Miami ALTo 
skyriaus ir Hollyvvoodo 
BALFo 141 skyriaus atstovai 
šių metų gegužės mėn. 14 die
ną turėjo posėdį.

Prieita vienbalsio nutarimo, 
ruošti minėjimą bendromis jė
gomis, o parengimo pelną ir 
aukas padalinti po lygią sumą 
Lietuvos laisvinimo ir šalpas 
reikalams.

Minėjimui ruošti išrinkta 
komisija: V. Skupeika, A. No
ris, Leo Kelly ir A. B Kamen. 
Minėjimas įvyks šių metų bir
želio mėn 14 dieną Miami Lie
tuvių svetainėje, 3655 N. W. 
34-th Street, Miami, Florida.

Mjusų mieste su šeima gyve
na Amerikoje gimęs ir augęs 
patriotingas lietuvis inž. S. C. 
Budvitis. Nors jis jau sulaukė 
'viduramžio ir augina dvi gra
žias dukreles, bet yra laimin
gas tuo, kad jo tėvai dar gy
vi ir gegužės 30 dieną paminė
jo vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį savo šeimos ir ar
timųjų būrelyje.

Jubilijatai abu yra rimti ir 
patriotingi lietuviai, todėl jie 
ir savo vaikus išaugino tokio
je pat patriotinė|je dvasioje. 
Sūnūs S. C. Budvitis yra ener
gingas veikėjas įvairiose orga
nizacijose, dažnai dalyvauja 
Susivienijimo seimuose, 53 
kuopoj per ilgus metus eina 
sekretoriaus pareigas, taipgi 
jis yra Susivienijimo švietimo 
Komisijos nariu apie trys me
tai ir tas pareigas gerai atlie
ka. Tai neišsemiamos energi
jos Amerikoje gimęs ir augęs 
lietuvis, kokių labai mažai ga
lima rasti.

Minėjimo dienoje sukaktu
vininkai buvo pasveikinti, gra
žiai pagerbti, apdovanoti ir 
palinkėta jiems dar daug me
tų gyventi ir sulaukti deiman
tinio vedybinio gyvenimo ju
biliejaus.

Pobūvis praėjo ja u k i o j e 
nuotaikoje ir visi dalyviai pa
tenkinti išsiskirstė į namus.

Korcsp.

Windsor, Canada

Visoje Kanadoje ir Da
linai Amerikoje

Birželio trėmimų paminėji
mas bus girdimas t per radio

čiai 
me! B.

Mar Lin, Pa.
Buvusiam Rašte Statomas 

Geležinis Fabrikas

Praeitų metų rudenį ir žie
mą trokais privežė sausos že
mės ir akmenų į raistą, suka
lė storas geležines rynas ir 
į jas pripylė cemento dėl fun
damento. Dabar toje vietoje 
statomas fabrikas, kuriame, 
kaip kalbama, bus išdirbami 
visokie plestikai. Pro fabriką 
eina dvi geležinkelio linijos ir 
Chuylkill upė, kuri subėga į 
Philadelphia, Pa., taipgi eina 
platus keturių bėgių kelias, 
kuris baigiamas pertaisyti.

Mokytų žmonių žodžiai pil
dosi. 1930 metais šis kelias 
iš Minersville į Pottsville, Pa. 
buvo cementu išpiltas tik 
dviem bėgiam, kurio atidary
mo dienoje kalbėdamas kon- 
gresmanas G. Frank Brum- 
mos .pasakė, kad dabar, kada 
progresas eina pirmyn, po 30 
metų kelias bus persiauras, 
turėsime jį platinti.

Kitam fabriko šone yra 
mažas ežeras prie Marlino se
no kelio su geru šaltinio van
deniu. Šis Marlino kelias bu
vo uždarytas nuo 1930 metų, 
dabar valdžia jį atidarė, už- 
ves ant upės tilto dėl fabriko 
parankumo, nes fabrikas ran
dasi prie pat kelio, tik upė jį 
skiria. Dabar bus paranku 
Marlino žmonėms pasiekti Mi
nersville. Per 30 metų reikė
jo apvažiuoti aplinkui tris my
lias, o dabar reikės važiuoti 
tik vieną mylią.

Tai tokis progresas daro
mas musų apylinkėje.

A. J. Kanišauskas.

Grand Rapids, Mich.

Gražiai Paminėta Vasario 
šešioliktoji

Nors musų kolonijk, paly
ginus su kitais miestais, nėra 
didelė, bet mes neatsiliekame 
nuo didžiųjų ir lietuviais gau
siau apgyventų kolonijų. Vie
tinio ALTo skyriaus pastan
gomis vasario 22 dieną šv. 
Jurgio Draugijos salėje įvyko 
Lietuvos nepriklausomybės 41 
metų sukakties minėjimas.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkvvay Station) 
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

t

Paieškojimai

Amerikos ir
Perskaity- 

nepriiklausomy- 
aktas.
sveik i n i m a s

Patriotingų lietuvių 
ko pilnutėlė didžiulė 
tik senesnės kartos 
bet nemažai buvo čia 
ir vėliau atvykusių
pusės Atlanto vandenyno.

Minėjimo programai vado
vavo ALTo skyriaus pirmi
ninkas K. Stepšys. Jis atitin
kamai paaiškino šventės reik
šmę, kuri yra svarbi lietuvių 
tautai. Po to pakvietė vyrų 
oktetą, kuriam vadovauja Tu- 
ruto, sugiedoti 
Lietuvos himnus, 
tas Lietuvos 
bes atstatymo

Toliau sekė
mums draugingos Latvijos 
atstovo, kuris tarp kitko pa
reiškė, kad mes bendromis jė
gomis kovokime dėl nepri
klausomybės ir ją turime lai
mėti, nežiūrint kaip ilgai ta 
kova tęsis.

K. Stepšys skaitė paskaitą 
apie kovą prieš Lietuvos pa
vergėjus ir nurodė tai kovai 
budus ir kelius. Jis ragino 
nenustoti toliau kovojus.

Tas pats vyrų oktetas, ku
ris giedojo himnus, vykusiai 
padainavo kelias dainas, ku
rios publikai patiko, ji ploji
mais reikalavo daugiau dai
nuoti. Tautinių šokių grupė 
pašoko tautinių šokių. Dar 
buvo paskambinta dr. Kudir
kos kūrinėliai ir kt.

Pabaigoje kalbėjo latvių at-

IletuvM Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys:

Adomaitienė-Pranckevičiutė Ma
rija, vyras Adomaitis Jonas.

e

Badaukis Kazys, Ir Morta ir Vale
Badaukytės, Kazimiero vaikai.

Dobilaitienč Palionikč.
Gruzdys Jolius ir Romualdas ir 

Jadvyga. Gruzdyt-Legačinskiene.
Grybinas Antanas ir Jonas, My

kolo sūnus.
Jurgutis Polikarpas ir Stasys, 

Polikarpo sūnus, iš Kretingos.
Kvajinskas Antanas, Antano sū

nūs, gimęs Veisėjuose.
Legačinskienė-Gruzdytė Jadvyga 

ir Julius ir Romualdas Gruzdžiai.
Margevičius Silvestras, Motiejaus 

sun., gim. Vasgidonių km., 
nos vals., Alytaus apskr.

Medišauskaitė-Vilčinskiene
ja.

Meliauskas
ir jo sūnus
Leonardas.

Mprkunas
iš Padboriškių km., Ukmergės vai.

Navickienė-Pranckevičiutė Liud
vika, ir vyras Navickas Antanas, 
buvęs Liukų girininkas.

Pranckevičius Antanas,
Jonas, Viktoras,
Pranckevičiutė, : 
nė, Marija 
raliene.

Sedleckis
Vladas, iš 
apskr.

Šetkauskas Česlovas, iš Miklau- 
sių km., Sangrūdos vals.

Skaralienė-Pranckevičiutč Ona.
Smailys Petras ir Simas. 
Tarasevičius Petras.

Varė-

Juli-

sūnūs,Jonas, Stasio 
Albertas, Edvardas ir

Pranas, Kazio sūnūs,

Bronius, 
, ir seserys Elena 
Liudvika Navickie- 

Adomaitienė, Ona Ska-

Antanas, Vaclovas ir
Veprių km., Ukmergės

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužes 29, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS POŠKUS, 31 kp., Lewiston, Me., gimęs kovo 

4, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 7, 
1921 m. Mirė balandžio 14, 1959 rii. Velionio 
žmonai, Anne Poshkus, pomirtinės išmokėta-----

JUOZAS MjARTIN, 42 kp., Grand Rapids, Mich., gi
męs rugsėjo 4, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 4, 1927 m. Mirė gegužes 5, 
1959 m. Velionio žmonai, Agotai Martin, pomir
tinės išmokėta ---------------- --------- _-------------------

VINCAS VAIKŠNORA, 263 kp., Chicago, III., gimęs 
vasario 25, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 1, 1915 m. Mirė gegužės 4, 1959 m. 
Velionio dukteriai, Helen iStagart, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

$649.00

1,000.00

600.00

_$2,249.00
$61,504.08

♦

Augaltlenė-Mačiulytė Vera ir Grl- 
galiunienė-Mačiulytė Elena.

Bendoraitis Antanas, Jurgio sū
nūs, gimęs 1918 m.

Didžiulis Antanas, Jono sūnūs, 
iš Kamėnų k., Šėtos vals., Kėdainių 
apskr.

Iieškomleji arba apie juos žinan- 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti:

CONSUI^ATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA VASARNAMIS
ATLANTIC CITY, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA BY-THE-SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370. 

ar

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

PETKUS
TfiVAS IR SUNTJS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 8. Westem Avė., Chicago. Tel. GRoveliiD 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

l

4

t

t

A

Viso ___________ ___________ _
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
MARY MAURUSAITTSį 18 kp., Wčstville, UI., sirgo 7 savaites ----- $31.50
J. MART1N, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 12 savaičių ...............

JAKIMAVIČIENE, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 12 savaičių.. 
JOKUBAUSKAS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 sav. 4 d. ______ 
SKIPIRAS, 60 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 sav. 2 d. .......................
MEILIUNIEN®, 76 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 12 savaičių ____ 
ZUBRIS, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 8 sav. 2 d. --------- ----------
BAUKES, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 6 savaites ............
SVINKUNAS, 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 3 sav. 3 d............ ........... ..

A.
J.
P.
G.
Z.
B.
K.
S. TAURINSKAS, 236 Toronto, Canada, sirgo 3 sav. 3 d.

Viso __ _____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

M. J. VINIKAS
RT.A Sntrr

87.00
42.75
18.39
31.00
36.00
50.00
54.00
24.75
36.00

$9,762.67

GERį VARDĄ GERINANT...
Atsiliepdami į daugelio musų patarnavimu paten

kintų turistų prašymus,

Cosmos Travel Bureau, Ine.
(maloniai praneša, kad įsteigė

Cosmos Parcels Express Corporation
39 Second Avė., kampas 2nd Street, 

New York 3, N. Y.

kuri suteiks puikias galimybes iš anksto apmokėtus 
muitu dovanų siuntinius į visas U. S. S. R. šalis, taip 
pat į Latviją, Lietuvą, Estiją, Baltgudiją ir Ukrainą.

Licensed by the U. S. S. R.

Patarnavimo kainos nuo $5.00 iki $10.00 už siuntinį.

Atidarą nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Telefonas AL./1-5456-7

Siuntiniai mums prisiųsti paštu ar traukiniu, bus 
tuoj sutvarkomi.

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 LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI turi daug rimtu bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir dtada daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvfrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusioms knygų tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

ji

Y
I

Kaina tik T5 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
r

a r:
*•« *4

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 ii Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos b®i polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1 į
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50 METAI

BERLYNO KLAUSIMAS TEBĖRA 
NEIŠSRPĘSTAS

Sovietai atmeta Vakarų valstybių pasiūlymus. 
Adenaueris pasilieka Vak. Vokietijos kancleriu

Gvnevos konferencija pareikalavusi daugumos da
lyviu didelio nervų įtempimo ir užtrukusi ilgoką laiką, 
atvirai kalbant, jokių rezultatų nedavė ir gerų rezulta
tų vargu bau galima iš jos laukti. Spaudos pranešėjai 
teisingai anuomet šią konferenciją apibudino, pavadin
dami ją ‘‘kurčių pasikalbėjimu”,
karų valstybių atstovai ir reikalauja 
kietijos reikalo išsprendimo, o taip pat Berlyno sujun
gimo pagal pačių gyventoji] valią, kuri turi būti išreik
šta slaptu ir laisvų visuotinu balsavimu, tai šių normalių 
reikalavimų Gromyko, sovietų užsienių reikalų ministe
ris, nenori nei girdėti, nei suprasti. Iš kitos pusės ne
galima reikalauti, kad demokratinės valstybės per savo 
atsakingus atstovus šioje konferencijoje, pasiduoti] ko
munistų diktatui ir pasielgtų pagal ji] norą.

Gromyko pozicija tuo tarpu nenuolaidi ir pastovi, 
jis nė per nago .juodimą .nenusileidžia nuo anksčiau sa
vo boso-mi.n i storio pirmininko Chruščevo paskelbtų rei
kalavimu ir grasinimu sudaryti separatiška, atskira nuo 
vakari] sąjungininkų, sutarti su komunistų valdoma 
Bytų Vokietija ir rytinėmis Berlyno sekcijomis. Ko
munistų aiškus nusistatymas lankti vakarų valstybių 
nuolaidu. 'Tai savotiškas nervu bandymas.t c •

Prezidentas Eisenhoweris įspėjo
Net nepadeda prezidento 

Eisenhowedio praeitos savai
tes spaudos konferencijoje pa
darytas pranešimas, kad jisai 
rimtai abejoja ar įvyksianti 
Vyriausybių galvų konferen
cija, kadangi Genevoje einan
ti užsienio reikalų ministerių 
konferencija jokių rezultatų 
neduodanti.

Genevoje buvo daromi viso
kiausi bandymai. Pradžioje, 
kai vyko konferenci :os posė
džiai, kurių rezultatai buvo 
skelbiami plačiai spaudoje, 
skambėjo komunistu propa
gandinės kalbos, o rezultatų 
nesimatė. Tada buvo pradėti 
slapti pasitarimai, pagaliau 
net privatus atskirų diploma
tų pasimatymai, kur mėginta 
patirti bet kokius galimumus 
su rusų komunistais susikal
bėti nors dėl dalinai priimtinų 
ateities sprendimų. Vaisiai, 
deja, tie patys arba kitaip 
kalbant, nieko pozityvaus.

Demokratiniu 
valstybių planas

Laikini spėliojimai, paremti 
kai kuriais rusų pasisakymais, 
pasirodė netikri. Gromyko ir 
toliau tebėra nenuolaidus ir 
atkaklus. Vakarų Valstybės 
pasiūlė rusams apsvarstyti to
kius klausimus: Sovietų pa

Baisiojo Birželio įvykių Minėjimas Waterbury

Paprindinę Kalbą Pasakys SLA Prezidentas P. DAUGIS

VVaterburio lietuviai ryžtingai dirba ruošdami Baisiojo 
Birželio įvykių minėjimą. Minėjimas įvyks šeštadienį, birželio 
mėn. 13 dieną, Lietuvių šv. Juozapo parapijos svetainėje, 46 
Congress Avenue. Pradžia 6 valandą po pietų.

Minėjime pagrindinę kalbą pasakys Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas Povilas Dargis iš Pittsburgh, Pa. Bro
lis Dargis yra geras kalbėtojas, gerai susipažinęs su birželio 
mėnesį vykdytais trėmimais, todėl vvaterburiečiams bus malo
nu pasiklausyti jo kalbos ir susirinkusiems vienon vieton atžy
mėti liūdną sukaktį.

Minėjimo rengėjai nuoširdžiai kviečia visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius geros valios lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti minėjime. Lai visi keliai ir visus birželio 13 dieną veda 
į lietuvių parapijos svetainę, baisiojo birželio įvykių minėjimą.

Susivienijimo prezidentas Povilas Dargis, pasinaudodamas 
ta proga, turės pasitarimą su Susivienijimo ketvirtosios apskri
ties ir kuopų veikėjais. Jis nori pagyvinti organizacijos veiklą 
visose Connecticut valstijoj gyvuojančiose kuopose.

Pasitarimas numatomas turėti sekmadienį, birželio mėn. 
14 dieną. Kep.

Tikrai, kai kalba va
li iškaus visos Vo-

tikrinimas, kad vakarai lais
vai susisiektų su Berlynu. Va
karų Berlyne palikti tiek pat 
kariuomenės, kaip dabar (apie 
10,000 vyrų).

Tuo pat metu demokratinės 
valstybės pažadėjo Berlyne 
sulaikyti antikomunistinę pro
pagandą, kada komunistai 
liausis šmeižti vakariečius ry
tinėse Berlyno srityse.

Speciali komisija, sudaryta 
iš abiejų dalių Vokietijoj, tu
ri prižiūrėti, kad kelias į Va
karų Berlyną visada butų; lais
vas. Dabartinė Berlyno padė
tis pasilieka iki bus galutinai 
išspręstas Vokietijos klausi- 
mas. s

I

Visą šį planą Gromykp at
sisakė priimti. Sovietai tik ta
da esą garantuotų laisvą pri
ėjimą į Berlyną, jeigu demo
kratinės valstybės priimtų 
Sovietų planą, pagal kurį Ber
lynas (vakarinė dalis) skel
biamas laisvu miestu ir |t. O 
tai yra nepriimtina demokra
tinėms valstybėms, nes tai bu
tų visiškas pasidavimas komu
nistams.

Adenaueris pasilieka Vak. 
Vokietijos kancleriu

Neseniai spauda skelbė, kad 
sulaukęs senyvo amžiaus Ade-

naueris mano apleisti kancle
rio vietą, kur reikalaujama di
delio jėgų įtempimo, ir kan
didatuoti į Vak. Vokietijos 
prezidentus. Bet štai paskuti
nėmis dienomis paskelbta, jog 
Adenaueris pasilieka savo vie
toje. Nurodoma, kad nemažė- 
jąs komunistų pavojus ir ne
galėjimas vakarams susitarti 
su sovietais, privertė Adenau- 
erį pakeisti savo sprendimą. 
Adenauerio asmuo paskuti
niais metais įgavo tvirtą au
toritetą ir jo pasilikimas vie
toje daugelio palankiai sutin
kamas.

Vice prezidentas Nixon 
nori grįžti per Sibirą

Liepos mėnesyje N i x o n 
vyksta į Maskvą, kur atidarys 
Amerikos 'parodą. Pradžioje 
buvo manyta, kad jo viešėji
mas Sovietų Rusijoj užtruks 
tik 4 dienas, bet dabaar spė- 

I jama, jog jis gali ten išbūti 
( net iki 2 savaičių. Yra suma

nymas aplankyti Azijos sritis 
ir grįžti per Vladivostoką, 
Alentų salas ir tt. Tokiu budu 
Nixonas padarytų kelionę ap
link pasaulį.

Valstybės Departa
mento Atsakymas į 
ALT Memorandumą

Ryšium su ministerių kon
ferencija Genevoje Amerikos 
Lietuvių Taryba š. m. balan- • 
džio 23 dieną pasiuntė JAV 
sekretoriui Ch. Herteriui me
morandumą, kurio turinys bu
vo paskelbtas visuose svar
besniuose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. Dėkodamas už 
ALT sugestijas, Valstybės De
partamentas š. m. birželio 1 
dieną laiške rašo:

"“Gerbiamas Dr. Grigaiti:

Aš rašau Jums apie Jūsų 
1959 m. balandžio 23 dieną 
Valstybės Sekretoriui pasiųs
tą memorandumą, kuriame 
pateikiamos sugestijos, lie
čiančios Jungtinių Valstybių 
poziciją dabartinėse Genevos 
užsienio reikalų ministerių de
rybose. Sekretoriaus pavedi
mu aš noriu padėkoti už Jūsų 
rūpestingumą, pateikiant, savo 
samprotavimus. Jie buvo per
duoti atitinkamoms Departa
mento įstaigoms.

Bukite tikri, kad musų vy
riausybė ir toliau remia Pa
baltijo Valstybių reikalą bei 
atsisako pripažinti tų valsty
bių įjungimą į Sovietų Sąjun
gą. Mes taip pat, žinoma, ir 
toliau dėsime visas pastangas 
teisingai ir pastoviai taikai 
užtikrinti.

Su pagarba,
Maurice S. Kiče,

Chicf
Public Services Divjsion”.

Maskva. — Didžioji Brita
nija ir Sovietų Sąunga pasi
rašė prekybos sutartį penke- 
riems metams. Sakoma, kad 
pasirašius sutartį prekyba 
tarp Britanijos ir Sovietų Są- 
juogos 'padidės.

Albany, N. Y. — Agrikultū
ros komisįionierius VVickham 
pranešė, kad valstijos institu
cijos pirks daugiau kaip 
3,700,000 kiaušinių iš vištų 
augintojų Now Yorko valsti
joje

Burma. — Laikrašty “The 
Rangoon Daily” buvo kriti
kuojama vyriausybės pasiūly
ti įstatymai, už tai policija 
areštavo redaktorių ir uždarė 
laikraštį.

Memorandumas Prancūzijos, Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių Vyriausy

bėms Europos Taikos Reikalu

Didele Pažanga Apdraudos Darbe

(Tęsinys)

III.

Vakarų valstybių politikai 
tesingai yra pabrėžę savo pa
reiškimuose (1) kad Berlyno 
reikalas yra tik dalis Vokieti
jos sujungimo problemos; ir 
(2) kad Vokietijos sujungimo 
problema yra dalis Europos 
didesnės problemos, kuri gali 
būti išspręsta tik europinės 
apimties susitarimais.

Tačiau Europos sutvarky
mo konkretus planai ar pasiū
lymai, susilaukę Vakarų dė
mesio, susiaurinami ligi Vo
kietijos apsisprendimo ir sau
gumo susitarimų. Saugumo 
sudarymas, atrodo, yra prie
monė sušvelninti Sovietų Są
jungos laikyseną Vokietijos 
sujungimo atžvilgiu.

Pavergtųjų tautų teisė ir ap
sisprendimas šiuose planuose 
neminima. Centro Europos 
tautos (tiksliau, tik kai ku
rios jų) užsimenamos tik ry
šium su galimu dalyvavimu 
joms Maskvos primestų ko
munistinių režimų Europos 
saugumo sistemoje.

Tokio dalyvavimo išdava 
butų Sovietų užka r i a v i m u 
Centro ir Rytų Europoje tarp
tautinis legalizavimas ir fak
tinis įtvirtinimas. Dar blogiau, 
tai butų ne kas kMa, kaip Va
karų pritarimas apsaugoti 
Sovietų viešpatavimą ant pa
vergtųjų tautų prieš jų valią 
ir nepaisant jų išsilaisvinimo 
pastangų. Kaip kad ir Ven
grijos Kadaro režimas, kurį 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja pripažino Sovietų 
karinės jėgos primestą, pri
mestosios vyriausybės naudo
tųsi Vakarų karinėmis garan
tijomis.

Praktiški rezultatai bet ko
kio taikos susitarimo, kuris 
už Vokietijos sujungimą pa
aukotų Centro ir Rytų Euro
pą, sudarytų la:svajame pa
saulyje klaidingą saugumo į- 
spudį ir susilpnintų ir laisvos 
ir pavergtos Europos dalies 
norą priešintis komunistų ek
spansijai ir dominavimui.

IV.

Kaip tolimesnis būdas So
vietų Sąjungai palenkti į Vo
kietijos sujungimą ir paleng
vinti višų Europos problemų 
išprendimą, yra iškelti įvairus 
planai daugiausia karinio ir 
technikinio pobūdžio. Jie nu
mato tokias priemones: kaip 
demilitarizuotės (nukarintos) 
ir nuatomintos zonos Centro 
Europoje sudarymą (Rapac- 
kio planas), simetrinį atitrau
kimą Sovietų ir Vakarų kari
nių pajėgų ar svetimų kariuo
menių Vokietijoje sumažini
mą.

Visi šitie planai rodo labai 
abejotiną prielaidą, kad nega
tyvi Sovietų politika yra grin
džiama saugumč&sumetimais, 
o ne tolimesnės^ekspansijos 
siekimais. Šių planų priėmi
mas butų pragaištingas Vaka
ri] Europos saugumui ir Rytų 
Europos laisvės reikalui.

Šitie kariniai ir technikiniai 
planai neišspręs politinės pro
blemos. Vienas jų, Rapackio 
planas, siekia, kad Vakarai 
užtvirtintų kaikurių pavergtų 
valstybių sovietinę okupaciją. 
Kiti planai, atrodo, prileidžia, 
kad atitraukimas vien tik so
vietų kariuomenės išspręstų 
problemą. Reikia pabrėžti, kad 
Sovietų kariuomenės ir agen

tų (policijos) atitraukimas iš 
visų .pavergtųjų kraštų yra 
pirmoji ir pagrindinė pirminė 
sąlyga jų nepriklausomybei ir 
laisvei atstatyti ir tuo pačiu 
pastoviai Europos tvarkai su
kurti. Tačiau, siekiant šių tik
slų, reikia, kad kiekvienas 
sovietų kariuomenės atitrau
kimas butų lydimas ir garan
tuojamas paveikios tarptauti
nės ir vietinės apsaugos.

Pavergtosios Europos Tau
tos pareiškia, kad bet koks 
Europos sutvarkymas turėtų 
būti pradėtas nuo Vokietijos 
laisvo sujungimo ir nuo Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo.

Vakarų valstybių Berlyno 
reikale parodytas tvirtumas 
yra tinkama priemonė pasiek
ti lūžini laisvės ir komunisti
nės vergijos varžybose. Būti
nai yra reikalingas naujas 
priėjimo būdas prie proble
mos, sickančios sukurti laiką 
Europoje.

Naujojo budo pirmasis rei
kalavimas turėtų būti atmeti
mas teorijos, kad Vakarų val
stybės, siekdamos sėkmingų 
pasitarimų su Sovietų Sąjun
ga, turėtų nusmailinti savo 
planus ir pasiulvmus taip, jog 
jie atrodytų “realus” ir “pri
imtini” antrajai pusei — net 
ligi to, kad tektų išsižadėti 
principų.

Asamblėjos nuomone, kiek
vienas Vakarų neapsisprendi
mo ženklas, kiekvienas linki
mas į didesnį lankstumą, kiek
vienas pasiūlymas, kuris silp
nintų Vakarų atsparumą ar 
kuris artintų Vakarus prie 
Sovietų sąlygų, — darytų So
vietų viešpačius dar labiau 
nelanksčius. Šitokią laikysena 
ir siūlymai iš tikrųjų stiprina 
sovietų įsitikinimą, kad Euro
pos reikale nenuolaidi jų po
zicija, sujungta su nepaliauja
ma agitacija už “taiką” ir 
“pasitarimus”, privers Vaka
rus eiti nuo vienos nuolaidos 
prie kitos, 'kol pagaliau bus 
priimtos Sovietų sąlygos.

Naujo šios problemos spren
dimo budo pozityvus aspektas 
turėtų būti proklamavimas 
pažangaus, patrauklaus tei
singai ir pastoviai Europos 
tvarkai sukurti plano, kurio 
įgyvendinimo butų siekia
ma nuolatinėmis pastangomis. 
Toks planas turėtų pakartoti
nai patvirtinti visų Europos 
tautų teisę į nepriklausomybę 
bei laisvę ir numatyti priemo
nes tą teisę grąžinti tautoms, 
iš kurių ji buvo išplėšta.

Atlanto Charta, Jungtinių 
Tautų Deklaracija, Išlaisvin
tos Europos Dek 1 a r a c i j a, 
Jungtinių Tautų Charta, Vi
suotino Žmogaus Teisių Dek
laracija ir Europos Žmogaus 
Teisių Konvencija jau sudaro 
Vakarų valstybėms teisinį ir 
politinį pagrindą ' sukurti tei
singą tvarką Europoje.

Vakarų planas Europai sut
varkyti turėtų kaip tik remtis 
šitais principais ir butų tai
komas padalintai Vokietijai ir 
pavergtoms tautoms — Alba
nijai, Bulgarijai, Čekoslovaki
jai, Estijai, Latvijai, Lenki
jai, Lietuvai, Rumunijai ir 
Vengrijai. Jis turėtų tarnauti 
ir laisvam Vokietijos sujun
gimui ir pavergtų tautų lais
vės ir nepriklausomybės at
statymui laisvais ir nevaržo-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pionierius 
gyvybės apdraudos su taupymo indėliais, už 
kuriuos duodami nuošimčiai ir kuriuos reikalui 
esant bus galima atsiimti. - Pirmieji šiuo pa
gerinimu galės pasinaudoti SLA nariai, turin
tieji “Paid Up insurance” ir nariai turintieji 
gyvybės apdrauda išmokamą per dvidešimtį 
metų (N2 ir V2). Savo viso amžiaus apdrau
stas narai galės patys, gyvi būdami pilnoje su
moje atsiimti.

SLA įvesdamas prie gyvybės apdraudos kartu ir 
taupymo indelius, panašiai kaip daroma bankuose, Įvyk
dė didelę pažangą savo veikloje ir nepaprastai patobuli
no organizacijos veiklą. Susivienijimui susidaro nauji 
dideli galimumai dar geriau, suorganizuoti lietuvių vi- 
suomeneiS aptarnavimą ne tik tiesiogines apdraudos sri
tyje, bet .nuo šio laiko ir dalinai pinigų taupymo patar
iu) vi mus.

Mes .galime džiaugtis, kad šiame svarbiame darbo, 
kuris šios šalies apdraudos srityje lik dabar pradeda
mas prakt i kiloti, Susivienijimas fra/ < rna/> // o r<j(rn i žari
jų tarpe yra pionierius, nes mes pirmieji sugebėjom pa
sinaudoti suteiktu galimumu praplėsti savo darbą ir Ino 
keliu tiksliau ir geriau patarnauti savo nariams.
Reikalingas visu nariu ir veikėju dėmesys

Tiesą pasakius, musų žmonės kiekvieną naują ša
mam mą labai lėtai ir apdairiai sutinka. Daugelyje* gy
venimiškų atsitikimu tai pateisinama. Bet šiuo atveju 
musu nariai turėti] gerai Įsigilinti j naujai paskelbtus 
Susivienijimo darbo patobulinimus. O kad;; jie' supras 
In svarbą ir reikšmę, kokią/Susiviemijime> pagerinimai 
jiems duoda, lai neabejotinai įvertins juos ir savo pato
gumui bei savo .mindai jais 
Pasinatidokit taupymo 
indėliais

Pirmučiausia taupymo indė
liais galės pasinaudoti nariai, 
kurie turi “Paid Up Insu
rance” (apmokėtą apdraudą). 
Jie toliau mokėdami tas pa
čias ar nbt ir didesnes duok
les, paverčia juos savo indė
liais, pavyzdžiui, kaip bankuo
se, už tuos savo taupymo in
delius narys gaus 3% palūka
nų ir taip pat visus savo in
delius, kiek jis buvo įmokėjęs 
galės, reikalui esant, patsai 
atsiimti. O jeigu jis tokių .sa
vo taupymo-indėlių mokėjimo 
metu numirtų, tai „ jo pašalp- 
gavis gautų visą jo apdraudos' 
sumą, o taip pat ir visus įmo
kėtus taupymo indėlius kartu 
su 3% palūkanų. Š’toks pini
gų taupymas daugeliui musų 
narių naudingas ir labai pa
rankus ir nereikalauja jokių 
ypatingų formalumų. Narys, 
norėdamas taupyti, per savo 
kuopą praneša SLA Centrui 
apie tai ir to pilnai pakanka.

mals rinkimais, vykdomais 
tarptautinėje priežiūroje, ati
traukus sovietų kariuomenę ir 
agentus (policiją) iš tų terito
rijų. Galop, jis turėtų garan
tuoti t ek apsaugą nuo išori
nių mėginimų sukliudyti Eu
ropos integracijos eigą ir są
lygas paveikiai bendrai sau
gumo sistemai.

Pavergtųjų Europos Tautų 
nuomone, vien tik paskelb - 
mas tokio plano sustiprintų 
Vakarų valstybių moralinę po
ziciją ir atstatytų pasitikėji
mą jų pastovumu. Jos sustip
rintų pavergtųjų tautų rozis- 
tensinę dvasią ir padidintų po
litini spaudimą, kuris galėtų 
sudaryti sąlygas, verčiančias
Sovietus sutikti su priimtinu 
sprendimu, kuris apsaugotų 
Vakarus nuo bais:os alterna
tyvos — karo ar žingsnis po 
žingsnio pasidavimo.

neatįdėliodami pasinaudos.

Gera proga greia gyvybės 
apdraudos taupyti

Lygiai tokią pat gerą pro
gą taupyti jau šiandien turi 
tie nariai, kurie turi viso gy
venimo apdraudą išmokamą 
per 20 metų (N2 ir V2). Po 
20 metų jų duokles pasibaigia, 
jie toliau nebemoka, bet jų 
apdraudos sumą gali gauti tik 
pašalpgavis po nario mirties. 
Pats narys, norėdamas pagal 
savo apdraudos paliudijimą 
atsiimti pinigus, gauna tiek, 
kiek jo palmdijime Cash Snr- 
render skyriuje nurodyta, pa
gal nario amžių, pagal SLA 
išbūtą narystės laiką ir pagal 
jo apdraudos sumą. Dabar gi 
narys turi galimumą, toliau 
savo duokles mokėdamas su
laukti. termino, kada jis pats 
gyvas būdamas visą apdrau
dos sumą atsfms. Ir tuo pa
čiu metu, visos jo sumokėtos 
vėliau po 20 motų duoklės pa
virsta taupymo indėliais, už 
kuriuos narys gauna 3% pa
lukam] ir reikalui esant gali 
juos nekliudomai pilnoje su
moje atsiimti. Tikrai įvertin
dami šį Susivienijimo pageri
nimą, turim, pasakyti, kad čia 
pradedamas naujas Susivieni
jimo gyvenime laikotarp s, kai 
nariai turės progos prie savo 
apdraudos pastoviai taupyti 
ateičiai, už santaupas gauti 
nuošimčius ir pagaliau tas 
santaupas pilnoje sumoje, be 
jokiu atskaitymų bet kuriuo 
metu, kai esti reikalas, atsi
imti.

Reikia sveikinti šį didelį pa
gerinimą. lietuvių visuomenei, 
kada mes visi galėsime ne tik 
gyvybės apdraudas savoje 
broliškoje organizacijoje turė
ti,, bet kartu ir taupyti, pana
šiai kaip bankuose, gaudami 
nuošimčius ir būdami visiškai 
užtikr.’nti dėl savo indėlių sau
gumo, nes finansiniu požiūriu 
SLA buvo ir tebėra viena 
stipriausių fraternalių organi
zacijų.

I
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suvažiavimas įvyko
26

Pa. Suvažiavi- 
imtai

SLA pirmoji apskritis 
nepamiršo Lietuvos

Susivienijimo pirmosios ap
skrities
šių metų balandžio mėn. 
dieną Easton, 
me, kaip ir visuomet, 
buvo svarstomi organizacijos
reikalai ir jieškoma butų kaip 
padauginti organizaciją na
riais, ypač čia gimusiais ir au
gusiais jaunais nariais. Tuo 
reikalu plačiai kalbėjo p. Nel
lie Bajorienė, dalyvavusi Jau
nuoliu Komisijos suvaž avime 
Nevv Yorke.

Suvažiavimas, apsva r s tęs 
jam skirtus ir
metu iškeltus klausimus, 
pamiršo

suvažiavimo
ne-

ir savo senosios Tė
vynės Lietuvos laisvinimo rei
kalų. Pirmininkui broliui A. 
Staniškiui priminus Lietuvos 
laisvinimo reikalą, dalyviai su
aukojo 21 dolerį Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri per il
gus metus dirba Lietuvos lais
vinimo darbus.

--------- :o:---------  
Susivienijimo nariai 
ir atostogos

Atėjus vasarai, kaip ir pu
tnesniais keliais metais, Susi
vienijimo nariai vyks atostogų 
į ukius, pajūrius ir kitas atos
togoms skirtas vietas. Bet ir 
atostogaudami nariai nepriva
lo pamiršti Susivienijimo rei
kalų, sutikus atostogose lietu
vius nepriklausančius Susivie
nijime, priminkite jiems apie 
svarbą priklausyti didžiulėje 
broliško e orgairzacijoje ir 
pakalbinkite juos prisirašyti, 
ypač organizatoriai neprivalo 
praleisti mažiausios progos 
nepakalbinus lietuvius tapti 
nariais.

Korespondentai prašomi ir 
atostopų metu nepamiršti sa
vo organizacijos ir pranešti j 
organui kiekvieną pasikalbėji
mų Susivienijimo reik a 1 a i s, | 
ypač jeigu pasikalbėjimuose
pavyksta gauti naujų narių. 
Norint organizaciją ugdyti na
riais,
nuolatos.

reikia dirbti visur ir

--------- ;o:---------  
Narių adresų pakeitimo 
reikalu

Mes dažnai gauname laiš
kus iš narių, kuriuose rašoma, 
kad vienas ar kitas narys jau 
keli metai gyvena naujoje vie
toje ir negauna organo Tėvy
nės. Kiti rašo, kad jie persikė
lė gyventi į naują vietą, o Tė
vynė jiems siunčiama senu ad
resu. Tačiau tie nariai, kurie 
skundžiasi negavimu Tėvynės, 
turėtų žinoti, kad centras ne
gali žinoti apie narių persikė
limą gyventi į naujas vietas 
jam nepranešus. Nariai pakei
sdami gyvenimo vietą, privalo 
pranešti centrui naują adresą, 
o jis bus pakeistas ir Tėvynė 
bus siunčiama naųįu adresu. 
Nepakeitus adreso, centrui da
rosi bereikalingos išlaidos, nes 
centras turi
penkis centus už kiekvieną su- l pranešti naują

paštui mokėti

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Septintos Apskrities 
Pusmetinio Suvažiavimo Protokolas

vi urgis Skučas. 
Antanas

Susivienijimo septintos ap
skrities puąmetinis suvažiavi
mas įvyko sekmadienį, balan
džio 19 dieną, 1959 metų, 
Pisttstono Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 91 N. Main St., 
Pittston, Pa. Suvažiavimą ati- 

I darė apskrities pirmininkas 
Adomas Miliauskas 2:30 va
landą po pietų. Po atidarymui 
posėdžio, pirm. Miliauskas pa
skyrė sekančias komisijas:

Mandatų komisijon — M. 
Stanislovaitienę, Juozą Kižį ir 
Joną Povalauską.

Ženklelius prisegti — pp. 
Tunkevičienę, Urbonienę ir 
Mockevičienę.

Maršalka
į Korespondentas 

Ambrozaitis.
Mandatų komisija palikta 

skundų ir apeliacijų komisijoj.
Iki mandatai buvo sutvar

kyti, pirm, paprašė* pakalbėti 
St. Gegužį, buvusį SLA prezi
dentą iš Mahanoy City, Pa. 
Jis pasveikino suvažiavimą ir 
pasakė gražią kalbą apie Su
sivienijimo praeitį. Dar kalbė
jo pirmosios apskrities sve- 
č'ai Antanas Staniškis ir V. 
Visockis iš Shenadoah, Pa. Iš 
Easton, Pa. 342 kuopos kal
bėjo p. Kaziunas ir Mrs. Celia 
McClay. Pasveikino suvažiavi
mą buvęs SLA vice prez. Vik
toras Kamarauskas, dr. Al- 
bert Valibus ir kiti.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 10 kuopų 
su 40 atstovų. Apskrities val
dybos 8 nariai ir sudaro viso 
48 dalyvius.

Delegatai dalyvauja nuo 
SLA kuopų:

1 kuopa, Edvvardsville 
Viktoras Kamarauskas, dr. 
J. Valibus, Ignas Grigutis.

7 kuopa, Pittston
Palūpis, Stasys Norkus, Nellie 
Bayoras, Kazys Spūdis, Juo
zas 
nė, 
žis, 
zys

šių

A.

Vladas

Jur-

Kižis, Agota Tunkevičie- 
Mary Savadge, Marie Ki- 
Isabelle Lišauskienė, Ka- 
Banelis.

32 kuopa, Buttonwood — 
Antanas Mockevičius.

35 kuopa, Wilkes Barre — 
Juozas Voisilus, Juozas Sta- 

1 nislovaitis, Mary Stanislovai- 
tis, Domicėlė Rusgienė, Pra
nas Lucas.

50 kuopa, Binghamton — 
Jonas Kavaliauskas, Kazimie
ras Staniulis.

79 kuopa, Inkerman — Si
mona Jakučionis.

85 kuopa, Kingston
gis Skučas, Juozas Ratys, An
tanas Muliolis.

110 kuopa, Plains 
Mikelionis, adv. Thomas E. 
Mack.

115 'kuopa, Wilkes Barre— 
Marijona Urbonienė, Katrė 
Kamarauskienė, Jieva Nauja- 
lienė, Viktorija Lumbienė, Ma
rijona Kuprienė, Ona Miliaus
kienė, Jurgis Ivanauskas.

203 kuopa, Sebastopol — 
Antanas Pečiulionis, 
Jozaitis.

Pirm.
atidarė suvažiavimą, 
šauktas
ir perskaityti protokolai. Skai
tyti ir valdybos posėdžių pro
tokolai, kurie buvo priimti 
vienbalsiai.

Valdybos raportuose visi 
apskrities valdybos nariai pa
eiliui išdavė savo raportus iš 
nuveiktų darbų nuo paskuti
nio suvažiavimo. Raportai ta-

Miliauskas

A. P.

Motiejus

Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

SLA 6-toji Apskritis 
įteikė Taurę 

Sportininkams
--------------------£------------- i-------------

Šiaurinės Amerikos lietu
viai, latviai ir estai sportinin
kai turi nemažą skaičių orga
nizacijų, kurių nariai lavinasi 
kūno kultūroj ir eina į spor
to varžybas. Ne tik vyrai, o ir 
moterys turi tokias organiza
cijas. Vieną sykį kas metai 
yra suruošiamos varžybos 
tarp lietuvių, latvių ir estų. 
Šiemet jos įvyko Chicagos 
Foster Parke balandžio 25 ir 
26 dienomis. Buvo stalo teni
so, vyrų tinklinio, jaunuolių 
krepšinio, moterų tinklinio ir 
vyrų krepšinio varžybos. 
Sportininkai pasižymėjo nepa
prastais gabumais, ypač lie
tuviai ir latviai. Net jaunuo
liai nuo 12 iki 18 metų am
žiaus žaidė krepšinį kaip tik
ri profesionalai.

Laimąjo lietuviai. SLA 6-sios 
apskrities .pirmininkas dr. A. 
Montvidas nuo apskrities įtei
kė jiems brangią ir 
taurę
tyje jaunieji lietuviai, latviai 
ir estai varžysis kas metai: 
kurie iš eilės laifnės varžybas 
tris sykius, pas tuos taurė 
pasiliks kaipo nuosavybė, ar
ba kurie pirmieji 
kis sykius, taurė 
visados. Kitaip ji 
tai vieniems, tai
metai. Bus už ką varžytis. 
Ant taurės yra užrašas: “Lit
huanian Alliance Of America 
Sixth District”.

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, ŠIA. 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

po priimti vienbalsiai.
Kadangi susirinkime randa

si garbingų svečių, delegatai 
pasiūlė suteikti jiems spren
džiamą balsą. Pasiūlymas pri
imtas ir svečiams suteiktas 
sprendžiamas balsas.

Sekretorius J. Maceina ra
portavo apie parengimą pa
gerbimui seno apskrities iždi
ninko A. Mockevičio. Vakaras 

, įvyko vasario 7 dieną, 1959 
metais, buvo pasekmingas ir 
po visų išmokėjimų apskričiai 
kainavo tik $37.00. Sekreto
rius toliau raportavo, kad jis 
su pirmininku išrinko Mrs. 
Nellie Bayoras ir pasiuntė ją 
dalyvauti Jaunuolių Komisijos 
posėdyje, kuris įvyko SLA 
Centre. Sekretorius pranešė 
suvažiavimui, kad 7-toji ap
skritis turės du piknikus šią 
vasarą, vieną birželio 28 die
ną Sans Souci parke, o kitą 
rugpiučio 23 dieną Rocky 
Glen parke.

Pasiūlyta ir vienbalsiai pri
imta, kad apskritis duotų 
poms 20% už parduotus 
niko tikietus.

Mis. Nellie Bayoras, 
sk rities organizatorė ir 
nuolių Komisijos narė, išdavė 
raportą iš Jaunuolių Komisi
jos susirinkimo, įvykusio SLA 
Centre. Jos raportas buvo il
gokas ir pilnas detalių, pilnai 
painformavo delegatus apie tą 
istorinį jaunuolių susirinkimą 
centre. P. Bayorienės raportas 
priimtas su pagyrimu.

Apskritis nutarė prisidėti 
prie narių prirašymo mokant 
po $5.00 už kiekvieną naujai 
prirašytą narį, jauną ar su
augusį. Mokėjimas tęsis iki 
sekančiam seimui.

Adv. Thomas Mack-Mikelio- 
nis, pakviestas pakalbėti. Jis 
savo kalboj pranešė apie Fra- 
ternalių organizacijų suvažia
vimą, kuriame jis dalyvavo 
Pittsburghe.

Apkalbėjus senelių namo 
reikalą, SLA 7-ta apskritis ne
pritarė senelių namo steigi
mui. Įnešta ir paremta nepri
tarti šiam reikalui. Įnešimas 
priimtas vienbalsiai.

Perskaitytas Miko Kuprio 
laiškas. Laiškas priimtas vien
balsiai.

Kilo klausimas apie mokėji
mą premijos ūž naują narį ar
ba naują paliudymą seno na
rio. Nutarta mokėti premijas 
tik už naują narį. Įnešimas ta- l 
po priimtas, kad mokėti tik 
už naują narį.

Praeitam apskrities suva
žiavime išrinktas naujas iždi
ninkas Danielius Zelonis ser
ga ir atsisako nuo pareigų. 
Jo vieton išrinktas Povilas 
Urbonas, o Urbono vieton ap
skrities iždo globėju išrinktas 
Jurgis Ivanauskas.

Pirmosios apskrities pirmi
ninkas A. Staniškis pasiūlė, 
kad SLA apskričiai ir lietuvių 
visuomenė surengtų didelį 
banketą pagerbti musų lietu- I 
vių veteranus Gegužį, Viniką 
ir Grigaitį. Nutarta, kad 7-tos 
apskrities valdyba susitartų 
su pirmosios apskrities komi
sija ir pradėtų šiuo reikalu I 
veikti. Įnešta ir paremta palik
ti apskrities valdybai parinkti I 
sekenčiam apskrities suvažia
vimui vietą. Įnešimas priim- I 
tas.

Suvažiavimas užbaigtas 5-tą 
valandą po pietų.

Pirm. Miliauskas pakvietė 
visus susirinkusius prie stalo, 
kur visi buvo pavaišinti su I 
skania vakariene.

Apskrities sekretorius ' Į
Juozas Maceina.

kuo-
pik-

ap-
Jau-

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

r.lĮKAS PRIEŠMOKYKLINIAM
AMŽIUJE

I

gražią
trofiją, už kurią atei

laimės pen- 
bus jų ant 
gali tekti 

kitiems kas

Tai yra puikus ir girtinas 
apskrities žestas skelbti lietu
vių vardą kitų tautybių žmo
nėms ir parodyti užuojautą 
musų jaunimui: ir dar labai 
parinktam ir kultūringam jau
nimui. (N.) * Sportininkas.

Baltimore, Md.

Prieš Poilsio Namų Steigimą

Susivieni-

susirinki- 
mėn. 14

SLA 64-tos kuopos nariai ir 
narės pasisakė prieš steigimą 
poilsio namų seneliams. Kiek 
narių buvo gegužės 10 dieną 
susirinkime, tai visi griežtai 
priešingi. Nariai pareiškė, kad 
jeigu įsteigus namus reikėtų 
mokėti specialius mokesčius, 
tai geriau išsižadėti 
jimo.

Sekantis kuopos 
mas įvyks birželio
dieną, Lietuvių Salėje, antrą 
valandą po pietų.

Taigi visi kuopos nariai ir 
nares dalyvaukite susirinkime 
ir užsimokėkite duokles, nes* 
per du mėnesius nebus susi
rinkimų.

Apsižiūrėkite, kad neliktu- 
mėt suspenduoti, nes tuomet 
pasidaro daug nemalonumų 
nariams, kuopai ir centrui.

Prašau visus pilnai užsimo
kėti duokles.

Zigmas Gapšys.

Hartford, Conn.

Nors hormonai yra svarbiausia vai-
v

ko augimo veiksnys, bet yra ir kitų svar
bių augimui įtakų, būtent: maistas, gry
nas oras, saulės spinduliai, judėjimas, 
sportas. Svarbu, kad maistas butų pa
kankamas kiekiu, t. y. kalorijų atžvilgiu 
ir kokybe; kaip žinom, augančiam orga
nizmui svarbus yra proteinas ir vitami
nai'. Dėl nepakankamo maisto kiekio, ar 
jo kokybės, ypač dėl vitaminų nepakan
kamumo, mažėja vaiko augimas, ar net 
sustoja.

Ilgesnės ligos, surištos su gulėjimu 
lovoje, atsiliepia irgi neigiamai į vaikas 
eina liesyti, nyksta, Riebalinis odos sluog
ams ir menkėja rauinenys. Saulės spin
duliai, taipogi ir ultravioliniai spindu
liai (kvarco lempos), sužadina norą val
gyti, padeda gaminti taip svarbų vitami
ną D iš provitamino, kuris randasi odo
je, pagreitina, augimą. Metų laikas irgi 
turi įtaką augimui; pavasarį didėja grei
čiau ūgis, o rudenį — svoris. Nėra nu
statyta, kad klimatas turėtu įtakos kūno t 7 4. C-
augimui.

Tinkamo maitinimosi, v i t a m i n ų, 
saules spindulių, sporto ir gryno oro dė
ka vystosi stiprus vaikai, didesnio ūgio, 
stambesni, sveikesni. “Tas galėtų teigia
mai veikti ateinančios kartos tobulu
mui” (Glanzmann). Tėvų uždavinys, 
vaiko sveikatos srityje, yra suteikti jam 
geras sąlygas jo augimui ir fiziniam vy,s- 
t y m u i s i . ‘Kuomet vaikas gali gerai 
vaikščioti ir bėgioti, turi būti daug gry
nam ore, saulėje. Dėka žaidimų, suristų

21
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Providence, R. I.
• _ ______

ŠIA 347 KUOPOS 
susirinkimas įvyks birželio 
dieną, 4 valandą po pietų,
L. P. P. Klubo name, 475 
Smith Street.

Malonėkite visi nariai ir na
rės dalyvauti šiame susirinki
me ir užsimokėti savo duok
les, kad neliktumėt suspen
duoti. Ateidami atsiveskite sa
vo draugus prirašyti prie S. L.

3W kuopos.
V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

daug bilietų iš anksto ir prisi
dėdavo prie parengimų suruo
šimo. Jos taipgi daug dirbo ir 
Susivienijimo 18 kuopai, todėl 
mes, 18 kuopos nariai, liūdime 
jų netekę ir ilgai jas prisimin
sime, tnes jos savo darbais pa
liko mums gerą atmintį.

Baleckienė dideliame nuliu
dime 
sūnų, 
kius. 
sūnų
ir pažįstamų, 
kapuose, jų kapus dažnai 
aplankys nuliudime likusios 
šeimoj iir prisimins savo 
rasias motinas, o draugai 
lankę kapus apgailestaus 
tekę gerų draugių.

Lai joms būna lengva ilsė
tis laisvoje ir šaltoje Dėdės 
Šamo žemėje, o nuliudime li
kusiai šeimai, giminėms ir 
d'raugams reiškiu gilią užuo
jautą ir linkiu greito susira
minimo.

M. Garkauskienė, 
SLA 18 kuopos narė.

Pittston, Pa.

A.

Westville, Illinois

SLA 18 Kuopa Neteko Dviejų 
Ilgamečių Narių

paliko 3 dukteris, vieną 
anukus ir du proanu- 

Lukošienė paliko vieną 
su žmona, daug draugų 

Joms ilsintis

ŠIA 7-TOS KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 14 dieną, 2-rą 
valandą po pietų, Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje.

Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me, apsimokėti draudos mo
kesčius ir aptarti susirinkimui 
skirtus reikalus.

S. Norkus, 
SLA 7 kuopos sekr.

v •

ge- 
ap- 
ne-

kviečia visus vietinius ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

—o—
Akron, Ohio.

mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove. Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuo<pų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 18 kuopa labai apgai
lestauja dviejų ilgamečių na
rių, kurios išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo ant visados, palikdamos 
dideliame nuliudime savo šei
mas, gimines, draugus ir vi
sus kuopos narius. Tomis 
brangiomis narėmis buvo Ona 
Balekienė ir Barbora Lukošie
nė. Pirmoji Ona Balekienė mi
rė šių metų balandžio mėn. 1 
dieną, o Lukošienė mirė ge
gužės mėn. 18 dieną. Joms 
sergant kuopos nariai jas lan
kė ir ramino liūdesio valando
se, o joms mirus atidavė pas
kutinę pagarbą
palydėjo į amžino poilsio vie
tą. Palaidotos su bažnytinė
mis apeigomis.

Jos priklausė ne tik prie 
Susivienijimo 18 kuopos, bet 
ir prie kitų draugijų, kaip tai 
rožančios draugijos, tretinikių 
draugijos ir visose dirbo kiek 
joms laikas ir sveikata leido. 
Rengiant kokius nors pobū
vius, jos visuomet parduodavo 
l

SLA 124 KUOPOS 
valdyba šaukia priešatostogi- 
nį visų kuopos narių susirin
kimą, kuris įvyks birželio 14 
dieną, įprastoje vietoje.

Kadangi liepos ir rugpiučio 
mėnesiais nebus Jokių kuopos 
susirinkimų, tai finansų sek-, 
retorius Jonas Dikėnas malo
niai prašo visus narius atvyk
ti į šį susirinkimą ir susimo
kėti savo draudimo duokles. 
Valdybos pirmininkas Sta
sys Braznauskas, stengdama
sis pagyvinti ir išplėsti kuopos 
veiklą,' taip pat prašo visus 
narius būtinai atvykti į šį su
sirinkimą ir tuomi prisidėti 
prie bendros ir visiems svar
bios veiklos.

Taigi, ligi pasimatymo bir
želio 14 dienos priešatostogi- 
niame susirinkime.

Kuopos Valdyba.

oficialiai 
Po to iš- 

valdybosvardošaukis

visi nariai

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivieniji-

v •

grąžintą laikraščio numerį ir 
pranešimą apie nario išsikeji- 
mą gyventi į kitą vietą, nenu
rodant naują adresą. Jeigu 
paštas žino naują adresą, tai 
praneša, bet ir už tai centras 
turi užmokėti penkis centus.

Todėl nariai, 
venti į naują

.persikėlę gy- 
vietą, prašomi 
adresą. I

Lenkios vy-Varšuva.
riausybė įsakė Prancu z i j o s 
ambasados pareigūnui išvykti 
iš Lenkijos laike 24 valandų.

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo 77 kuopos rengia
ma linksma gegužinė-išvažia- 
vimas įvyks birželio 21 dieną, 
sekmadienį, Šimaič.|j parkely- 
sodely. Rengėjai kviečia visus 
kuopos narius ir geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti gegužinėje ir tyrame ore 
po žaliuojančiais medžiais 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietį.

Easton, Pa. —- Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Katįpio ūkyje, 
County Club Roazr Rengėjai

f
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metų

J. P. Mikelonis, So. Boston,
Mass. _______________________

278 kuopa, St. Catharines,
Canada ___ _______________

J. Šileikis, Brooklyn,
N. Y. ...............-.......................

6.00

5.00

54.00

Išmokėjimai Gruodžio Mėnesio, 1958 Mėty

Pomirtiniu

GUODŽIO MENESIO

Gruodžio 6 1958 $1,750.00
Gruodžio 13, 1958 .......  1,300.00
Gruodžio 20, 1958 ..........  3.141.94
Gruodžio 27, 1958 ________  2,000.00
Gruodžio 31. 1958 _________ 962.00

Viso ______ $9.153.94

Ugoje Pašalpos

Gruodžio 6. 1958 _ ..............  $668.25
Gruodžio 13. 1958 ............. ___ 735.60
Gruodžio 20, 1958 _____ ____ 829.60
Gruodžio 27, 1958 ................... 313.50
Gruodžio 31, 1958 . ............  780.04

Viso ______ $3,326.99

Pa. .................. . ...................
M. J. Vinikas, New

York, N. Y. __________
J. Maceina, Pittston, Pa. 
S. Bredes, Jr., Brooklyn,

N. Y. .......................... ........
S. Gegužis, Mahanoy City,

Pa. .......... ........... .................
P. Dagys, Brooklyn, N. Y.
N. Gugis, Chicago, III. 
Hotel Sherman, Chicago,

III. ................ .........................

257.96

486.19
281.92

313.85

284.88
26.00
33.00

104.03

Viso $1,910.95

Sugražinti Mokesčiai
Apdraudos Fondas _______  $122.89
Ligoje Pašalpos Fondas--------- 40.80
Mišrus Fondas ____  1.32
Lėšų Fondas _______________ 15.50

Viso $180.51

Jungtinių Valstybių Vėliavos Gimtadienis

Atšauktoji Apdrauda

V. Budreckienė, Newark,
N. J. .......................į..........

Jurjonienė. Chicago. III. 
Zimontas, Chicago, III. 
Pangonis, Carlinville, III. 
Karanauskas, EI. Monte,

Calif. ........................ -.............
O. Karanauskas, EI. Monte, 

Calif. ........................................
D. Aleksandravičius,

Brooklyn, N. Y. --------
S. Bagdonas, Worcester,

Mass. ------------------------------

A. 
A. 
S.
E.

$492.00
238.89
475.96
332.00

100.46

50.23

149.70

105.10

Viso ............................ —-- $1,940.34

Vaiką Atšauktoji Apdrauda

V. Aleksandravičius, 
Brooklyn, N. Y.

Tėvynes Reikalai
Marš Printing Co..

New York, N. Y. ............... $842.72
Postmaster, New York,

N. Y. -----..........................
H. Rice, Nevv York, N. Y. 
Intertype Corp., Brooklyn,

N. Y. . ........... ___............. .
Western Union, Nevv York

City -----------------------------
Imperini Printing Ine.,

Nevv York City -----------
Economy Photo Engr. Co.,

Nevv York City ------------

40.55
110.00

24.85

15.72

6.30

9.95

Viso

$141.62 
e

$141.62

20 Metu Taupomoji Apdrauda

M. Rudin, Manchester, 
Conn. . ......... ............... .

P. J. Satinsky, Miami, 
Florida . ...............

$500.00

500.00

Viso $1,000.00

Viso __________________

Atlyginimas Sekretorlanls
J. Laučiškis, Brooklyn, N. Y.
A. Miliauskas, Wilkes

Barre, Pa. -----------------------
J. Stockunas, Springfield,

III. —............ .........
Br. Elsbergas, Trenton, N. J. 4.08
A. Gabrėnas, Trenton, N. J. 3.19

$115.00

$6.81

25.50

18.15

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

Algos
ŠIA. Raštinės

Tarnautojams .............. .
ŠIA Spaustuvės

Tarnautojams -----------
N. Gugis, C.hicago, III.
P. P. Dargis, Pittsburgh

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

$57.73

$4,221.20

933.00
180.00

120.00

Viso j. $5,454.20

Išmokėjimai
Printing and

Y. CL

{vairus

Schalit
Stationary Co., N.

Sočiai Security
Nuoma
New York Telephone Co. 
Nuošimtis už nupirktus 

bonus _______________ _
L. Goodfarb, Philadelphia,

Pa. . .............. ...........................
Paštas
Smulkios išlaidos 
Hordeis Incorporated.

Chicago, III. __________ -
Raštinės išlaidos 
William^burg Bindery,

Brooklyn, N. Y. ...............  18.00
L. Sperauskas, Brooklyn,

N. Y. ...............................  51.75
Christmas Gratuities 240.00
Nekilnojamo Turto

jkainavimas . ........................... 30.00
Literatūra 6.00
Lietuvių mokykla, Chicago,

III. .................................................. 50.00

$90.18
234.82

2,610.00
125.57

567.54

172.50
55.34
54.20

__ 41.83
16.42

Pašalpos iš Našliu ir 
Našlaičiu Fondo

P. Stulminskienė, 
Nanticoke. Pa..............—

B. Vinskunienė, Chicago,
III. ........................................

A. Jankauskas, Granville,
III.........................................

$10.00

10.00

10.00

Viso $30.00

SLA Nuosavybės

307 West 30-th Street, 
New York, N. Y. ............... $495.22

128^-So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J. ______  55.43

Viso

%

$550.65

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

Th. E. Mack, Wilkes
Barre. Pa. ______________ $123.12

P. P. Dargis, Pittsburgh,__ __ ____

Viso ...................................... $1,050.09

Atlyginimas Organizatoriam 

J. M. Tumavičienė,
Jamaica Plain, Mass. —.

V. Šaulys, W. Haven,
Conn. ___________________

N. T. Bayoras, Pittston,
Pa. ............................................

A. Praškevičius, Cleveland,
Ohio _____________________

A. Vinikas, New York,
N. Y...........................................

A. Ramanauskas,
Mahanoy City, Pa. -------

P. S. Rindokas, East
Chicago, Ind. ____________

J. Gedmintas, Dorchester,
Mass. ____________________

A. Kariūnas, Easton, Pa.
Z. Piliponis, St. Catharines,

Canada __________________
J. Kutra, Rockford. Iii.
A. Vaitkevičius, ChicAgo,

Iii. ...................................... ......
J. Placas, Chicago, Iii.
S. Jokūbaitis, Toronto,

Canada _________----------------

$41.67

21.20

27.10

34.25

56.72

71.05

75.25

116.45
38.16

7.50
28.10

289.05
11.00

234.26

Viso $1,051.76

Atlyginimas Daktarams
P. S. Rindokas, East 

Chicago, Ind. ____________ - $9.00
J. Gedmintas,- Dorchester,

Mass. _____________
A. Valadka, Toronto,

Canada ____________

4.00

37.00

Viso $4,364.15 v

Šeinio Išlaidos

A. S. Trečiokas, Nevvark,
N. J. ...................................... $334.40

Viso ____________

Certifikato Paskola
$334.40

A. J. Petrulionis, Pittston, 
Pa. .......................................... $109.00

Viso $109.00

Nupirkti Bondsai
Niagara Mohavvk 

Povver ______________
Commonvvealth Edison 
Philadelphia EI. Co. 
Glidden Company

$23,687.50
23,218.75
25,000.00
25,781.25

Viso $97,687.50

Viso gruodžio mėn. $128,458.83

SLA TURTO SUDĖTIS

Nejudomos nuosavybės $58,730.11
Morgičiai ______________ 237,000.21

Kiekviena diena žmonių gy
venime yra svarbi, vieniems 
mažiau, kitiems daugiau. 
Kiekvieną dieną yra atsitikę 
svarbių įvykių, kuriuos mes 
atitinkamai atžymime, bet kai 
kuriuos įvykius mes visai pa
mirštam arba jeigu ir prisi
menam, tai tik paviršutiniai.

Aš šiuomi noriu jums, ger
biamieji, priminti apie Jung
tinių Valstybių Vėliavos gim
tadienį. Ateinantį sekmadienį, 
birželio 14 dieną, musų vėlia
vai sukanka 182-ras gimtadie
nis, prieš tiek metų, tai yra 
1777 metais, birželio 14 die
ną Jungtinių Valstybių Kon
gresas pripažino dabartinę vė
liavą oficiale vėliava Jungti
nių Valstybių, ir nuo to laiko 
ji tapo Amerikos simboliu.

Birželio 14 dieną visos ša
lies gyventojų pareiga yra, 
kur tik galima, iškelti šią gar
bingą vėliavą viešumon sutei
kiant jai atitinkamą pagarbą.

Amerikos Legiono pastan
gomis, Atstovų Butui Wa- 
shingtone yra įteiktas suma
nymas, kad VĖLIAVOS DIE
NA, birželio 14 diena, butų 
paskirta legale tautos švente 
visose valstijose.

Legionierių pastagomis pir
ma, visos šalies Vėliavos kon
ferencija, buvo sušaukta Wa- 
shington, D. C., birželio 
dieną, 1932 metais, tikslu 
statyti tvarką kokiu budu 
tų tinkamiausia suteikti 
garbą Jungtinių
vėliavai. Į tą konferenciją bu
vo suvažiavę įvairių civilių, 
patrijotinių, fraternalių ir 
mokslo organizacijų delegatai. 
Ir jų nustatyta tvarka dabar 
yra pripažinta autoritetu, per

visą šalį, kaip ir kur vėliavą 
galima vartoti ir 'kaip ją gerb
ti.’ Čia priminsiu tik porą: 
Niekuomet nelaistina Ameri
kos vėliavai nukrist ant žemės 
ar grindų. Užlaikyt ją reikia 
švariai ir, kaip pasensta ir 
būna netinkama vartojimui, 
tai negalima numesti kaip ko
kį paprastą skudurą, bet rei
kia gražioj nuotaikai sudegin
ti.

Jungtinių Valstybių vėliava 
yra populiariausia vėliava pa
saulyje. Ji plevėsuoja ne tik 
Amerikos visose viešose įstai
gose ir milijonų žmonių širdy
se, ji dar plevėsuoja kiekvie
nam pasaulio vandenyne ant 
Amerikos prekybinių ir kariš
kų laivų ir beveik kiekvienoj 
šaly prie Amerikos konsulatų 
ir ambasadų, ir visų yra ger
biama. Ir tie, kurie nenori jos 
gerbti, irgi su ja skaitosi.

Per tuos 182 metus ši vė-

1 liava priėmė į savo globą tuk
siančius nuskriaustų žmonių 
iš viso pasaulio. Tarpe tų ir 
mes lietuviai su savo tautos 
žadintojais, kurie negalėjom 
pakęst cariško jungo, radom 
čia prieglaudą. Po antrojo pa
saulinio karo, 'kuomet tūk
stančiai musų 'brolių lietuvių 
neteko savo vietų, Amerikos 
vėliava ir tuos priglaudė po 
savo sparnu. Ši vėliava išgel
bėjo vakarų Europą nuo juo
do ir rudo-režimo, ji išgelbės 
ir rytų Europą, sykiu ir Lie
tuvą, nuo raudono fašizmo, 
tai yra komunizmo tironijos.

Todėl, gerbiamieji, šia pro
ga nuoširdžiai atnaujikim sa
vo prižadą ištikimybės bei lo
jalumo šiai brangiai vėliavai, 
tiems principams ir tai res
publikai kurią ji reprezentuo
ja.

Jesepli Lekys,
Buvęs Konmandięrius 
Stepono Dariaus Posto 
317, A. L., Boston, Mass.

Iš Praeities Tavo Sūnus Testiprybę Semia

vergtoje Lietuvoje. Čia atsis
pindi visa okupanto politika, 
krašto ūkis, kultūra ir ben
drai visas pavergtųjų tautų 
gyvenimas įvairiose srityse.

Eltos pranešimai pasiekia 
lietuvius ne tik Europoje, bet 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir 
net Australijoje bei Naujoje 
Zelandijoje. Jdis n-a u d o j a s 
taip ipat visos laisvosios val
stybės. Kitos panašios lietu
viškos informacijos neturime.

Bet dar svarbesnę pareigą 
atlieka Tautos Fondas išlaiky
damas lietuviškas valandas 
per Romos, Vatikano ir Mad
rido radijas. Kasdien perduo
dama žinios apie lietuvių gy
venimą laisvajame pasaulyje, 
apie musų organizacijas, veik
lą ir pastangas lietuvybę iš
laikyti ir Lietuvą išlaisvinti. 
Kasdien aiškinama laisvojo 
pasaulio gyvenimą bendrai, 
apie politiką, ūkį, religiją, kul
tūrą ir visa kita, 
atitaisyti bolševikų 
šfcJeidžiamą melą.

Nėra abejones, 
transliacijos padeda
ten krašte išlikti gerų lietu
viu, nenueiti klyskeliais, pa
laiko viltį susilaukti laisvės ir 
nepriklausomos Lietuvos pri
sikėlimo.

Bandome
Lietuvoje

kad Šios 
daugeliui

14 
nu- 
bu- 
pa-

Valstybių

U. S. Bondsai..... ..........
įvairios sekuracijos

ir bondsai _________
Paskolos moksleiviams
Narystės paskolos ___
Paskolos SLA nariams

bedarbiams _________
Inventorius __________
Administratoriaus

sąskaitose _________
Pinigai taupomose

sąskaitose _____ ____
Pinigai einamose 

sąskaitose __________

586,000.00

2,367,669.04
8,385.00
5,916.78

1,208.50
5,607.23

3,500.00

12,268.10

119,978.63

Viso
M. J.

SLA

$3,406,263.60
VINIKAS,
Sekretorius.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdraudė—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

K

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $S25jOO mėnesiui. Mokesčiai tik po $100 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų 1 mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudę skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIU NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
Šiuo adresu: Lithuanian Atliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

•c SLA VAJAUS
♦

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu,su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos Įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžins

Šie žodžiai gimė, kada lie
tuvių tauta buvo užmigdyta 
letargo miegu ir mažai vilčių 
bebuvo, kad ji atbus. Bet iš
girdusi praeities didybę pabu
do ir pavasario žibutė pražy
do. Deja neilgam. Šiandien 
lietuvių tauta dar didesnėj ne
laimėj.

Visi, kurie dar lietuvišką 
dvasią savyje jaučiame, ma
tome, kad lietuvis vienur fį- 
ziniai užmušamas, kitur mig
domas stipriomis miego piliu
lėmis, kad jis lietuvių tautai 
nebeprisikeltų. Musų, dar bu
dinčių pareiga bent nuo miego 
piliulių apsisaugoti ir jų pa
ragavusius žadint, kad neitu- 
mėm į kapą be ženklo, kad lie
tuviais buvom.

Netolimoje praeityje lietu
vių tauta skaudžiai nukentėjo 
nuo Želigovskiados. Tokios 
želigovskiados ir ateityje pa
sikartos, nes anoj ir šioj pusėj 
Atlanto tam aktyviai ruošia
masi.

Vilniečiai tą jungą 20 metų 
ant savo pečių nešę, gerai ži
no, kad reik stiprinti tautinę 
dvasią, kad mažiau lietuvių 
nutautėtų, tai ir busimiems 
Zeligovskiams bus sunkiau pa
sireikšti. Tuo tikslu su ten 
esančiais lietuviais palaiko ry
šį, stengiasi kiek išgalės lei
džia jų sunkią ekonominę būk
lę gerinti, tam tikslui jau 
penki metai ir Jonines ruošia.

Šiais metais, kaip penkių 
metų sukakties, ypatingas, 
nes į jjas pakviesta ir atvyksta 
visų mylimas “Čiurlionis”.

Apibūdint ČIURLIONĮ šia
me straipsnyje neįmanoma, 
nes kiek muzikoj garsų, tiek 
apie ČIURLIONĮ pasisakymų 
ir vis vienas už kitą gražes
nių ir jausmingesnių. Galima 
gal tik priminti, kad čiurlie- 
niečiai Jįai yra naujųjų laikų 
kryviaC naujųjų laikų vaidy- 
los. Kol senųjų laikų kryvio 
rankose kanklės skambėjo, 
tol lietuvių, kariui užteko jėgų 
nuo priešų apsiginti. Tik kai 
kakles sudaužė ir kryvį nužu
dė, tik tada kariui kardas iš
krito ir visa Lietuva užmigo 
letargu.

Šiandien vėl skamba kank
lės ir jų garsuose girdim vai-

dilučių maldą, girdim “namo 
broleliai... laukai nearti”, gir
dim praeities didybę ir stip
rybę. ČIURLIONIO kanklėse 
ir dainose girdime visą Lietu
vos praeitį. Ir tai dar kartą 
išgirsime š. m. birželio 20 die
ną Niagaros pusiasalyje nedi
deliame miestelyje prie St. 
Catharines, Ontario, Canada 
Joninių šventėje, kurios taip
gi rišasi su gilia praeitimi, ka
da tą pačią dieną į rasos šven
tę susirinkdavo tūkstančiai 
lietuvių pasiklausyti kanklių 
ir dainų. I. Sajauka.

Adresas

(D m., num. ir gatvė 9

(2) 9

miestas , zona valstija

(3) »

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė , nu m.

m., num. 

miestas

m., mim.
miestas

ir gatvš
miestas____

ir gatvė

ir gatvė

9

, zona valstija —

>

, zona valstija __

, zona - valstija____ i

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA, 307 WEOT SOtii STREET, NEW YORK 1, N. Y. į

Paremkime Tautos 
Fondą

(Prel, Jono Balkuno 
radio kalba)

Kaip Tautos Fondo pirmi
ninkas kreiipiuosiu į visuome
nę švenčiausiu reikalu.

Kai didžiosios valstybės de
rasi mažųjų tautų kaina, mes 
turime susirūpinti Lietuvos 
likimu. Ar ji bus išlaisvinta 
ar galutinai palikta Rusijos 
meškai? Viena aišku, kad ty
lėti ir ramiai laukti kažkeno 
malonės, negalima. Privalome 
jungtis, veikti ir šaukti į lais
vąjį pasaulį. Propaganda šiais 
laikais yra šaltojo karo svar
biausias ginklas.

Kontaktą palaikyti su lais
vuoju pasauliu, su išeivija ir 
su pačia okupuota Lietuva 
yra Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto uždavi
nys su Tautos Fondo pagalba.

Kokią pagalbą duoda Tau
tos Fondas?

Tautos Fondas remia Radio 
Tarnybą, kuri palaiko ryšius 
su laisvuoju pasauliu ir pa
vergta Lietuva. ’ Taryba išlai
ko monitoringą. Monitoringas 
klauso pranešimų iš Vilniaus 
ir Maskvos radijų, seka Lie
tuvos spaudą. Užrašęs paneši
mus perduoda lietuvių ir įvai
rių valstybių įstaigoms, radi- 
joms ir spaudai. Tiems tiks
lams yra leidžiami Eltos Biu
leteniai vokiečių, italų, ispanų, 
anglų ir lietuvių kalbomis.

Monitoringo tiksliai užrašy
tos radio žinios sudaro pa
grindą stebėti visą padėtį pa-

Tautos Fondas šiai akcijai 
išleidžia į metus keletą tūk
stančių dolerių.

Iš kur Tautos Fondas gau
na pinigus? .

Pagalbon ateina ALTas ir 
geradariai patriotai lietuviai. 
Nors sunkiai verčiasi musų 
tautiečiai Europoje, Pietų 
Amerikoje ir Australijoje, bet 
ir jie aukoja radijų palaiky
mui. Gausiai remia kanadie
čiai. Bet kur kas neužtenka, 
kad pilnai išvystyti laisvinimo 
propagandą.

Todėl brangus lietuvi-lietu- 
ve: padėk Tautos Fondui iš
laikyti monotoringą, spaudin- 
ti Eltos biuletenius ir apmo
kėti Romos, Vatikano ir Mad
rido radijas. Padėk palaikyti 
tą ryšį su pavergta Lietuva. 
Gelbėk laisvinimo akcijai lais
vajame pasaulyje. Tik Tu gali 
išlaisvinti Tėvynę.

Siųsk aukas rašydamas: 
W o o l w o rth Building, New 
York City, arba užrašęs mano 
vardą — Monsignor Balkūnas, 
Maspeth, N. Y.

Racine, Wisconsin

Minėsime Baisųjį Birželį

Nors musų kolonija nėra 
didelė, bet mes neatsiliekame 
nuo kitų daug didesnių kolo
nijų ir atžymime svarbesnius 
įvykius. Šį sekmadienį, birže
lio 14 dieną rengiamas minė
jimas baisiojo birželio. Jis į- 
vyks šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 815 Park Avenue, 
2:30 valandą po pietų.

Minėjime dalyvaus ir kalbės 
šen. Lynn E. Stalbaum, dr. 
Paukštelis ir kt. Bus ir turi
ninga meninė 
dalyviams 
džiauti.

Rengėjai 
apylinkėse
riotinguosius 
vauti ir paminėti lietuvių tau
tai liūdnus birželio įvykius.

Vietinis.

programa, tai 
nereikės nuobo-

kviečia vietinius ir 
gyvenančius pat- 

lietuvius daly-
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJA
UKRAINA, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KI'PAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Licensed by USSR Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4
MUSŲ SKYRIAI

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

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOvvnsend 9-3980

Avenue 900 Literary Road 
CLEVEIAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut 5-8878
Kiek

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.
Tel. OHehea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmor® Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musą didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų.
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir .adresatą pasiekia per 6 -7 savaites (oro paštu laike
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmuB.
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Birželio 12, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
SLA Sekretorius Buvo Išvykęs į Erie, Pa

Birželio 5 dieną Susivienijimo sekretorius DR. TM. J. VI
NIKAS buvo išvykęs į Erie, Pa., dalyvauti Vajaus Komisijos 
narių posėdyje. Vajaus Komisiją sudaro: prezidentas POVILAS 
P. DARGIS, vice prezidentas JUOZAS MACEINA, daktaras 
kvotėjas DR. STEPONAS BIEŽIS, ir sekretorius DR. M. J. 

. VUNIKAS. Tame suvažiavime Vajaus Komisija apsvarstė ir 
priėmė parengtas taisykles draugybos nariams, o kadangi Erie, 

- Pa. yra apie tūkstantis narių priklausančių ŠIA 216 kuopos 
-klube, tai dėl tos priežasties suvažiavimas ir buvo sukviestas 
Erie, Pa., kad su tais klube priklausančiais nariais pasikalbėti 
ir pakalbinti juos prisirašyti prie Susivienijimo draugybos na

triais. i .

Apkalbėta ir išspręsta daug kitų reikalų, susijusių su da
bar einančiu vaijum naujų narių telkimui į Susivienijimą. Daug 

.laiko pašvęsta apsvarstymui akcidentalės apdraudos, priimti 
paruošti raideriai ir nariams certifikatai. Nors Vajaus Komi

jai ja posėdžiavo tik dvi dienas, bet per tą trumpą laiką aptarė ir 
išsprendė daug reikalų. Taipgi ji pasikalbėjo su Susivienijimo 
216 kuopos veikėjais naujų narių telkimo į organizaciją reika
lais. Mat Vajaus Komisijai rupi, kad šio Pažangos Vajaus me
tu butų įrašyta kodaugiausia lietuvių ir lietuvaičių į Susivieni
jimą.

New York, New York
> __________________

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Ketvirtadienį, birželio 4 die
ną Tėvynės redakcijoj ir cen
tre lankėsi Susivienijimo 158 
kuopos ilgametis veikėjas p. 
J. Laton iš Springfield, Illi- 
nois. Jis per dvylika metų bu
vo 158 kuopos pirmininkas, o 
per pastaruosius keletą metų 
eina finansų sekretoriaus pa
reigas. Su juo kartu lankėsi 
jo žmona, sūnūs Richard ir 
panelė Dorothy Ann Kružins- 
kaitė. Jie atvyko į VVest Point 
dalyvauti kadetų mokslo už
baigimo "iškilmėse, nes birže
lio 3 dieną jų sūnūs Richard 
baigė mokslą ir gavo diplomą. 
Rytojaus dieną jie visi pirmą 
kartą aplankė redakciją.

Su tolimais svečiais malo
niai pasikalbėta apie Susivie
nijimo veiklą Springfielde ir 
kitais reikalais. Svečiai pavie
šėję kelias dienas New Yorke 
ir jo apylinkse pas draugus, 
išvyko į namus prie kasdieni- j 
nių pareigų.

Birželio 5 dieną redakcijoje 
lankėsi šaržantė Aldona Aly- 
čiutė iš Fort Hamilton, N. Y. 
Ji jau daug metų tarnauja 
Amerikos armijoje, penkis 
metus buvo Vokietijoje, Oki- 
navoje ir kitose vietose, o da
bar Fort Hamilton, N. Y. Ji 
yra Susivienijimo centrinės 
kuopos narė, atvyko * apsimo
kėti draudos mokesčius, tai ta 
proga aplankė redakciją. Ji 
papasakojo apie žmonių gyve
nimą Vokietijoje ir kitose vie
tose, kur jai būnant tarnyboje 
teko gyventi.

Baisiojo Birželio Įvykių 
Minėjimas Camegie Hali

Meras Wagneris Paskelbė 
Laisvės Dieną

Baisiojo Birželio minėjimo 
proga, New Yorko miesto mė- 
ras-burmistras paskelbė birže
lio 14 dieną laisvės diena. 1941 
metais birželio 14 dieną iš tri
jų Baltijos valstybių — Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos ko
munistai išvežė į tolimą Sibi
rą aipie 70,000 žmonių sun
kiems darbams ir vargui. Tai 
liūdnai sukakčiai paminėti 
trys Baltijos ir kitos paverg
tos tautos bendrai rengia mi
nėjimą sekmadienį, birželio 14 
dienos vakare, didžiulėje Car- 
negie Hali, 57-th Street ir 
7-th Avenue, New Yorke,

Rengėjai kviečia visus pat- 
ribtinguosius žmones, ypač 
naujakurius, kurie pabėgo nuo 
komunistinio teroro, gausiai 
dalyvauti birželio įvykių minė
jime. Lai šį sekmadienį, bir
želio 14 dienos vakare, visi 
keliai ir visus lietuvius veda j . 
didžiulę Carnegie Hali.

Minėjime bus pasakyta kal- 
priimtos atitinkamos rezo

liucijos ir kitų įvairenybių da- 
patenkinimui Kep. |

■j- ■

Paieškojimai

vadovybė, į kurią įeina šie į- 
žymųs asmens: V. Anesta, J. 
Januškis, V. Jankūnas, N. Jo- 
nuška, F. Ramanauskas, M. 
Strazdienė, J. Stilsonas, P. 
Šveikauskas ir J. Vinciunas.

Visi išrinkti vadovybėn as
mens yra veiklus ir, energin
gi, tad reikia tikėtis, kad jie 
atliks daug gerų darbų orga
nizacijos naudai.

Visur Buvęs.

Pittston, Pa.

Susivienijimo Narių Kižių 
Sūnūs Kunigas

Iletuvoa Generalinio Konsulo 
New Yorke paleftkoml asmenys:

Damkus Juozas ir Mykolas.
Dvareckas Juozas, Jokymo sūnūs, 

iš Merkinės. ,
Grigaliunienė-Mačiulytė Elena, ir 

Augaltienč-Mačiulytė Vera.
Juškienė-Tirunaitytė Maryte, Ju

škos Stasio našlė, kilusi iš Šilalės 
par., ir duktė Juškaitė Leonora.

Klimaitis Jurgis.
Klimas Antanas, ir jo sūnus Juo

zas, Kleopas ir Vincas; Klimas Ro
kas ir jo sūnus Juozapas ir Ro
kas; Klimas Vincas, ir jo dukterys 
Magdalena ir Ona.

Kučinskas Kazys ir Vladas, iš 
Gražulėmj k., Alvito vals., Vilka
viškio apskr.

Kupinas Mykolas.
Lebedinskas Vytautas, Vinco sun., 

gimęs 1925 m.
Ližaitis Vincas, Vinco sūnūs, iš 

Dailučių k., Alvito vals., Vilkaviš
kio apskr.

Lukonas Danielius, Martyno sū
nūs, gyveno Silver Creek, New 
Philadelphia, Pa.

Lukša-Skrickytė Ona, ir Vyšniau- 
skienė-Skrickytė Stepanč, Antano 
dukterys.

Masaitis Kazimieras, Viktoro sū
nūs.

Mickevičius Alojas, Simo sūnūs, 
gyvenęs Sao Paulo, Brazilijoje.

Miernykienė Ona, Juozo duktė, 
ir jos duktė Miernykaitė Ona, An
tano duktė.

Milinavičienė Kašte.
Pranckunas Stasys, kulturtechni- 

kas-inžinierius.
f

Minglela Gabrielius, Karolio sū
nūs, kilęs iŠ Kalvarijos apylinkės, 
buvęs Šačių vargonininkas.

Semaška Vincas, Vinco sūnūs, iš 
Bladikių k., Šėtos vals., Kėdainių 
apskr. >

Iieškomiej! arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF IjITHUANIA, 

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

Tei. STagg 2-5043

Matthev P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

<

SLA VASARNAMIS

ŠIA Penktosios Apskrities 
Išvyką į Atlantic City

Susivienijimo penktosios ap
skrities bendrai su Lietuvių 
Spaudos Klubu ruošiama išvy
ka į Susivienijimo vasarnamį 
Atlantic City įvyks šį šešta
dienį ir sekmadienį, birželio 13 
ir 14 dienomis. Išvykos daly
viams, kaip ir praeitais keliais 
metais, antrąją išvykos dieną 
bus paruošti bendri pusryčiai 
ir pietus.

Autobusai į Atlantic City 
išeina iš Port Autorify stoties 
New Yorke, kelionė į abi 
sės kainuoja tik $5.72,

Brooklyn, N. Y.

pu-

Baisiojo Birželio Minėjimas

Nevv Yorko Lietuvių Tary
ba ruošia Baisiojo Birželio 14 
dienos minėjimą, kuris įvyks 
šių metų birželio 14 dieną 1 
valandą po pietų, Piliečių Klu
be, 280 Union Avenue, Brook- 
lyne.

Minėjimo kalbą pasakys 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
p. Vacį. Sidzikauskas. Meninė- 
je dalyje dalyvaus soliste Lio
nė Juodytė-Mathew, palydint 
muz. A. Mrozinskui ir akt. H. 
Kačinskas.

| Visi lietuviai maloniai kvie
čiami kuo skaitlingiausia da
lyvauti. Įėjimas nemokamas.

Rengėjai.

South Boston, Mass.

Lietuvių Darbininkų Drau- ' 
gijos Suvažiavimas

Gegužės 30 ir 31 dienomis 
South Bostone Strand svetai
nėje įvyko Lietuvių Darbinin
kų Draugijos metinis suvažia
vimas. Dalyvavo daugiau 30 
atstovų, daugiausia jų buvo iš 
Bostono ir Brooklyno. Suva
žiavime atitinkamus praneši
mus padarė prof. J. Kairys, 
“Darbo“ redakcijos narys J. 
Kiznis ir sekretorius J. Stilso
nas. Suvažiavimui vadovavo 
pirmininkas Jonas Buivydas.

Plačiai buvo disktuotas žur
nalo “Darbo“ leidimo reika
las. Delegatai pasidžiaugė, kad 
žurnalas tobulėja, pareikšta į- 
vairių nuomonių ir pasiryžta 
jį toliau leisti ir gerinti. Au
kų sudėta virš septyni 
dolerių.

Delegatų pagerbimui 
vaišinimui gegužės 30 
vakare buvo suruoštas
tas Strand valgyklos svetainė
je. Bankete dalyvavo ne tik 
delegatai, bet nemažai buvo 
vietinių ir apylinkėse gyve
nančių lietuvių ir lietuvaičių. 
Dalyviai banketu buvo paten
kinti, nes ibi 
vairių skonii 
tojo alučio 
šinti,, nes tą 
šiltas oras.

Išrinkta nauja draugijos

Šių metų gegužės mėn. 24 
dieną Susivienijimo narių Jur
gio ir Onos Kižių sūnūs tapo 
kunigu, ir pirmas mišias laikė 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Dalyvavo daug kuni
gų ir parapijiečių buvo pilna 
bažnyčia. Pamokslą sakė lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Kiek man žinoma, tai pir
mas lietuvis Pittstone gimęs 
ir augęs tapo kunigu. Jo tėvai 
taipgi Pittstone gimę ir augę, 
bet jie savo vaikus išaugino 
lietuviškoje dvasioje, du jų 
sūnus Juozas ir Lenard yra 
vadę ir pavyzdingai gyvena, o 
trečias sūnūs Kenneth tapo 
kunigu.

Man yra garbė pranešti, 
kad Jurgis Kižis yra ilgame
tis Susivienjjimo 7 kuopos na
rys ir lietuviškų reikalų nuo
širdus rėmėjas.

Aš nuo savęs linkiu jaunam 
kunigui sveikatos, ilgiausių 
metų ir būti naudingu savo 
tautai, o tėvams gėrėtis vaikų 
pavyzdingu gyvenimu.

Walter Palūpis.

• v

Chicago, Illinois
Rengnamas Didelis Piknikas

Vietinis laikraštis “Laisvo
ji Lietuva“ rengia didelį pava
sarinį pikniką sekmadienį, bir
želio 14 dieną, Spaičio Sode, 
Willow Springs, Illinois. Ren
gėjai, kiek man teko sužinoti, 
deda visas pastangas, kad pik
nikas butų gerai surengtas ir 
dalyviai butų patenkinti. Pik
nikas prasidės po pietų ir tę
sis iki vėlyvam vakarui. Veiks 
bufetas su skaniais užkan
džiais ir gėrimais, tai atsilan
kiusiems nereikės badauti nei 
troškulį kęsti.

Aš varde rengėjų nuošir
džiai kviečiu vietinius ir apy
linkėse gyvenančius dalyvauti. (

Koresp.

SLA Pagalbos Ranka
Pomirtinių ir

Susivienijimo 
Iždininkui Pasirašyti
6, 1959 Metais

Lietuvių Amerikoje

$1,000.00

Savaitinė Atskaita Išmokėtų
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Birželio

Išmokėtos pomirtinės
RIJU&AS'B. BAUSEVICIUS-BELMS, 204 kp., Tama- 

qua, Pa., gimęs 1880 m. lapkričio 1 d., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė liepos 29, 1910 m. Mirė gegu- 

' žės 23, 1959 m. Velionio žmonai, Julia E. Beilis, 
pomirtinės išmokėta___________________________

STASYS SiELiEIKA, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
męs 1891 m. spalių 15 d., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 6 d., 1920 m. Mirė balandžio 28, 
1959 m. Velionio dukteriai, Juzei Seleikiutei, po
mirtinės išmokėta_____________________________

KAROLIS SVINKUNAS, 224 kp., Bulpitt, III., gimęs 
1878 m. sausio 6 d., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė gegužės 4, 1918 m. Mirė balandžio 30, 1959 
m Velionio žmonai, Mortai Svinkunas, pomirti
nės išmokėta_________________________________

SIMAS STANULIS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 
1899 m. gruodžio 15 d., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 13, 1924 m. Mirė gegužės 18, 1959 
m. Velionio sunui, Joseph Stanulis, ir velionio 
dukteriai, Helen Kriner, pomirtinės išmokėta___

MJARS AMlBRAZIENĖ, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimusi 1894 m. gegužės 25 d., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1936 m. Mirė gegužės 
19, 1959 m. Velionės sunums, Edvvard Ambrose 
ir Joseph Ambrose pomirtinės išmokėta________

ONA RAULINAITIENE, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi
musi 1883 m. liepos 20 d., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 1, 1925 m. Mirė balandžio 
19, 1959 m. Velionės dukteriai, Magdei Balkevi- 

 

čiutei, pomirtinės išmoksta

M1ATEUŠAS ŠLEKAITIS, 1/1 kp., South Fork, Pa., 

 

gimęs 1881 m. spalių 19 d., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 11, 1920 m. Mirė vasario 10, 
1^59 m. Velionio pomirtinė išmokėta Lpdge No. 
141, South Fork, Pa.__________________________

ATLANTIC CITY, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:s
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės: r

SLA BY - THE - SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

5

Tel. 5-9370.
<

ar
IJTHUANIAN ALLIANCę OF AMERICA
307 W. 30th St., Nevv York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529

t «

600.00

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
300.00

300.00

300.00

107.00

Viso_______________________________ ___
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_________

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. PAŽĖRA, 28 kp., Port Carbon, Pa., sirgo 12 savaičių . ........................$81.00
m:. MENKELIUNTEN®, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 7 sav. 2 d. .35.62 
O. GURSKIS, 124 kp., 'Hartford, Conn., sirgo 6 sav. 2 d. . ..............  19.00
M. BLIKAITIS, 141 kp., So. Fork, Pa., sirgo 2 sav. 4 d........ ..............  20.00
U. KUODIEN®, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 10 sav. 3 d. ________ 148.50
I. RAMANAUSKAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 3 d.___ 108.00
V. BYTAUTAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 3 d. __________108.00
K. LEMBERTAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 2 savaites_______ 15.00
A. GVA..DAUSKIEN®, 247 kp., Tliquippa, Pa., sirgo 10 savaičių___  64.50
M. JANAVIČIEN®, 258 kp., VVashington, Pa., sirgo 6 savaites ______ 27.00 
E. TAMASH, 297 kp., Greenfield, Mass., sirgo 8 savaites _________ 42.00

_$2,307.00
$63,811.08

I
<

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhaU 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVĖ” turi daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ilgi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

•. *

i

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
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 imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovvstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

N

šimtai

iro;

laiškų ir 
rinkinius,

ir pa- 
dienos 
banke-

Mėnesiu anksčiau prasidėjo 
pavasario lauko darbai, kaip 
pranešė Vilniaus radijas iš į- 
vairių Lietuvos rajonų.

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

o užtektinai į- 
į valgių ir šal- 

roškuliui numal- 
vakarą pasitaikė

Viso... .................................. ........
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

................................................. $668.62

............................ i-........... $10,431.29
M. J. VINIKAS,

SLA ^Sekretorius.

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

A. J. Banišauskas, 
daugelio organizacijų veiklus 
narys, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui atsiuntė įvairios isto
rinės medžiagos: 
laikraščių iškarpų
SLA 13 kuopos protokolų 
knygą, viename kalėjime bu
vusios lietuvių bibli o t e k o s 
knygų sąrašą, keliolika šarfų 
—kukardų, paveikslų ir kt. Be 
to, jis deda pastangas surasti 
uniformų seniau buvusių or
ganizacijų.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTnrmia 7-4499

M

GERA VARDĄ GERINANT
Atsiliepdami į daugelio musų patarnavimu paten

kintų turistų prašymus,

Cosmos Travel Bureau, Ine. 
maloniai praneša, kad įsteigė

Cosmos Parcels Express Corporation
39 Second Avė., kampas 2nd Street, 

New York 3, N. Y.
kuri suteiks puikias galimybes iš anksto apmokėtus 
muitu dovanų siuntinius į visas TJ. S. S. R. šalis, taip 
pat į Latviją, Lietuvą, Estiją, Baltgudiją ir Ukrainą.

Pristatymas garantuotas.

Licensed by the U. S. S. R.
Patarnavimo kainos nuo $5.00 iki $10.00 už siuntinį.

Atidarą nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Telefonas AL. 4-5456-7

Siuntiniai mums prisiųsti paštu ar traukiniu, bus 
tuoj sutvarkomi.

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 polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halited Street, Chicaro 8, Ulinoii

NAUJIENOS

NAUJIENOS



Acceptance for Maillng at Spocial Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1817, Authorized June 27, 1918

PABALTIJOS SRITIS TURINTI BŪTI 
LAISVA NUO ATOMINIU BOMBŲ’>

I

Taip pareiškė Chruščevas Rygoje. - Genevos 
konferencija gali būti nutraukta, jeigu dėl Ber
lyno nepavyks susitarti. - Berlyno klausimas 
gali būti perduotas Saugymo Tarybai

SUSIVIENIJIMO UEIUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
New York 1, N. Y., Birželio-Juiie 19, 1959 Office at New York, N. y., under the Act of Ifarch 8, 1879

SO METAI

Tarptautinis Valstiečių Kongresas SLA Darbo Pažangai Padaryti Svarbus Sprendimai

Chruščevas kartu su keletą aukštesnių pareigūnų 
atvyko į Latvijos sostinę Rygą, kur (masiniame mitinge 
pasakė balki. Pažymėtina, kad Chruščevu lydėjo taip 
pat ir Rytų Vokietijos svarbesnieji vadai, priešakyje su 
kompartijos sekretorium Ulbrichtu ir kt.

Pranešama, kad Chruščevas esąs pasirengęs su Ry
tų Vokietijos atstovais apvažiuoti Pabaltos valstybes ii' 
kitas Sovietų Sąjungos vakarines provincijas. Šia pro
ga pasinaudodamas Chruščevas pasistengė padaryti pa
reiškimus, kurie šiuo metu plačiai komentuojami. So
vietų spauda praneša, kad Chruščevo pasiklausyti Ry
gos sporto stadione susirinko 100,000 minia.

Pirmiausia sovietinės imperijas diktatorius palietė 
tarptautinius reikalus ir pareiškė pasigailėjimų, kad 
demokratinės valstybės atsisakiusios priimti sovietinį 
planų Berlynui tvarkyti, kurį šiomis dienomis sovietų 
užsienio reikalų ministeris Gromyko paskelbė Genevos 
konferencijoje. Chruščevo nuomone šis planas esąs vi
siškai priimtinas ir geras, bet kodėl Amerika, Anglija 
ir Prancūzija jo nenorinti priimti jam nesu supranta
ma. Jis taip pat pabrėžė, jog šį pasiūlymų darydami so
vietai visai nemanę demokratinėms valstybėms ultima
tumo teikti.

— Jeigu mes nurodėm, kad duodame vakarų valsty
bėms metus laiko, tai buvo visai pagrystas pasiūlymas, 
bet tad dar nereiškia jog šis pasiūlymas vakarų valsty
bėms privalomas. Šį terminų visada galima prailginti, 
jeigu tik vakarų. valstybės sutiks jį apsvarstyti.

Toliau Ctruščevas pastebėjo, kad Amerikos pozicija 
Genevos konferencijoje parodanti, jog Amerika gryž- 
tanti į Dulles politiką, kuri buvusi paremta joga, nors 
patsai Dulles prieš mirtį jau buvęs linkęs nuo panašios 
taktikos santykiuose su sovietais atsisakyti.

Pabaltija turi būti laisva nuo atominiu glnkly

Gegužės mėnesio 30 ir 31 
dienomis Washingtone įvyko 
šeštas tarptautinės valstiečių 
unijos suvažiavimas. Tarp ki
tų unijai priklausančių valsty
bių delegatų, dalyvavo ir Lie
tuvos valstiečių liaudininkų 
atstovai gyvenanti užsienyje. 
Unijos pirmininku yra Stanis- 
law Mjkolajczyk. Be pirminin
ko yra šeši vice pirmininkai, 
kurių tarpe yra lietuvė Alena 
Devenienė. Suvažiavime daly
vavo apie du šimtai delegatų. 
Rašytojas Salvadore de Mada- 
giara, buvo suvažiavimo gar
bės nariu ir pasakė kalbą. Jis 
savo kalboje tarp kitko pa
reiškė, kad šaltąjį karą su
galvojo ne laisvasis pašau- 
lis, ir ne jis pajungė užgrob
tąsias tautas Rytų ir Vidurio 
Europoj. Tai1 padarė, pareiškė 
kalbėtojas, Sovietų Sąjunga, 

( sulaužydama visus tarptauti
nius susitarimus, aksčiau pa
sirašytus su Vakarų valstybė
mis.

Unijos pirmininkas Mikolaj- 
czyk, atidaręs suvažiavimą ir 
paaiškinęs laisvės kovos kan
čias, priminė visai neseniai mi
rusio valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles nuopelnus, 
kovoje už laisvę ir moralinius 
principus tarptautinėj politi
koj.

Toliau kalbėdamas pirmi
ninkas Mikolajczyk, priminė 
keturių didžiųjų valstybių už
sienio reikalų ministerių kon
ferenciją Genevoje, pareikšda
mas, kad jeigu jus negalite 
padėti, tai nors nesilpninkite 
moralės musų tautų ir ne- 
kliudikite pasipriešinimo ko
munistiškai dvasiai.

Suvažiavime dalyvavęs sve
čias Olandijos parlamento na
rys F. Goedhart pareiškė, kad 
mes turime Vidurio ir Rytų

Europos tautų problemą pa
daryti vienu iš pagrindinių 
laisvojo pasaulio politikos 
klausimų. Kitaip esant, tos ša
lys turės nešti Sovietų Sąjun
gos imperialistinį priespaudos 
jungąr^baigė savo kalbą Olan
dijos parlamento narys.

Adlai Stevensonas, demo
kratų vadas ir du kartu bu
vęs kandidatas prezidento vie
tai, prisiųstoje telegramoje 
pareiškė, kad mes turime tvir
tai veikti, būdami įsitikinimo, 
jog amžinoj kovoj tarp lais
vės ir tironijos privalo neiš
vengiamai laimėti tiesa.

Buvo ir kitų sveikinimų iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Europos, daugiausia nuo 
buvusių ir dar gyvais išliku
sių pasaulio vadų. Suvažiavi
mą sveikino Indijos parlamen
to narys ir valstiečių partijos 
vadas prof. Ranka. Jis pareiš
kė, kad Indijos valstiečiai pa
siryžę dirbti su žaliuoju inter
nacionalu už tautų išlaisvini
mą iš vergijos jungo.

Sveikinimus prisiuntė: Con- 
neetieut valstijos senatorius 
Thomas S. Dodd, Michigan 
valstijos gubernatorius G. M. 
Williams, Jugtinių Valstybių 
vardu pasveikino Foy D. Kol- 
ler, sekretoriaus pavaduotojas 
Europos reikalams; George 
Meany, ALF-CIO unijos pre
zidentas, kuris pareiškė, kad 
Amerikos darbininkai ir to
liau tęs kovą už išlaisvinimą 
ir atsteigimą laisvės visame 
pasaulyje.

Buvo ir daugiau įžymių po
litikų sveikinimų, bet dėl vie
tos stokos negalime vėsus su
minėti.

Tarptautinis valstiečių šeš
tas suvažiavimas, apsvarstęs 
jam skirtus reikalus, priėmė 
kelias rezoliucijas tarptauti
niais reikalais.

SLA veikėjai Erie, Pa. padarė pasigėrėtiną pa
žangą. - SLA draugybos nariai gauna akciden- 
talę apdraudą. - Daugeliui klubo narių atsi
randa proga pasinaudoti SLA globa

SLA Vajaus Komisija, kuri 
susideda iš prezidento P. Dar- 
gio, vice prezidento J. Macei
nos, SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko ir daktaro kvotėjo 
dr. S. Biežio padarė ypatingą 
išimtį ir savo posėdžius vykdė 
savotiškai reikšmingoje lietu
vių kolonijoje Erie, Pa.

O ši lietuvių kolonija tikrai 
ypatinga ir ja galima pasta
tyti daugeliui didesnių lietuvių 
susibūrimų geru pavyzdžiu. 
Erie, Pa. jau seniai gyvuoja 
SLA 216 kuopa. Tai ne pati 
didžioji musų kuopa, bet savo 
veiklumu, savo sugebėjųnais 
įsitvirtinti vietos gyvenime ji 
yra bene pati pirmiausioji. Sa
vo reikalus kuopa taip gražiai 
mokėjo tvarkyti, kad pajėgė 
pasistatyti sau gražius namus, 
kuriuose veikia erdvus ir pa
togus klubas. Šio klubo veikla 
tokia sėkminga., o jos nariai 
taip gražiai mokėjo pasirody
ti savo apylinkėje, visų kai
mynų tarpe, kad jie į savo 
klubą įrašė apie 700 narių. 
Tai jų draugai, jų kaimynai, 
giminės ir aplamai palankus 
lietuviams asmenys.

Lietuvoje Mirė Skulp
torius Pundžius

Pažymėtini Erie, Pa. 
lietuviu nuopelnai

Klubas savo bizniui praplė
sti tobulina savo patalpas ir 
numato ateityje dar didesnį 
pasisekimą. Šioje maždaug 80 
narių kuopoje yra nemaža su
manių vyrų, kurių geromis 
pastangomis pati kuopa ir jos 
sukurtas klubas taip gražiai 
veikia. Negalėdami čia sumi
nėti visų nusipelniusių kuopos 
veikėjų, bent nurodysime da
bartinę kuopos valdybą, kuri 
paskutiniu metu parodė pasi
gėrėtiną sumanumą. Pirmiau
sia tenka paminėti pirminin
ką, išbuvusį savo pareigose 20 
metų Antaną Matulevičių, ku
rio nuopelnai Erie, Pa. lietu
vių tarpe ne tik praeityje yra 
dideli, bet ir šiandien jis veik
lus būdamas atlieka didelį pa
tarnavimą ne tik savai kuo
pai, bet ir visai musų organi
zacijai. Vice pirmininku yra 
Silvestras Asasinavičius, da
bartinis finansų sekretorius 
Juozas Zdunskis, protokolų 
sekretorė Katrina Matulevvicz, 
iždininkas Joseph McShane, 
iždo globėjai Eduardas Shev- 
czikauskas ir Frank. Zdunskis. 
Tai vis veiklus ir sumanus 
musų organizacijos darbuoto
jai.

Pagaliau Chruščevas padarė 
pareiškimą, kuris šiuo metu 
plačiau komentuojamas. Jis 
padarė pasiūlymą panašų, ko
kį jis paskelbė Albanijoje, ir 
nukreiptą į Turkiją ir Grai
kiją. Jis pasakė:

— Visa Pabaltos artis, o 
taip pat ir Skandinavija turi 
būti laisvos nuo atominių 
ginklų ir raketinių sviedinių.

Pavojus, kad Genevos 
užsienio reikaly ministeriy 
konferencija gali iširti

Valstybės sekretorius Her- 
teris padarė Gromikai pasiū
lymą atsisakyti nuo savo pla
no ir tuo budu išgelbėti kon
ferenciją nuo iširimo. Herte- 
ris šiuo reikalu buvo specialiai 
nuvykęs pas Gromyko. Juk 
konferencija jau užtruko visą 
mėnesį, o rezultatų vis tiek 
nesimato. Valstybės sekreto
rius, kaip spauda praneša, pa
reikalavęs, kad sovietai neati
dėliotinai praneštų savo galu
tinus nusistatymus. Jeigu Ma
skva norinti padaryti kokias 
priimtinas nuolaidas, tai Gro
myko privaląs apie tai viešai 
konferencijoje <pareikštt O 
jeigu Maskva nenorinti susi
tarti, tai irgi turinbuti aiškiai 
pasakyta, tada konferencija 
bus uždaryta.

Iš viso ko galima spręsti, 
kad rusai nelaukė panašaus 
vakartį valstybių pasipiktini
mo. Bent spaudai teikiamuos 
pareiškimuos Maskvos pozici
ja stengiamasi švelninti, nu
rodant, /jog čia nėra joks ul
timatumas. Sovietai, girdi, pa
darys nuolaidų, jeigu vakarų 
valstybės norėtų sovietų pa
siūlymą svarstyti.

Atsirado naujas pasiūlymas

užsienio reikalų ministerių 
konferenciją laikinai pertrauk
ti ir pavesti jų pavaduotojams 
svarstyti programoje numaty
tus likusius klausimus. Ame
rika siūlo ibent dviejų savaičių 
pertrauką. Vakarų valstybių 
atstovai, pažymėdami, jog 
“jų kantrybė yra ribota”, vis 
tik linkę konferenciją toliau 
vykdyti, jeigu Gromyko paro
dys gerus norus tartis.

Jeigu Genevos konferencija 
užsidarytų, tai manoma, jog 
Berlyno klausimas bus patiek
tas Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai svarstyti.

Sicilijos rinkimai 
staigmenos nepadarė

Paskutiniu metu buvo da
romi įvairus spėliojimai dėl 
visuotinų rinkimų Sicilijoje, 
kur buvo laukiama nepapras
to komunistų laimėjimo. Bet 
tie visi gandai nepasitvirtino. 
Tiesa, komunistai savo frak
ciją sustiprino, bet jų įtaka 
jokiu budu ne bus lemianti 
Sicilijos politiniame pasauly
je. Nors krikščionys demokra
tai dabar neturi daugumos ir 
jiems sudarant vyriausybę 
teks jieškoti kitų partijų pa
ramos, bet komunistai dėl to 
negali jokių laimėjimų tikė
tis.

Toronte Mirė Konsulas 
Vytautas Gylys

Birželio 15 dieną gautas 
pranešimas, kad birželio 14 
dieną Toronte mirė Lietuvos 
generalinio konsulo pareigas 
einantis Vytautas Gylys. Apie 
velionio veiklą diplomatijoj ir 
darbus bus parašyta vėliau.

Sovietų Planai Balti
jos Juros Erdvėje

“Vorwarts” savaitraštis, į- 
sidėjo pranešimą apie sovieti
nio bloko pastangas tobulinti 
Baltijos juros uostus. Baltijos 
juros uostai netrukus sudary
sią stiprią konkurenciją Fed. 
Vokietijos Baltijos ir Šiaurės 
juros uostams. Rostocke, Vis- 
mare, Sasnice ir kitur planuo
jami ir vykdomi dideli darbai 
padaryti tuos uostus pajėgius 
konkuruoti su Vakarų uostais. 
Štetino ir Dancigo uostai to
bulinami, gilinami. Viena Dan
cigo uosto dalis gilimana net 
iki 13,5 m. Tai reiškia, kad 
čia galės vėliau įplaukti oke
aniniai laivai iki 65,000 tonų 
talpos. Panašiai daroma ir 
Gdynėje. Karaliaučiaus uoste 
jau esą atlikti didžiuliai staty
bos darbai, o sekančiais pen
kiais metais numatoma uostą 
dar labiau ištobulinti. Žymiai 
pagilinta srovė ir iki Kara
liaučiaus. Čia numatoma įkur
dinti ir banginių žvejybos 
punktą.

Klaipėdos uostas, to laik
raščio pranešimu, išsivystąs 
vis labiau į Sovietų Sąjungos 
eksporto uostą. Ypač sovieti
nis eksportas i Skandinavijos 
kraštus dabar einąs per Klai
pėdą. Be to, Klaipėda padary
ta moderniniu žvejybos uostu, 
kur savo bazes turį du žvejy
bos laivynai, kurie savo žuvis 
iškrauna pilnai mechanizuo
tais įrengimais. Sovietai atsi
sakę planų Klaipėdą padaryti 
stambiu kariniu uostu. Laik
raštis mini ir sovietines pas-

tangas pravesti naftatiekius 
iš Kaukazo iki Baltijos ju
ros. E.

Jiems Laisvasis Pa
saulis - Nelaisvas

Vilniaus radijo apžvalginin
kas Stasys Laurinaitis savo 
apžvalgą pradėjo tokiais bu
dingais žodžiais: “Dieną ir 
naktį, įvairiomis radijo ban
gomis, geltonlapių puslapiais, 
sklinda iš Vakarų skleidžiami 
balsai apie kapitalistinį pa
saulį kaip laisvąjį pasaulį”.

Tai apžvalgininkui nepatin
ka. Surinkęs iš visokių pasau
lio užkampių ‘kuo nors neigia
mai nuteikiančias žinias ir 
gandus, Laurinaitis skelbia: 
“Štai, matote, kokia ten Va
karuose laisvė”. Pereidamas 
prie Lietuvos reikalų, skelbia 
nebūtus dalykus apie 100,000 
bedarbių “buržuazinėje Lietu
voje” ir pa.n.

Gyvenančiam Va k a r u o s e 
žmogui sunku ir suprasti, 
kaip sovietinė propaganda ga
li teigti, kad Vakarai esąs 
“pragaras vargdieniams”. Bet 
žinant padėtį už geležinės už
dangos, tokia propaganda su
prantama: Jaja stengiamasi 
pritildyti savo šalies gyvento
jų nepasitenkinimą. E.

Pranešama, kad po ilgos ir 
sunkios ligos viduramžio su
laukęs mirė skulptorius Bro
nius Pundžius. Velionis gimė 
1902 metais rugsėjo mėn. 15 
dieną Mažeikių apskrity. Me
ną pradėjo studijuoti Kauno 
meno mokykloje, o vėliau iš
vyko į Paryžių ir ten studija
vo dailės mokykloje. Jis buvo 
vienas iš žymiausių skulptorių 
ir jo kuriniai Lietuvoje buvo 
aukštai vertinami. Taipgi ve
lionis meną dėstė Kauno ir 
Vilniaus dailės institutuose.

Pundžius drauge su skulp
torium Mikėnu pastatė pa
minklą Karaliaučiuje, kuris 
pavadintas ‘Tergalės” pamin
klu. Paskutiniu laiku jis sun
kiai sirgo ir gulėjo Maskvos 
ir Vilniaus ligoninėse.

Gaila netekus dar jauno ir 
gabaus skulptoriaus. Jis dar 
galėjo gyventi ir būti naudin
gas savo tautai ir valstybei. 
Lai jam būna lengva ilsėtis 
savo gimtosios šalies žemėje.

Lietuvoje Mirė Poetas 
Petras Vaičiūnas

i

Vilniaus radijo .pranešė, ka.d 
po ilgos ir sunkios ligos birže
lio 7 dierią mirė poetas Petras 
Vaičiūnas, sulaukęs arti 70 
metų amžiaus. Jis gimė 1890 
metais birželio 29 dieną Pilia
kalnių kaime, Panoterių vals
čiuje, Ukmergės apskrity. Pa
laidotas birželio 9 dieną.

Maskva. — Sovietų oficia- 
lė agentūra Tass praneša, kad 
buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Harrimanas at
vyko į Uralo industrijos cen
trą Sverdlovsk. Jis važinėja 
po visą Sovietų Sąjungą.

Londonas, Anglija. — Bu
vęs Sirijos armijos štabo vir
šininkas, prieš metus laiko at
leistas iš Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidento Nasse- 
rio, pabėgo į Iraną.

Vokietija. —' Gegužė® 25 
dieną mirė dr. Leonardas Stel
mokas. Palaidotas gegužės 29 
dieną Rendsburgo miesto ka
pinėse. Jam mirus, Vokietijos 
lietuviai neteko žymaus veikė
jo.

SLA draugybos nariams 
suteikiama akcldentalė 
apdrauda

'.Po pasitarimų SLA vado
vybės su 216 kuopos veikė
jais nusistatyta, kad šios kuo
pos klubo nariai taip pat stos 
Susivienijimo draugybos na
riais. Jie bus pirmieji iš So
čiai Members, kuriems taip 
pat bus duodama, ir Acciden- 
tal Death Insurance — akci- 
dentalės mirties apdrauda, ku
ri, kaip žinia yra. pigi ir šiais 
laikais kiekvienam, kuris rū
pinasi savo artimųjų ateitimi 
yra tikrumoje naudinga.

Galime pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti, kad musų aktingo
ji Erie, Pa. kuopa padaro pir
mus žingsnius musų organiza
cijos veikloje ir priartina 
mums draugybos narių — So
čiai Members pavydalu dide
lius skaičius naujų asmenų, 
kurių dalis greičiausia bus su
interesuoti Susivienijimo veik
la ir ilgainiui paims ir svar
besnes Susivienijimo prakti
kuojamas gyvybės ir sveika
tos apdraudas.

Proga sustiprinti 
SLA darbus

Žodžiu, galima, pasakyti, 
kad čia. atsidaro nauji musų 
veiklos keliai ir mes būdami 
toliau aktyvus ir pasinaudo
dami naujomis galimybėmis, 
turim progos Susivienijimui 
padaryti daug gero. O tuo pa
čiu metu, kaip matome iš mu
sų veikėjų Erie, Pa. pavyz
džio, sudarome aplinkybes vie
tos gyventojų tarpe iškelti lie
tuvių vardą ir tuo budu pasi
tarnauti lietuviškai visuome
nei.

Kartu su Erie, Pa. kuopos 
gražia iniciatyva turėtų pra
sidėti plačiu mastu draugybos 
narių verbavimas, per kurį 
mes galėsim papildyti savo 
turimų narių skaičių ir apla
mai išplėsti savo veiklą. Rei

kia tik pagalvoti, kiek šioje 
šalyje yra klubų, kurie dabar 
gali pasinaudoti šia patogia 
proga ir savo narius prirašyti 
draugybos nariais į Susivieni
jimą, tuo pačiu metu aprūpin
dami juos papildoma apdrau
da. Pirmiausia jie visi galės 
gauti akcidentalės apdraudos 
polisus, jiems visiems labai 
naudingus ir nedaug tekainuo
jančius.

Svarbus SLA vadovybės 
nutarimai

Šias įsidėmėtinai svarbias 
aplinkybes labai gerai supra
to Susivienijimo vadovybė ir 
pasinaudojo išimtinai gera 
proga, kurią suteikė musų to
li pažengusi Erie, Pa. kuopa. 
Musų organizacija pasiryžusi 
visokeriopomis priemon ė m i s 
pasinaudoti savo pažangai, 
mokamai ir apdairiai iškelia 
atskirų kuopų pasiekimus ir 
sudaro naujas galimybes sa
vo organizacijos darbo praplė
timui.

Po įvykusių SLA Vajaus 
Komisijos posėdžių Erie, Pa., 
galima pasakyti, jog prade
dant šia lietuvių kolonija, ku
rios pasižymėję veikėjai paža
dėjo draugybos narių akciją 
įspūdingai pradėti ir papildy
ti musų organizacijos eiles 
šimtais narių, atsiranda pa- 
gelbinės priemonės, kurias 
mes vtsi turim įvertinti savo 
ateities veikloje.

Praktiški darbo 
sprendimai

Akivaizdoje šių aplinkybių 
SLA Vajaus Komisijos nariai 
padarė visą eilę svarbių nuta
rimų.

Kadangi pradedama, nauja 
akcija draugybos narių—So
čiai Members verbavimo akci
ja, tai reikėjo išdirbti ir pri
taikyti visą eilę patvarkymų, 
kurie formaliai ir tiksliai į- 
jungtų naujuosius draugybos 
narius į Susivienijimą. Todėl 
buvo priimti ir patvirtinti S. 
L. A. Centre išdirbti naujų do
kumentų blankai: draugybos 
narių aplikacijos, naujai pri
taikyti Rider Providing for 
Insurance Benefit in event of 
Death by Accidental Means, 
o pagaliau ir atitinkamus So
čiai Members Certificate.

Buvo subrendusi Erie, Pa. 
entuziastinga nuotaika, kuri 
patiems SLA Vadovams, ypa
tingai prezidentui P. Dargiui 
ir sekretoriui dr. M. J. Vini- 
kui sudarė įspūdį, jog iš sėk
mingo taško pradėtas naujas 
darbas, neabejotinai turės ir 
sėkmingas pasekmes.

Šiuo metu musų veikėjai, 
matydami vis naujas dedamas 
pastangas pagyvinti musų or
ganizacijos veiklą, turi geros 
progos įsiterpti į gražų darbą, 
kuris tikrai turės didelės reik
šmės musų visame lietuvišk- 
ma veikime. Dabar jau atsi
randa galimumai daugelio lie
tuviškų klubų narius aprūpin
ti pirmoje eilėje akcidentale 
apdrauda ir pamažu juos į- 
traukti į bendrą Susivienijimo 
veikimą.

Šisai nuostabus Susivieniji
mo sugebėjimas prisitaikyti 
naujiems gyvenimo reikalavi
mams, be jokių abejonių turi 
mums duoti gražių rezultatų.

Dabartinis vasaros laikotar
pis geriausią progą sudaro vi
ską apgalvoti ir gerai pasi
rengti artimiausiam darbo se
zonui.
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Sekmadienį, birželio 21 dieną, Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities nariai, bei šiaip geros valios lietuviai, vi
si išvyksim į Sans Souci parką. Ten bus 7-tos apskrities išvy- 
ka-piknikas. Išvyka bus parke už šokių salės ant gražios pie
vos. šį sykį turėsim įvairių valgių, tad nė vienam nereikės ieš
koti po parką valgyti. O troškulį nuraminsim šaltu alučiu.

Prie šios išvykos prisidėję yra visų kuopų valdybos, prik
lausančios prie 7-tos apskrities.

Tikietus bandykit parduoti iš anksto, nes už kiekvieną par
duotą tikietą kuopa gaus po 20 centų. Tikietus galima išsikei
sti ant gėrimo ar valgio tikietų. Nesakykit, kad negalima par
duoti.
nas

o* i S1*

85 kuopos narys, Juozas Ratys iš Kingstono, pats vie- 
pardavė 50 tikietų.
SLA 7-tos apskrities piknikai visuomet būdavo pasckmin- 
Manome, kad ir šis bus pasekmingas.
Tad birželio 21 dieną nei vienas nelikime namie, o visi vy

kime į Sans Souci parką.
Lauksime ir sutiksime visus.

SI A 7-tos Apskrities Valdyba.

MUSŲ REIKALAI Susivienijimas Padeda Jaunimui

ap- 
at- 
šių

Sveikintinas septintos 
apskrities nutarimas

Susivienijimo septintos 
skrities pusmetinis kuopų 
stovų suvažiavimas įvyko
metų balandžio mėn. 19 dieną, 
Easton, Pa. Suvažiavime da
lyvavo apie 40 atstovų ir ap
skrities pareigūnai. Išklausius 
apskrities pareigūnų praneši
mus iš atliktų darbų ir apta
rus suvažiavimui skirtus rei
kalus, buvo iškeltas klausimas 
naujų narių gavimui į organi
zaciją. Šį svarbų klausimą iš
samiai apkalbėjus, padaryta

dovaną Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinių žaidynių stalo 
teniso dvejeto nugalėtojoms, 
kurias iškovojo torontiškės 
p-lės S. Kasperavičiutė ir A. 
Urbonaitė.

<1

laisvės savo
pa- 
nu- 
pat 
iš-

nors buvo 
visuo- 

katalikų 
ir duos-

ir veik-

daug rūpesčio, darbo ir pinigo 
paaukojo siųsdami siuntinius 
— drabužius, maistą savo gi
minėms ir šiaip tremtiniams į 
vargą patekusiems Vokietijo
je, o kai tik atsidarė vartai į 
Ameriką, Shireikai sudarė vi
są eilę dokumentų — apie 16 
asmenų. Marija,
liuteronų tikybos, bet 
met rėmė ir lietuvių 
bažnyčią, buvo veikti 
ni SLA 75 kuopai.

Gaila netekus gerų
lių narių. Marija Shireikienė 
paliko liūdėti vyrą Andrių, se
serį Oną Overienę ir jos šei
mą, brolį Joną Meyerį su šei
ma, taipgi daugybę giminių ir 
atrimų draugų. Jos baltas 
karstas skendo daugybėje di
delių vainikų, o grabas buvo 
visas padengtas comiliju ir 
arketiniu patalu. Palaidota 
Forest Lawn kapinėse.

SLA 75 kuopos vasarinė iš
vyka bus rugpiučio mėn. 16 
dieną, o sekantis susirinkimas 
bus laikomas liepos mėn. 11 
dieną, 6 valandą vakare.

M. J. Aftukienė.

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, ŠIA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

T\ 1 IK A S PRIEŠMOKYKLINIAM
AMŽIUJE

Priešmokykliniam amžiuje vaikui 
reikia suteikti aplinką., kur jis galėtų 
pasirinkti objektus savo darbui ir kūry
bai, tuo turėtų pasirūpinti jo tėvai ir lei
sti jam laisvai, nevaržomai, pačiam ste- 

darbuotis. Reikia vengti

sekamas nutarimas:
“Apskritis nutarė prisidėti 

prie naujų narių prirašymo 
mokant po $5.00 už kiekvieną 
naujai prirašytą narį, jauną 
ar suaugusį. Mokėjimas tęsis 
iki sekančiam seimu’”.

Tai sveikintinas nutarimas. 
Ši apskritis kiekviename suva
žiavime padaro gerų nutarimų 
organizacijos gerovei. Pagal 
šį nutarimą, apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų organiza
toriai, prie gaunamo atlygini
mo iš centro už naujų narių 
prirašymą, dar gaus $5.00 iš 
apskrities iždo.

■ va a A a

Septintos apskrities 
vasarine veikla

Septintoji apskritis gyvuo
ja Wyoming Klony, kur Susi
vienijimas gimė ir pradėjo pir
mąsias gyvavimo dienas, to
dėl ji turi daug energingų vei
kėjų, jų tarpe yra ir dabarti
nis centrinis vice prezidentas 
Juozas Maceina, kuris eina 
apskrities sekretoriaus parei
gas. Todėl apskritis kiekvie
nais metais vasaros metu su
ruošia dvi gegužines, jas ge
rai išgarsina ir jos būna sėk
mingos visais atžvilgiais.

Šiemet pirmoji gegužinė į- 
vyks birželio 21 dieną Sans 
Souci parke, o antroji rugpiu
čio 23 dieną Rocky Glen par
ke. Į apskrities gegužines Wy- 
oming Klonio ir apylinkėje 
gyvenanti lietuviai iš anksto 
ruošiasi ir jose gausiai daly
vauja, padaro jas sėkmingas 
ir apskritis iš to turi naudą.

■ A ■ 1

Tautos Fondas 
reikalingas paramos

Tautos Fondo pirmininkas 
prel. Jonas Balkunas, kalbė
damas per radijo apie Tautos 
Fondo pinigais atliekamus ge
rus darbus, prašė visomis iš
galėmis remti Tautos Fondą. 
Jis nurodė, kad Tautos Fon
das remia Radijo Tarnybą, 
kuri palaiko ryšius su lais
vuoju pasauliu ir pavergta 
Lietuva. Taryba, pareiškė J. 
Balkunas, išlaiko monitoringą, 
kuris klauso pranešimų iš Vil
niaus ir Maskvos radijų, seka 
Lietuvos spaudą. Užrašęs pra
nešimus perduoda lietuvių ir I 
įvairių valstybių įstaigoms, 
radijoms ir spaudai.

Todėl Tautos Fondas atlie- I 
ka didelius ir svarbius darbus, !

Yra labai daug priemonių 
kaip galima įgyvendinti vie- 

I ningumo principą tarp jauno
sios ir senosios kartos ateivių, 
arba čia gimusio ir atvykusio 

I jaunimo.

Lietuvos garbingoji praei
tis, netekimas nepriklausomy
bės, kaip tik turėtų mus ska
tinti daug glaudžiau vieni su 
kitais bendrauti ir bendromis 
jėgomis siekti vieno ir to 
ties tikslo
mylėtam kraštui, o taip 
ir lietuvybės išlaikymui

Į blaškytiems svetimybhj juro
je. ,

Visa tai galima atsiekti, vi
siems priklausant lietuviš
koms o r g a n i z acijoms, kur 
kiekvienas gali pasireikšti 
produktingais darbais savo 
kraštui ir lietuvybei.

SLA (Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje), būdama vie
na iš seniausių organizacijų 

I išeivijoje, turi labai garbingą 
Į istoriją. Nesuklysiu sakyda

mas, Jog SLA turi daugiausia 
nuve:ktų patriotinių darbų.

Reikia paminėti, kad SLA 
yra viena įtakingiausių orga
nizacijų kultūriniame, sociali
niame ir politiniame gyveni
me. Jos tikslas yra jungti 
lietuvius prie vieno bendro lie
tuviško darbo.

Organizacijos be jaunimo— 
organizacijos be ateities. To
dėl SLA dažnai prisideda rem- 

| damas jaunimo darbus, nes 
jis žino, jog jaunimas yra or- 
kanizacpų tesėjas.

Štai pavyzdžiai:
1. SLA 6-toji apskritis pas

kyrė dovaną pabaltiečių tur
nyro jaunių krepšinio nugalė
tojui, kurią iškovojo lietuvių 
jaunių krepšinio rinktinė.

2. SLA 134 moterų kuopa 
paskyrė dovaną vidurinių va
karų moterų tinklinio nugalė
tojoms, kurią iškovojo Cleve
lando Lietuvių Sporto Klubas 
“Žaibas”.

3. SLA iždininkė p. Nora 
Gugienė paskyrė dovaną vid. 
vakarų sporto apygardos sta
lo teniso pirmenybių moterų 
vieneto nugalėtojai, kurią lai
mėjo čikagi®tė p-lė O. Blan- 
dytė.

4. SLA vyr. daktaras kvotė
jas dr. St. Biežis paskyrė do
vaną vid. vakarų sporto apy
gardos stalo teniso vyrų vie- 
teno nugalėtojui, kurią laimė
jo clevelandietis p. J. Nasvy- 
tis.

5. SLA 322 kuopa ir p. Br. 
Macinskis paskyrė po dovaną 
vid. vakarų sporto apygardos 
stalo teniso pirmenybių vyrų 
dvejeto nugalėtojams, kurias 
laimėjo detroitiečiai pp. J. šo- 
liunas ir Pr. Misiūnas.

6. SLA centrinis atstovas 
A. Vaitkevičius ir 208 pirmo
ji moterų kuopa paskyrė po

Tad šie SLA organizacijos 
ir narių pavyzdžiai tebūnie 
paskatinimu kitoms organiza
cijoms bei pavieniams asme
nims, aktyviai remti musų lie
tuviško jaunimo darbus. Ta 
proga raginu remti aukomis 
musų krepšininkų rinktinės 
išvykimą rugtynėms į Pietų 
Ameriką. Aukas siųsti: Lithu
anian Basketball Fund Acco
unt Nr. 21921, Chicago Sa- 
vings and Loan Association, 
6245 S. Western Avenue, Chi
cago 36, III. (N.).

Petras Žiogelis.

Iš SLA 75 Kuopos 
Susirinkimo

atidarius, 
pagarba 

Martynui 
Shireikie-

komisijų

Iš SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veiklos

ir už tai jis vertas visų pat- 
riotingųjų lietuvių paramos, 
kad iki šiol dirbamus darbus 
galėtų tęsti toliau.

Los Angeles, Calif. — Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 75 kuopos susirinkimas į- 
vyko š. m. gegužės mėn. 23 
dieną. Susirinkimą 
pirmiausia atiduota 
mirusiems nariams 
Navickiui ir Marijai 
nei.

Po valdybos ir
pranešimų, svarstyta ir nu
tarta patarti Pildomąjai Ta
rybai, kad paskubėtų poilsio 
namais pasirūpinti, nes SLA 
narių jau didelė dalis svetimo
se įstaigose. Todėl vienbalsiai 
nutarta reikalauti iš Pildomo
sios Tarybos, kad ji praneštų 
kur ir kada tokįe namai bus 
statomi, ir .tik tada galės kuo
pos rinkti kandidatus į tokį 
poilsio namą. Šiuo metu narys 
negali registruotis eiti į poil- 

I šio namus, nes (jis nežino kur 
ir kada tas namas bus įsteig
tas. Šis klausimas svarstomas 
apie 20 metų ir iki šiol namo 
neturime. Jog mes gerai ži
nom, kad sudėjom į SLA iždą 
daug milijonų dolerių, tai šis 
senelių sudėtas turtas galėtų 
būti panaudotas senelių na
mams. Šiuo klausimu mes pil
nai sutinkam su detroitiečių 
pareiškimu.

Musų senesnės kartos SLA 
veikėjų eilės retėja. Štai jau 
šiais metais netekom 3 narių, 
kurie visi buvo įžymus kuopos 
darbuotojai. Donatas Dumša, 
sulaukęs gilios senatvės mirė 
sausio pradžioje, Martynas 
Navickas sulaukęs 85 metų 
mirė kovo pradžioje, jo kūnas 
buvo sudegintas. Laidojimu j 
rūpinosi miesto taryba. Mari
ja Shireikienė mirė kovo 27 
dieną, o .palaidota kovo 31 die
ną su ^kilmingomis liuteronų 
apeigomis First English Lu- 
theran Churoh. Marija Shirei
kienė dar nebuvo sena mote
ris, sulaukusi vos 68 metus 
amžiaus, bet ją ištiko širdies Į 
smūgis. Velionė 
kartu su savo vyru Andrium 
buvo vieni tų, kurie labai

Shireikienė

Chicago, Illinois. — šio mė
nesio susirinkimas buvo prieš- 
atostoginis, ir jame dalyvavo 
daug narių, tad čia ir norisi 
paminėti iš šio laikotarpio ne- 
kuri šios moterų kuopos veik
la. Tarp kitų pranešimų ypač 
verta paminėti jų kultūrinė 
veikla, būtent labai svarbios 
paskaitos, kurių 7-nias skai
tė gerb. dr. Jonas Adomavi
čius, tema Žmogau^ dvasinių 
jėgų įtaka kunui, kuriomis 
puikiai sugebėjo klausytojus 
įtikinti, kad mokant vartoti 
dvasines jėgas nebus sunku 

. nugalėti kūno visoki įnoriai ir 
tt. Užbaigus paskaitas nares 
giliai įvertindamos didelį dr. 
Adomavičiaus pasiauk o j im ą 
širdingai dčkodamos įteikė 
jam gražią dovanėlę, o šiame 
susirinkime visos narės ir val
dyba dar pakartojo daktarui 

| gilų dėkingumą.
Gegužinės rengimo komisi

ja pranešė, kad įvykusi gegu
žės 17 dieną Bruzgulienės so
de gegužinė buvo labai pasek
minga, užką visiems kuo nors 
prisidėjusiems kuopos valdy
ba reiškia gilią padėką.

Lietuvių sportininkams vyk
stantiems rungtynėms j Aus
traliją kuopa paaukojo 15 do
lerių.

Sunkiai sergančiai narei K. 
Mankienei išreikšta gili užuo
jauta ir nuoširdus linkėjimai 
greito sveikatos gryžimo su 
viltimis greit vėl ją pamatyti 
savo narių tarpe.

K. Katkevičienės buvo iškel
tas klausimas eiti talkon me
nininkų klubui rinkti liaudies 
išblaškytą meną ir pagelbėti 
steigti muzėjų. Tačiau šis rei
kalas atidėtas dar talymam 
laikui.

Po susirinkimo pagal įsigy
venusias tradicijas gimtadie
nio proga buvo sveikintos su 
dainomis ir linkėjimais šios 
narės: Julia Petraitienė, Vir- 
ginia Viseikaitė, C. Austin, 
Saliomėja Kiela, Safija Ladi- 
gas, Elzbieta
Druktenis, D. Petrol, kurios 
irgi savo puikiomis vaišėmis 
nuoširdžiai visas pavaišino. 
Visoms dėkavojame. Nare.

Petkunas, M.

Akron, Ohio

SLA 354 Kuopos Gegu
žinei Praėjus

Birželio 7 dieną įvyko 
sivienijimo 354 kuopos 
rengta gegužinė. Suvažiavo 
nemažas būrys Susivienijimo 
narių ir geros valios lietuvių, 
visi beveik vienodos išvaizdos 
— sidabriniais plaukais, ir W. 
Puišio darže po žaliuojančiais

I

Su- 
su-

bet i ir kurti,
jam sukliudyti, nes veiksmo ar pratybos 
susitelkimas negrįš jau, ir tokiu budu 
bus sutrukdytas jo proto ir dvasios vys
tymasis. Vaikas stipriai pergyvena su
trukdymą ir neretai darosi nervingas, 
piktas. Reikia būtinai vengti iššaukti 
vaiko pyktį; kai kurie, ypač jaunesni, 
gauna net pykčio priepuolius: krenta ant 
žemes, rėkia, daužosi. Tokie pykčio 
priepuoliai atsitinka ir dėl kitų priežas
čių: ar nuo jo reikalaujama daugiau, ne
gu kad .jis gali padaryti, arba jis negau
na, ką. jis nori ir kas atrodo netik įdo
mus, bet ir reikalingas jam. Vaiko pyk
tis yra visuomet iššauktas klaidingu auk
lėjimu, netinkamu elgesiu su, juo. Tėvai 
turėtų išvengti, 'neišsunkti vaiko pyktį ir 
apsaugoti jį nuo priepuolių, jie turi, mo
kėti ramiai su juo pakelbėti ir išaiškinti, 
o tam reikia jį studijuoti, pažinti jo dva
sios gelmes, atrasti jo pykčio ar priepuo
lio priežastį. Įvykus pykčio priepuoliui, 
reikia laikytis labai ramiai, lyg nemato
ma, nekreipiama dėmesio, ignoruojama.

Nors vaikas nori būti savystoviu ir 
vis darosi savystovesnis, apsieina be te-

vi] įvairių patarnavimų, bet jis yra stip
riai surištas emociniai su tėvais, jis nori 
jausti, kad jie jį myli, kad jis yra jiems 
savas, artimas ir svarbus, ir kad jis gali 
gauti jų globą ir pagalbą, kuomet jis yra 
to-reikalingas; tas reiškia, turėti satfe/u- 
•mo jausmą.. Be tokių ryšių su artimais, 
jis gali lengvai pasijausti svetimas, ne
reikalingas ir tapti taip vadinamu “re- 
jected child”, “atstumtas vaikas”, kurio 
tėvai atsižadėjo, o tas labai sužaloja jo 
dvasią. Taip pat labai liūdnai paveikia 
vaiką, jeigu jis pajaučia, kad tėvai dau
giau mėgsta ir favorizu.ja kitą veiką; tai 
iššaukia jo pavydą, dideli pergyvenimą 
ir sužaloja jo dvasią, taip ankstyvam am
žiuje.

Tėvų elgimasis yra labai svarbus 
pavyzdys vaikui; kadangi jie nenori, kad 
jis meluotų, neprivalo patys meluoti. Ne
retai tėvai tiesiog iššaukia vaiko melą 
savo įkyriu klausinėjimu apie kokį įvy
kį, nors žino, kad tas suerzina vaiką ir 
dėlto, ar dėl baimės, jis sumeluoja; o tų 
pačių klausimų kartojimas, nors jie ir 
žino, kad jis nepasakys teisybės, pratina 
jį prie melavimo. Nereikia reikalauti 
perdaug paklusnumo, nebausti. Perdide- 
lis autoritetas yra žalingas, ypač jei jis 
padalintas tarp tėvų.

Tėvai turi vengti šeimoje ginčų, bar
nių, triukšmingo pykčio, negražių žo
džių;, .jų nervingumas persiduoda vaikui, 
jis pradeda rodyti Įnorius, negali susival
dyti, pats nežino, ko .jis nori, neklauso 
tėvų. Tas viskas yra netinkamo tėvų el
gesio pasekmė.

(Bus daugiau)

medžiais linksmai leido laiką 
tarp savęs besikalbėdami.

Ant jaunimo už nedalyvavi
mą išvykose negalima rugoti, 
nes jis nori žaisti, pasišokti, 
o mes senesnieji šiandien jau 
negalime surengti tokių gegu
žinių, kurios kainuotų daug 
pinigų ir padėti nemažai dar
bo, kad galėtumėm jaunimą 
patenkinti. Bet šią musų kuo
pos gegužinę reikia skaityti 
pavykusia.

Visiems gegužinėje dalyva
vusiems ir darbininkams už 
nuoširdų darbą širdingai dė
koju.

Sena žmonių patarlė sako, 
kad geriau vėliau, negu nie
kad. Mane dar vis kankina se
ni laikai. Prieš keliolika metų 
Akronas visuose lietuviškuose 
darbuose buvo pirmojje vieto
je ir prie visų gerų darbų pri
sidėdavo. Susivienijimo 198 
kuopoje kilo sumanymas į- 
steigti vakarinę mokyklą, ir 
netrukus tas darbas buvo pra
dėtas su maža mokestim, tik 
vienu doleriu mokesčio. Į mo
kyklą susirinkdavo apie 32 
mokiniai ir tų pinigų užteko 
16 savaičių. Mokytoju buvo V. 
T. Neverauskas, o J. Ramoš
ka buvo tik saugotojas jau
nuolių. Mano didžiausias troš
kimas buvo palaikyti jaunimą 
prie lietuvių ir jį išauklėti lie
tuviškoje dvasioje. Tą patį aš 
galiu pasakyti ir dabar — aš 
visuomet busiu su jaunimu.

Aš visuomet buvau dėkin
gas tiems jaunuoliams, kurie 
mane sutikę pasveikindavo lie
tuviškais žodžiais — labas | 
vakaras ar labas rytas tarda- | 
mi. Bet viena nuoširdžiausių 
mergaičių buvo, tai p. K. Gaš
kienės dukrelė Kastancija. 
Seni žmonės sako, kad obuo
lys nuo obels netoli ritasi, 
taip yra čia. Tos mergaitės 
motina kiekvieną kartą kiek
vieną pasitinka su šypsena ir 
taria žodelį kitą.

I

Aš tik ką buvau sugrįžęs iš 
ligoninės ir po 6 savaičių ato
stogų, vieną rytą džiaugiau
si oro gražumu, ir štai atva
žiuoja gražus automobilius ir 
sustoja ties mano namu. Aš 
dėlto buvau nusiminęs, nes 
maniau kad mane vėl vež į 
ligoninę ar kalėjimą, bet kai 
pasakė labą rytą, tokios mano 
svajonės išnyko. Tai nors vie
na mergaitė iš 32 mokinių 
man atsimokėjo. Ačiū tau Ka
stancija Gaškaite.

J. Ramoška.

4. Jeigu labai maža dalis at
sirastų narių kurie norėtu 
skirtis nuo savųjų ir savo 
draugų, jų skaičius butų ma 
žas. Dėl mažo skaičiaus mini
mo namo steigimas ir užlaiky
mas sudarytų neįmanoma mo
kesčių kainą, ir dėl neišgalėji
mo mokėti turėtų apleisti Su
sivienijimą. Jeigu iš nelaimės 
atsirastų ir tokių, kurie visai 
negalėtų mokėti, tai likusiems 
turėtų būti jų būvis dar bran
gesnis.

S. B. Bacevic, iždininkas.

Kenosha, Wis.

Nepritaria Senelių ir Poilsio 
Namo Steigimui

Susivienijimo 212 kuopos 
susirinkime gegužės 4 dieną 
dalyvavo 10 narių. Jie plačiai 
apgalvoję ir gerai suprasdami 
kuopos narių stovį manydami 
kad ir kitų kuopų nariai pa
našiai yra savo reikalus sut
varkę, surado, kad minimo na
mo steigimas butų nepraktiš
kas užsimojimas, ir minimą 
klausimą atmetė dėl sekančių 
priežasčių:

1. SLA narių didelis skai
čius turi savo namus, savo šei
mas, gimines ir draugus vie
tovėse kur jie daugiausiai sa
vo gyvenimo laiku išgyveno, 
nuo kurių jie nenorės skirtis 
savo senatvėje. Jeigu neapsi
galvoję ir atsiskirtų nuo savų
jų, jie veikiai girįžtų į savųjų 
tarpą.

2. Jeigu maža dalis atsiras 
savo gyvenimo vietą pakeisti, 
tai gal butų dėl labai blogos 
sveikatos, kuriems daktarai 
gal skirtų ligoninę arba klima
to pakeitimą.

3. Užlaikyti senelių namą 
susidarytų gerokai padidinti 
narių mokesčiai, tokiu budu 
atstumtų dalį jaunuolių narių 
nuo SLA, kurie yra labai pa
geidaujami.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
ma linksma gegužinė-išvažia- 
vimas įvyks birželio 21 dieną, 
sekmadienį, Šimaičių parkely- 
sodely. Rengėjai kviečia visus 
kuopos narius ir geros‘valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti gegužinėje ir tyrame ore 
po žaliuojančiais medžiais 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietį.

Susivienijamo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities pikni
kas ivyks sekmadienį, birželio 
21 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
•praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.
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ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

VĖL. ANTANAS OLIS

DR. STEPONAS BIEŽIS

Laiminga yra tauta, kurios 
sūnus myli ją, dirba ir auko
jasi jos gerovei. Tokia tauta 
nežūsta ir didžiausiuose sun
kumuose, turėdama į ką stip
riai atsiremti. Lietuvių tauta 
gali teisėtai pasididžiuoti, tu
rėjusi ištikimų sūnų, kurie jos 
didžiausiose nelaimėse ją ginė 
sudedami savo aukščiausias 
aukas

savo
savo gyvybę.

Nuo 1940 metų birželio 15 
dienos ji tapo okupuota, pa
vergta visos žmogiškos teisės 
atimtos ir net gresia pavojus 
ją visiškai išnaikinti. Ji jau 
devyniolikti metai kaip užda
ryta didžiuliame kalėjime, iš 
kurio ji be tik nepajėgia pasi- 
liuosuoti, bet neturi nė ma
žiausios galimybės laisvajam 
pasauliui savo vargus išdės
tyti ir jo prašyti išlaisvinimo.

Už ją dabar tegali kalbėti 
ir dirbti išlaisvinimo darbą tik 
toji išeivijos dalis, kuri, nors 
ne savo noru bėgdama nuo 
pavergėjų, rado prieglaudą ir 
laisvę demokratijų kraštuose. 
Daugelis pabėgusiųjų besiilgė
dami savo gražiosiom tėvynes 
ir svetur būdami jungiasi į 
pastangas juo greičiau ją iš
laisvinti. Šitokis sąjūdis gal 
laikytinas kaip tiesioginė pa
reiga padėti kenčiančiai ir 
vergovę nešančiai tėvynei. 
Tai galima pasakyti yra na
tūrali žmogaus apreiškia, ku
ri nesukelia išimtino dėmesio.

i
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Tačiau antrosios kartos, gi
musios ir augusios svetur ir 
niekuomet nemačiusios savo 
tėvų krašto, sudaro visiškai 
kitokią padėtį, kurios aplinku
ma net dažnai susijusi su ne
nugalimais ir nusivilimais. 
Čia gimę ir augą natūraliai ir 
pateisinamai laiko šį kraštą 
tikrąją tėviške, su kuria su
augdami pagalios visiškai asi
miliuojasi, neretai net nutol
dami nuo savųjų tėvų dėl psi
chologinių nesusiderinimų. Už- 
tad nestebėtina, kad daug to
kio jaunimo paskęsta nutau
tėjimo bankose, kuriuos visiš
kai sulaikyti iki šiol dar nie
kas neišgalvojo praktiškų 
priemonių, nei sumobilizavo 
pakankamai stiprias jėgas su
laikyti tas milžiniškas ban
gas. Ne mes vieni skėstame. 
Visos kitos tautybės išgyvena 
čia tokius pat sunkumus.

Vienok turime kuo ir pasi
džiaugti. Anaip tol ne reteny
bė matyti čia gimusius ir au

gusius įsijungusius į musų 
lietuviškąją veiklą ir ne ma
žiau sielojančiais už kitus lie
tuvybės išlaikymo problemose 
bei širdingai dirbančius Lietu
vos laisvinimo darbus.

Vienas iš tokių kilniųjų ir 
šviesiųjų lyg skaisčioji žvaigž
dė buvo musų velionis adv. 
Antanas Olis, kuris savo ty
rumu, pramatymu, atsidavi
mu, kietu ryžtu ir neišsemia
ma energija toli prašoko dau
gybę žymiųjų asmenybių. Su 
nepaprastu pasitenkinimu ga
lima pasakyti, kad jis gimė 
ir augo lietuviškoje aplinku
moje, kokia įmanoma išeivijo
je. Jo tėvas Antanas Olšaus
kas apdovanotas stipria valia, 
toli pramatančiu apdairumu ir 
nepalaužiama energija jau- 

I nuoliu imigravęs įr tvirtai 
ekonominiai prasimušęs, galė
jo savo sunui duoti aukštojo 
mokslo, kurį jis sėkmingai 

I baigė Chicagos universitete su 
daktarato 
dencijoje.

Išlaikęs 
minus jis 
teisininkystės profesija, kuri 
jo nežavėjo, nes nepatenkino 
jo sielos veržlumo. Jis ieškojo 
platesnių horizontų, kuriuos 
numatė amerikinės politikos 
plačiuose laukuose.

Per kelis metus ruošęs po
litinę dirvą pagalios 1942 me
tais republikonų partija įsiti
kinusi jo kvalifikacijomis už
gina kandidatu į Chicagos 
miesto teisėjus. Bet šis pir
masis viešas bandymas tik 
parodė jam politinių vingių 
sunkumus ir painumus. Nors 
surinko daug balsų, o visgi 
nelaimėjo rinkimų. Už dviejų 
metų antras bandymas irgi 
baigėsi pralaimėjimu.

Šie nepasisekimai 
nepalaužė jo valios, 
šingai 
niu siekti užsimoto 
gavęs praktiško patyrimo ir 
įgijęs daugiau draugų bei rė
mėjų, 1946 metais jis vėl kan
didatuoja republikonų sąrašu 
į atsakingesnį ir reikšminges
nį urėdą, būtent į Chicagos 
Sanitarinio Distrikto pati
kėtinius (trustee). Šį kartą 
jis surenka gerokai vi r š a u s 
1,000,000 balsų ir tuomi reik
šminga dauguma lengvai laimi 
rinkimus tapdamas vienu iš 
devynių patikėtinių, valdančių 
pusės biliono dolerių valdišką 
įstaigą.

Laimėjęs rinkimus, jis iš 
pat pirmosios dienos visu sa
vo pajėgumu, tyru sanžinin- 
gumu ir kilniausia dvasia pa
sinėrė į savo paskirtį, kurią 
atliko taip garbingai kaip 
žmogiškai įmanoma.

Musų tautiečio nepaprasta 
i n i c i a tyva, pramatymas ir 
konstruktyvus bei praktiški 
•nurodymai jį taip aukštai iš
kėlė, kad 1950 metais, repub- 
likonams laimėjus daugumą, 
jis vienbalsiai išrenkamas šios 
milžiniškos valdinės įstaigos 
prezidentu, kuriuomi ir pasili- 
ka iki pat paskutinės gyveni
mo valandos.

Tapęs prezidentu, 1950 me
tais, musų Antanas, kaip jį 
mes įprastai vadindavom, pasi-

laipsniu jurispru-

valstybinius egza- 
sekmingai vertėsi

jį padarė

ne tik 
bet prie- 
atspares- 
tikslo. Į-

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

reiškia visoje pilnumoje, įves
damas pačių naujausių ir mo
derniausių naujanybių bei ra
dikalių patobulinimų, kurie 
galioja įstaigą našiau ir eko
nomiškiau operuoti. Pvz. 1958 
metams budžetas sumažina
mas net 2,000,000 dolerių, o 
tuo tarpu visos kitos valdinės 
įstaigos be išimties žymiai pa
kelia savus budžetus, kas pa
sunkina piliečiams naštą. Ar
gi kur girdėta, kad valdžios 
organai kirstų taksus, o musų 
Olis tai pajėgė padaryti. Juk 
tai amerikiniame viešame gy
venime tikras stebuklas! Už 
šį ir kitus nuopelnus visa Chi
cagos didžioji spauda, repub- 
likonų ir demokratų, Olio pa
stangas tikrai aukštai įverti-

no ir pareiškė padėką. Už įgy- 
venditus technikinius tobulu- ' 
mus Amerikos Civilių Inžinie
rių Draugija pripažino Chica
gos Sanitarinį Distriktą vienu 
iš septynių pasaulio technikos 
stebuklų. Olio administravimo 
pastangų reikšmingi rezulta
tai šio krašto didžiosios spau
dos vedamuose buvo aiškiai 
pabrėžiama kaip pavyzdį vi
somis valdžios įstaigomis. O 
mums lietuviams tai tikras 
pasididžiavimas savo tautiečiu 
pasiekusio tokias aukštumas 
amerikiniame viešame gyveni
me, kas tebūna pavyzdžiu ir 
įkvėpimu musų kitiems tautie
čiams, siekiantiems politinės 
karjieros.

(Bus daugiau)

Tragiškoms Birželio 
Dienoms Prisiminti

Naujas Gimtosios 
Kalbos Nr.

pain-

Kaip Apsisaugoti Nuo Neteisingų Pardavėjų

Ar jus kada nors nusipirkot 
televizijos aparatą, kurį po 
kelių dienų reikėjo taisyti? 
Ar automobilį, kuris nepaju
dėjo iš vietos? Ar blogos ko
kybės drabužius?

Todėl reikia saugotis, kad 
daugiau taip neatsitiktų. Jus 
galit išvengti tų pačių ar pa
našių klaidų, naudodami savo 
bendrą patirtį ir sekdami se- 
kenčias taisykles:

1. Saugokitės pardavėjo, 
kuris išstato vitrinose gerai 
žinomų firmų prekes, o įėjus
į krautuvę, mėgina įsiūlyti J 
pirkti brangesnes prekes, ku
rių firmos nėra gerai žino
mos. Jis greičiausiai meluoja, 
sakydamas, kad pritruko ži
nomos firmos prekių, ar, kad 
mažiau žinomos 
geresnės kokybės.

2. Saugokitės 
žemų išpardavimo 
šių prekių kokybė
bent kiek abejotina, palygin
kit jų kainas ir kokybę su pa
našiom prekėm, išparduoda
mom kitose krautuvėse.

3. Jei netikit pardavėjo ge
ra valia, pasitikrinkit apie jį

i jūsų gyvenamos vietos geres
nio biznio įstaigoj (Better 
Business Bureau), vietos Ko
mercijos Rūmuose (Chamiber 
of Commerce) ar kitose orga
nizacijose, kurių tikslas yra 
apsaugoti pirkėjus ir geros 
valios pardavėjus biznierius.

4. Pirkit pamažu ir atsar
giai. Niekad nepasiduokit kal
boms, kad tik vienintelis toks 
geras išpardavimas ir vienin
telė proga gerą daiktą pigiai 
gauti.

5. Niekad 
jautiems po 
jams palikti 
pažadu, kad
ateis pasižiūrėti, 
rybės Jums patinka, ar ne. 
Jie gali iš viso neateiti ir jus 
galit gauti sąskaitą už jų pa
liktas gėrybes.

6. Jeigu namų 
daiktas, televizijos 
ar radijas iš jūsų 
imamas taisymui, 
išgaukit parašytą
apskaičiuotą pataisymo 
skaitą ir parašytą patvirtini
mą, kad be jūsų leidimo ne
bus daromos ekstra sąskaitos.

7. Kur tik yra galimybė, 
perkant brangius dalykus, vi
suomet reikalaukit parašytos 
garantijos ir užsitikrinkit, 
kad tos garantijos yra išrašy
tos pardavėjų, kitaip fabrikų 
savininkai gali tvirtinti, kad

prekes yra

neįtikėtinai 
kainų. Jei 
yra jums

jų garantijos netaikomos, jei 
pardavėjas nesugebėjo pritai
kinti ar įtaisyti nupirktas pre
kes.

8. Jei prekes jums atsiunčia 
į namus, kurių jus nepirkot, 
niekad jų nenaudokit, bet 
tuojau praneškit apie tai par
davėjui. Jei pardavėjas jūsų 
nepatenkina ir jus pirkot pre
kes su kokios nors finansinės 
kompanijos pagalba, praneš
kit apie tai kompanijai ne vė
liau kaip per 10 dienų.

9. Niekad nežadėkit mokė
jimų, jeįgu jų negalit daryti. 
Jei perkat prekes pagal išmo
kėjimo planą ir negalit mokė
ti, organizacija, kuriai jus 
skolingi, paprastai gali pasi
imti prekes ir jas parduoti už 
bet kokią įmanomą kainą.

10. Ilgo laiko išmokėjimų
atvejais visuomet gaukit visas 
detales, parašytas kontrakte. 
Kontraktą perskaitykit atsar
giai, neapleidžiant ir mažomis 
raidėmis parašytų vietų. Bu
kit ^tikrais, kad kontraktą su
pratot ir išreikalaukit vienos 
kopijos sau. C. C.

BALFo Pranešimas 
Visuomenei

Pranešame Balfo direkto
rių, apskričių, skyrių vadovy
bėms ir Balfo rėmėjams, kad 
Balfo Centro Valdyba savo š. 
m. gegužės 27 dienos posėdyje 
svarstė šiuos klausimus:

lietuviams į 
sustabdyti.

ir toliau

Len-

sena 
vais-

1. 1959 m. balandžio 19 d. 
buvo nutarta maisto ir me
džiagų siuntinių tarpinikavimą 
nutraukti dėl visuomenės ne
pasitenkinimo jų turiniu ir dėl 
komplikuotos jų persiuntimo 
priežiūros. Visuomenei pagei
daujant, nutarė ištirti naujus 
kelius ir priemones vertinges
niems siuntiniams sudaryti ir 
tarpininkauti juos pasiunčiant. 
Apie tai visuomenė bus 
formuota.

Siuntiniai 
kfcą nebuvo

•2. Nutarė
tvarka tarpininkauti dėl 
tų siuntimo iš Balfo Centro.

Vaistų siuntiniai per Miun
cheno įstaigą nebuvo sustab
dyti.

3. Pirmininkui pasiūlius, nu
tarta š. m. rugpiučio mėn. 
pradžioje šaukti Balfp direk
torių posėdį.

4. Posėdyje dalyvavęs revi
zijos komisijos pirmininkas 
pareiškė, kad yra gavęs at
skaitomybės dokumentus ir jų 
patikrinimas vykdomas revizi
jos komisijoje.

5. Sudarė naują sutartį su 
reikalų vedėju kun. L. Jan
kum tomis pačiomis sąlygo
mis, tik ryškiau nusakant jo, 
kaip reikalų vedėjo, teises ir 
pareigas. Sutartis galioja vie- 
neriems metams su teise po 
metų laiko šią sutartį nu
traukti Balfo valdybai 
reikalų vedėjui apie tai 
mėnesį laiko pranešus, 
kad buvo anksčiau.

Akivaizdoje šių pozityvių 
Balfo Centro nutarimų ir to 
Didžiojo Tikslo, kviečiame vi
sus Balfo rėmėjus, skyrių ir 
apskričių vadobyves ir Balfo 
direktorius jungtis prie Balfo 
veiklos stiprinimo ir šalpos lė
šų telkimo.

Tik darnus musų visų jėgų 
ir minčių telkimas, be asme
ninių priekaištų, gali išplėsti 
Balfo veiklą.

Baisių Birželio įvykių minė
jimai tebūna pirmoji proga 
musų pareigas atlikti.

Pasirašo:
Kan. Dr. J. B. Končius,

Pirmininkas.

arba 
prieš 
kaip

Musų tauta, semdama pra-. 
eityje dvasios stiprybę, aukš
tai neša per pasaulį savo lie
tuvišką vardą ir savo kentė
jimą, nežiūrint kaip ją smaug
tų, kaip kankintų — niekuo
met nežus, nes Lietuvos siela 
gyva ir priešiams nepasiseks 
jos paglemžti, nežiūrint į ma
terialinę ir moralinę pražūtį 
ir sunaikinimą musų tautos, 
kurį atnešė su savim pavojin- 
giausieji žmonijos naikintojai, 
išsigimėliai ir begėdžiai mela
giai, kuriems negalima tikėt 
nei jjų žodžiams, nei raštams. 
Dėl savo teroro ir melo jiems 
jau nepasiseks užkurti pasau
linį gaisrą, nes liepsna jų lau
žo vos-vos rusena.

Nereikia to darodinėt, nes, 
kas buvo patekęs į raudonojo 
pragaro tamsybes nors trum
pam laikui, patyrė tą ant sa
vo nugaros.

Bet, kaip saulės spinduliai 
išvaiko juodos nakties tamsy
bes, tai taip teisybė ir sveikas 
protas, kartą, išvaikys bepras
mišką komunizmo kledejimą ir 
Lietuva prisikels, ištaisys sa
vo, prievarta nulenktą, nuga
rą ir numes primestą jai jė
ga žalingą tarptautinio inter
nacionalo jungą.

Tai ne sapnas, bet tikrovė, 
Kad priešas, užpuolęs, 
Draskė, mušė, varinėjo, 
Plyšdavo kanuolės.

Neužmiršime niekuomet... 
Kas užmiršti gali?!...
Kaip kankino, spaudė, trėmė, 
Nuteriojo šalį.

Kaip valdovai negailėjo 
Geležinių pančių,
Gėrėm taurę iki dugno, 
Teroro ir kančių...

Laikas bėga, bet nesluksta, 
Tas, kas atsitiko,
Ir šešėliai žiaurių kančių 
Sieloj pasiliko.

Sofija AmbrazevMenė.

V —

Valdybos
V.
V.
A.

nariai:
Abraitis, 
Alksninis, 
Devenienė,

Kun. J. Pakalniškis,

A. Trečiokas,
S. Bredes, Jr.

Revizijos Komisijos 
Pirmininkas:

S. Lūšys.
Reikalų Vedėjas:

Kun. L. Jankus.

neleiskite keliau- 
namus pardavė- 
savo gėrybes su 
už kėlų dienų 

ar. tos gė-

apyvokos 
aparatas 

namų pa- 
visuomet 

apytikriai 
są-

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
Visi muitai ap- 

♦Siuntinių pristatymas garan- 
ryto iki 4 vai. vakaro.

♦Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos jstaigų yra krautuvės, 
tuojamas
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NEW

100%. Jstaigos lr skyriai atidaryti kasdien ąuo 9 vai. 
MUSŲ SKYRIAI:

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550

Second Avė. 
YORK 8, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdami

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HlJmboldt 6-2818

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.

Ką tik pasirodė Gimtoji 
Kalba 1959 metų Nr. 1 (3), 
bendrinės kalbos laikraštis, 
Lietuvių Kalbos Dr-jos orga
nas, leidžiamas Kultūros Fon
do, redaguojamas P. Joniko, 
A. Salio ir P. Skardžiaus. Tu
rinys įvairus ir vertingas.

P. Jonikio straipsnyje “Kal
bos reikšmė tautai” platokai 
išdėstoma gimtosios kalbos 
reikšmė tautinės vienalytišku
mui. Nurodoma, jog netikslin
ga yra kūdikį šalia gimtosios 
kalbos mokyti ir svetimosios. 
Straipsnis baigiamas išvada: 
tautybei išlaikyti kiti tauti
niai bruožai negali atstoti 
gimtosios kalbos. L. Dambriu- 
nas, negindamas saikingo 
tarptautinių žodžių vartojimo, 
pasisako prieš madingus sko
linius šiuo metu Lietuvoje iš 
rusų, Amerikoje — iš anglų 
k. Konkrečiai parodoma dau
gelio tokių skolinių nelietuviš- 
kumas ir turimieji jų lietuviš
ki atitikmenys. Pr. Skardžius 
paryškina “prasmės” ir “reik
šmės” skirtumus ir iškelia re
tesnės derybos daiktavardžius 
iš daiktavardžių su priesaga 
urnas, ponumas, raganumas, 
bedievumas... Toliau pateikia
ma bent penketas puslapių į- 
vairesnių žodžių, kurių dažnas 
nežino ar įbus primiršęs, pa
vyzdžiui: antavas (kaliošas), 
ardas (netvarka), aukauti 
(aukas rinkti), iškriptė (de-i 
kolte), kyra (įkyrus žmogus), 
krapštas (kas ilgai krapšoti).

Klausimų kraitelėje kalbi
ninkai išaiškina, kada vartoti
na “atspausdinti” ir “išspaus
dinti”; kas pirmoj eilėj teikti
na: “Pagalba” ar “pagelba”; 
kada rašytina 
kada “bažnyčia”; 
tas ir kt.

“Bažnyčia”, 
Tito ar Ti-

Kaip matote iš
Gimtoji Kalba reikalinga kiek
vienam, kuris rūpinasi lietuvių 
kalbos taisyklingumu. Išeina 
keturis kartus per metus; me
tams kaina 1 dol. Adresas: 
Gimtoji Kalba, 1602 So. 48 
Court, Cicero, III. Dar galima 
gauti visus išėjusius nume
rius.

turinio,

- SSSS3KS

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdraudar-duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesfui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

(2)

(3)

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
————I... .. ■ , ■ !■ ... ■ ........... I   I   ■ „ — I ——
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOrcnsend 8-0298

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

(D

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325jOO mėnesiui. Mokesčiai tik po $100 
mėnesiui; išeina 23 centai i savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

Akcidentalč arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda 

—mokesčiai tik 20 centų i mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudę skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 

poną. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 

šiuo adresu: Lithuanian Alliance of Arnerica, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA VAJAUS KUPONAS o—

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavarde Amžius Adresas

»

I

m., num. ir gatvė 

miestas________

—-----—

, zona —, valstija —

m., num. 
miestas

m., num. 

miestas

ir gatvė --------------------------—
, zona —, valstija----

ir gatvė

t

— --------------——--->

, zona valstija —

, num. ir gatvė_____________________________________

miestas_____________________ _ zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Birželio 11 dieną Tėvynės 
redakcijoj lankėsi Stasys ir 
Barbora Bakanai iš Pitts
burgh, Pa. Brolis Bakanas ne
seniai išėjo į pensiją, tai tu
rėdamas daugiau liuoso laiko, 
drauge su žmona atvyko Nevv 
Yorkan keletai dienų atosto
gų, tai ta proga aplankė ir sa
vo organizacijos organo re
dakciją.

Jis yra ilgametis Tėvynes 
bendradarbis, nuoširdus Susi
vienijimo veikėjas, daug lietu
vių yra įrašęs į Susivienijimą, 
o per pastaruosius kelis me
tus yra trečios aps k r i t i e s 
pirmininkas. Jis ir dabai' rū
pinasi organizacijos ugdymu, 
tai su juo ir Ponia malonai 
pasikalbėta organizacijos rei
kalais. Taipgi brolis Bakanas 
yra ilgametis Susivienijimo 90 
kuopos finansų sekretorius, 
tad būdamas centre pasiėmė 
kuopos nariam mokesčių kny
gelių, blankų ir kitos su jo pa
reigomis susijusios medžiagos.

Ryšium su suruoštu
komunistų pavergtų tautų 
tragiškų įvykių minėjimu Car- 

,negie Hali New Yorke, pra
ėjusią savaitę SLA centro pa
talpose įvyko platesnis pasita
rimas. Jame dalyvavo prel. J. 
Balkunas, dr. M. J. Vinikas, 
M- Kižytė, V. Abraitis, V. 
Barčiauskas ir kiti.

Iš Lietuvių Spaudos 
Klui>o Veiklos

Neseniai įvyko Li c t u v i ų 
Spaudos Klubo priešatostogi- 
nis susirinkimas Arlingtono 
svetainėje, Brooklyn, N. Y. 
Klubo pirmininkas J. Valaitis 
padarė atliktų darbų apžval
gą. A. Trečiokas pranešė apie 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimą Detroit, Mich. 
J. Audėnas padarė pranešimą 
apie įvykusį Washingtone In- 
ternational Peasant U n i o n 
kongresą. Šioje tarptautinėje 
organizacijoje dalyvauja ir 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga. Adv. S. Bredes, 
Jr. plačiau papasakojo apie 
Lietuvių Darbininkų Draugi
jos suvažiavimą Boston, Mass.

Toliau buvo svarstyta išvy
kos reikalai į Atiantic City, N. 
J. SLA vasarnamį. Išvyka 
ruošiama kartu su SLA penk
tąja apskritim. Išvykos reika
lais kalbėjo I. Trečiokienė, O. 
Valaitienė ir kiti. Einamuose 
reikaluose T. Grybaitė atkrei
pė susirinkusių dėmesį į pa
sitaikančius tarpininkų nasą- 
žiningumus pasiunčiant siun
tinius į Lietuvą. Nurodė kele
tą pavyzdžių, jog ne visi daik
tai pasiekė adresatus Lietuvo
je.

Dalyvaujantieji klube dabar 
aprūpinami nario pažymėji
mais. Šiame susirinkime atsi
lankiusiems nariams 
jimai buvo įteikti.

Baigus darbus p. 
rūpesčiu susirinkimo 
buvo pavaišinti.

pažymė-

Valaičių 
dalyviai

Kep.

Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Siuvėjams

Lietuvių siuvėjų 54-to sky
riaus—ACWA Local 54 AFL- 
CTO mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, birželio mė
nesio 24 dieną, 5:30 valandą 
vakare Unijos patalpose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Bus svarbių pranešimų. Na
riai prašomi skaitlingai daly
vauti. I

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus sekretorius.

Sporto Klubo Piknikas

Lietuvių Sporto ir Atletų 
Klubų rengiamas piknikas-ge- 
gužinė įvyks šį sekmadienį, 
birželio 21 dieną, Poliah Na-

tional Hali, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica. Pradžia 1 va
landą po pietų.

Rengėjai kviečia dalyvauti 
piknike, tyrame ore linksmai 
laiką praleisti, susitikti su sa
vo senais draugais ir pasida
ryti naujų pažinčių. Dalyvau
dami piknike, kartu paremsite 
sportą mylintį jaunimą. Kep.

Aliųuippa, Pa.
SLA 247 KUOPOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
šių metų birželio mėnesio 28 
dieną, 1 valandą po pietų, pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliquippa, Pa.

Kuopos narių pareiga lan
kyti susirinkimus ir veikti, 
nes dabar eina vajus naujų 
narių gavimui, tai kiekvieno 
nario pareiga prirašyti nors 
po vieną narį prie kuopos. 
Dar kartą kviečiu visus kuo
pos narius pribūti į susirinki
mą laiku.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

Sandariečių Istorine Gegužinė

ALT Sandaros 7-ta kuopa 
rengia 45 metų savo veiklos 
atžymėjimui gegužinę-pikniką 
šių metų birželio 28 dieną, 
Lietuvių Tautiniam Parke, 
Brockton, Mass. Prasidės pir
mą valandą po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties.

Čia yra didelis parkas su 
žaliuojančia pieva, apsodinta 
gražioms pušims, kur visi su 
savo draugais galėsim pasilsė
ti, pasikalbėti ir geroj nuotai
koj tyrame ore atsikvėpti.

Yra paimta pagarsėjusi or
kestrą, kuri gros įvairius lie
tuviškus ir moderniškus ame
rikoniškus šokius seniems ir 
jauniems. Čia yra erdvi sve
tainė šokiams ir puikus kam
barys vaišėms. Visokių valgių 
ir gėrimų, žinoma, netruks.

PASTABA: Šis piknikas 
yra rengiamas ne tam, kad 
padaryti kokį pelną, bet kad 
atžymėti 45 metų musų veik
los lietuviškoje tautinėje dir- 

| voje. Todėl šiuomi kviečiame 
visus geros valios lietuvius, o 
ypatingai tuos, kurie prisidė
jote kokiu nors budu prie iš
leidime pirmo lietuviško tau
tiško laikraščio Bostone “Atei
tis”, kuris vėliau tapo “San
dara”, šiame piknike daly
vauti. Čia turėsim proga pri
siminti apie savo nuveiktus 
darbus, pasitarti kuo dar ga
lėtumėm prisidėti ateityje, nu
sifotografuoti ir šią gegužinę 
padaryti istoriniu įvykiu.

Kad šis piknikas bus pasek
mingas, tai galima spręsti ir 
iš to, kad jo rengimo komisi
ja susidaro iš visuomenei pa
sižymėjusių ir patyrusių vei
kėjų, kaip Bronius Kontrimas, 
Jurgis Kropas ir 
rolis.

Autobusai išeis 
Bostono Lietuvių
Draugijos namo, Broadway ir 
kampas E Street, 1-mą valan
dą po pietų.

Vardan rengimo komisijos 
ir visų kuopų narių dar kar
tą kviečiu visus į šią sanda- 
riečių

Povilas Ži-

nuo South 
Piliečių

nepaprastą gegužine.
Juozas Lėky s,

Sekretorius.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Diena Birželio 28

Clevelando I ir II Bendruo
menės Apylinkės rengia iškil
mingą septintą Lietuvių Die
ną sekmadienį, birželio 28, 
Diamond Lake darže, prie U. 
S. 322 kelio, į rytus nuo Cle
velando, važiuojant Mayfield 
Road. Ten turėta Lietuvių 
Dienos jau pernai ir užpernai.

Numatyta svečias kalbėto
jas kun. Sušinskas iš Pitta-

burgho pagrindinei kalbai pa
sakyti Bus meninė ir sporto 
programa, kurią išpildys jau
nimas. Visą dieną bus šokiai 
ir vaišės. Įėjimas suaugu- 

*siems $1.00, (jaunimui iki 16 
metų nemokamai.

Kviečiami Akrono, Youngs- 
towno ir kitų aplinkinių mie
stų lietuviai kartu praleisti 
bendrą Lietuvių Dieną.

Rengimo Komisija.

44 Metų Gyvavimo 
Sukakčiai Paminėti 

Gegužinė

remia Lietuvos lais-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros antrosios apskri
ties, Connecticut valstijoj ge
gužinė įvyks sekmadienį, šių 
metų birželio mėn. 21 dieną, 
BeJleview Grove parke, prie 
Lakewood ežero. Prasidės 12 
valandą dieną ir tęsis iki 8 
valandai vakoro. šokiams gros 
geras Rudaičio orkestras.

Gegužinė rengiama Sanda
ros naudai, kuri yra daug ge
rų darbų atlikus ir dabar at
lieka
vinimo darbus ir kitus gerus 
lietuviškus reikalus. Todėl 
mes kviečiame visus sandarie- 
čius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites, vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius, da
lyvauti šitoje gegužinėje-pikni- 
ke ir paremti Sandarą.

Ši gegužinė-piknikas įvyks 
gražiausiame laike, kada visa 
gamta pasipuošusi įvairiomis 
spalvomis kiekvieną vilioja į 
tyrą orą praleisti laiką su šar
vo draugais ir pažįstamais. 
Waterburio miesto majoras- 
burmistras Raymond Snyder 
ir kiti miesto pareigūnai yra 
pakviesti ir, mes tikimės kad 
dalyvaus šioje išvykoje. Taip
gi tikimės turėti daug svečių 
iš kitų miestų, yra pakviesti 
gyvenanti kituose miestuose 
musų draugai sandariečiai, tai 
bus proga su jais susitikti, su
sipažinti ir sekmadienį jaukioj 
nuotaikoj liuosą laiką praleis
ti.

Kaip pirmesniuose Sandaros 
parengimuose, 
turėsime gerų 
nių užkandžių, 
kiusieji busite

Kviečia Sandaros Valdyba.

taip ir šiame 
gėrimų ir ska- 
tai visi atsilan- 
patenkinti.

Alekso Mrozinsko 
Piano Studijos 

Mokinių Koncertas
Kiekvienais metais Alekso 

Mirozinsko Piano Studijos mo
kinių koncertas būna graži 
meno šventė jauniems pianis
tams ir muzikos megČĮjams. 
Šiemetinis koncertas neseniai 
įvyko Brooklyne, N. Y. Jame 
dalyvavo 24 studijos mokiniai, 
veik visi piano klasės, tik vie
nas akordeono.

, Koncertą sudarė dvi dalys. 
Pirmoje dalyje skambino Jo
ana R. Strazdyte, Danutė Ke- 
zytė, Albertas V. Strazdis, 
Richard Badagliacca, Carol 
V. Čeikaitė, Diane Badagliac
ca, Barbara A. Kwetz, Barba
ra Mikalauskaitė, Peter Vence

/

(akordeonas), Walter Sem- 
ken, Rimantas Jurgėla, Ber
nadeta Mikalauskaitė, Vytau
tas Jurgėla, Birutė Liobė ir 
Vilija Skeivytė.

Jei šioje dalyje pasirodė 
pradentieji ir vienus kitus me
tus skambinę mokiniai, tai an
troje koncerto dalyje teko iš
girsti žymiai daugiau pažen
gusius šiuos mokinius: Sau
lius Mirozinskas, Kazimieras 
Snieska, Birutė M. Sodaitytė, 
Giedris Kilvečka, Dalia Skai- 
vytė, Rose A. Delybovi, Alan 
Andrius, Judita Audėnaitė ir 
Daiva Audėnaitė.

Abejose koncerto dalyse bu- 
vo išpildyta Offenbach, Grieg, 
Tschaikowski, De Falla, Pol- 
dini, Mozart, Bethoven, Gab- 
riel, Liszt, Chopin, Holst, 
Rolseth, Borodine, Massenet, 
Pieczonka, Lecuona, Spindler, 
Durant, Kobalevsky, Mandel- 
sohn, VVildman, Schubert ir 
Gruodžio kuriniai. Jautėsi tru
kumas lietuviškos muzikos ir 
musų kompozitorių kurinių.

Buvo išpildyta, ypač antro
je koncerto dalyje, gana su
dėtingi ir daugiau įgudimo 
reikalaują kuriniai. Kaikurie 
skambintojai parodė nemažą 
pasiektą pažangą, jau neblo
gą techniką ir sugebėjimą ku
rinį išpildyti su įsijautimu. 
Nors kiti buvo įgudę skam
binti ir sunkesnius kurinius, 
bet buvo jaučiamas jų nema
žas jaudinimasis scenoje. Ta
čiau klausytojai dovanojo ne
didelius trukumus ir kiekvie
nam skambintojui nesigailėjo 
katučių.

Į jaunųjų pianistų koncertą 
atsilankė kaikurie muzikos 
meno profesonalai, mokinių 
tėvai, artimieji ir vienas kitas 
muzikos mėgėjas. Šiemet žmo
nių buvo žymiai 
praėjusių metų 
gal dėlto, kad po 
nebuvo numatyta
nai girdime balsus apie reika
lą palaikyti jaunimą, bet kai 
tas jaunimas ruošia savo pa-

mažiau, nei 
koncertuose, 
šio koncerto 
šokiai. Daž-

rengimus ir laukia atsilankant 
vyresniųjų ir rėmėjų, tai jų 
taip ir nėra.

Muzikas Aleksas Mrozins- 
kas, vesdamas piano studiją ir 
ruošdamas mokinių koncer
tus, atlieka didelį jaunuome
nės lavinimo darbą. Reikia 
laukti, kad Mrozinsko studija 
nevienam mokiniui atvers 
aukštosios muzikos mokyklos 
duris tolimesnėm studijom.

A. Girkalnis.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokia nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest P&rkvvay Station) 
Woodhaven» N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčios suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų 
egidai Išrašyti Ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 13, 1959 Metais

išmokėtos pomirtinės
BARBORA LUKOŠEVIČIENE, 18 kp., Westville, UI 

gimusi 1880’ m- gruodžio 4 d., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 16, 1915 m. Mirė gegu
žės 18 d., 1959 m. Velionės sunui, Raymond Lu
kas, pomirtinės išmokėta---------------------------------

JUOZAS DEGUTIS, 280 kp.; Jackson, Mich., gimęs 
1884 m. kovo 20 d., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasario 4, 1923 m. Mirė gegužės 25 d., 1959 
m. Velionio žmonai, Petronei Degutienei, pomir
tinės išmokėta -----------------------------------------------  1,000.00

•>

$300.00

_$l,300.00
$65,111.08

Viso------------- -------------- -------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. ŽUDZIUNAS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 4 savaites 1 dieną----- $28 50
A. KANdENC, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 savaičių------------- 42.00
D. MAIJSKA, 123 kp., Montreal, Canada, sirgo 2 savites ------------- 81.00
P. SIMELATTIS, 123 kp., Montreal, Canada, sirgo 5 savaites -------- 6O1.OO
P. BAKŠYS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 2 sav. 1 d.---------------- 78.00
A. VAKAIU--AS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 10 sav. 6 d.-------------216.00

Viso ----------------------------- -------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

$505.50 
$10,936,79 

M. J. VINIKAS.
SLA Sekretorius

’T

>

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atiantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atiantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Ave^ AHantid City, N. J. Tel. 5-9379

arba
f

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
307 W. SOth St, N«w York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

■

VADOVAS I SVEIKATA 
BU K IT E S V E I K I

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

3148 W. 68rd St., Chicago 29, IR
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LA1D0TUV1U DIREKTORIUS
6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
i

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 LIETUVI” tur< daug rimtų bendradar

bių 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. Ui laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimia ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I

IŠ®JO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. AUGHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelione 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; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kava; 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 pasiunčuune. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
686 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

LAIKAS VISADA TINKAMAS
Siųsti dovanų siuntinį giminėms ar draugams į bet kurią USSR dalį, Lietuvą, 

Latviją, Estiją, Gudiją ar Uukrainą ™

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
39 Second Avenue (kampas 2nd Street), New York 3, N. Y. AL 4-5456-7

Licensed by USSR

Kviečia jus aplankyti jų naujai įsteigtą įstaigą iš kurios Jūsų dovanų siuntinys bus 
išsiųstas tiesiai, tiksliai, taupiai.

ĮTEIKIMAS GARANTUOTAS
įstaiga atidaryta 9-6 kasdien, šeštadieniais ir sekmadieniais 9-4.

Jūsų patogumui vietoje yra siuntiniams didelis prekių pasirinkimas 
labai prieinamomis kainomis.

LV<%

Paštu) atsiųsti siuntiniai skubiai sutvarkomi.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$1AOO metams, 17.00 — pusei metų. Chicagoje — 

1118.00 metams, $7.00 — pusei metų.
NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Orderi 

klu adresu: j

NAUJIENOS
1739 Sonth Halsted Street, Chicajs S, IUinoia

to-

^1 ■M
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Netekome Poeto Petro Vaičiūno

Konferencija Atidėta Iki Liepos 13 d

i

4

f

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provlded for 
in Sectlon 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

savo
Tekanti

flerteris W ashiny t (man

vis daž- 
žinios iš 
vieno ar 
asmenų.

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. Y., under the Act of llarch 3, 1879

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Ii

<3

M

(i

t

*

/
t

GENEVOS KONFERENCIJA 
NUTRUKO

į

Aukštojo lygio konferencija gali greitai neį 
vykti. - Sovietai vėl puolė Amerikos lėktuvą

Galutinai paaiškėjus, kad susitarimo negalima bus 
pasiekti, keturių didžiųjų valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencija buvo nutarta pertraukti iki 
liepos 13 dienos. O šis laikas busiąs išnaudotas tolimes
niems pasitarimams dėl Europos saugumo ir Vokieti
jos bei Berlyno klausimo išsprendimo.

I 'alstybės Sekretorius 
giryžęs pareiškė:

— Mums paaiškėjo, 
nenori, o 
vienašališkai. Vakaru Berlyną jie

<■ V C

Poetas Petras Vaičiūnas

jos sujungimo 
žiasi išspręsti 
sistatę paimti j savo galutiną įtaką.

Ma vmi lianas Londone ta pro (ja pasakė:

— Dabartinė padėtis parodo, kad aukštojo iygio 
konferencija dar labiau būtina, negu anksčiau buvo.

Maskvos oficiozas l z viesi ija parašė:
į— Musų pasiūlymas Berlyno klausiniu buvo geras 

ir mes stebimės kodėl vakarai dėl jo nenorėjo susitarti.
Konferencijai baigiantis Genevoje viešpatavo to

kios nuotaikos:
Genevos konferencija agonijoje. Maža beliko žmo

nių, kurie tikėtų jos sustiprėjimu. Paskutinę savaitę 
porą dienų Sovietų delegacija pareikalavo savo svar
stymams. Čia pasekmė Vakarų valstybių įteikto prin
cipinio plano, kurį sovietai turėtų arba priimti, arba at
mesti. šie sovietų atstovų atidėliojimai vilčių nepadi
dina.

Vakarui Valstybės pasirengusios Rytų Vokietiją 
pripažinti sovietų Sąjungos agentu, jeigu rusai perduo
tų pilną valdžią vokiečiams Rytų Vokietijoje. Vakarai 
taip pat sutiktų, kad Berlynas pasiliktų laisvas nuo 
atominių ginklų. Lygiai sutinkama sumažinti kariuo
menės įgulas Berlyne, bet reikalaujama laisvo susisieki
mo su Bėrimu.v

Po šio pasiūlymo sovietų užsienių reikalų ministe
ris Gromyko buvo įspėtas, kad šio pastarojo plano at
metimas bus laikomas sovietų noru uždaryti Genevos 
konferenciją.
Ar įvyks aukštojo lygio konferencija

Konferencija, kurios labiausia Chrusčevas trokšta 
yra pavojuje, nes prezidentas Eisenlioweris pakartoti
nai spaudos atstovams pabrėžė, jog vyriausybių 
galnį konferencija turėtų prasmės tik tuo atveju, jeigu 
dabar vykstančioje užsienio reikalų konferencijoje bu
tų pasiekta bet kokių apčiuopiamų rezultatų. Nors ir 
nebūtų pasiekta galutino susitarimo Berlyno klausimu, 
— pažymėjo prezidentas, — bet svarbu, kad nors pora 
svarbesnių reikalų butų išspręsta ir butų nusimanymas, 
jog galima bendra kalba. Prezidentas dar pridėjo, jog 
tuo atsitikimu, kai jam teks būti kokiu1 nors reikalu 
Europoje, tai jis būtinai susitikti) su generolu De Gaule 
ir išaiškintų visus nesklandumus dol Amerikos bazių ir 
atominių ginklų.
Angly darbiečiy nusistatymas

v •

ir žymiausius savo 
sukurė kaip tik Lie- 
nepriklausomais lai- 
naujai at.sistačiusią 
iš tremties Rusijoje 

kuris

yra 
tam

kai

nepaprastai 
tikros intri- 

kurį laiką

Paskutiniu metu 
niau ateina liūdnos 
Lietuvos apie mirtį 
kito pasižymėjusių
Šiuo kartu mus pasiekė pra
nešimas, jog mirė Petras Vai
čiūnas. Tai poetas, kuris su
brendo 
kurinius 
tuvos 
kais. Į 
valstybę
gryžo jaunas poetas, 
jau buvo pradėjęs savo kūry
bą, bet dar neišvystęs savo 
jėgų. Petras Vaičiūnas jau 
buvo parašęs savo pirmąjį 
scenos veikalą, kurį pastatė 
lietuvių profesinio teatro tė
vas Juozas Vaičkus, kurio 
nuopelnai (negaliu iškęsti ne
pažymėjęs) 
dideli, nors 
gos mėgino
juos aptemdyti.

Petras Vaičiūnas rado pra
džioje Vilniuje, o paskui Kau
ne lietuvių teatro užuomazgą: 
Jo akivaizdoje musų teatras 
brendo ir įgavo pilnutinę me
no institucijos formą. Kartu 
su Lietuvos teatru brendo ir 
Petro Vaičiūno talentas. Ir 
ilgainiui taip atsitiko, kad 
Lietuvos valstybės dramai P. 
Vaičiūnas pasidarė tarytum 
n e pavaduojamas sa n keleivis. 
Šio dramaturgo kūryba turė
jo savus privalumus, deja, ji 
nebuvo visai atpalaiduota ir 
nuo kai kurių trukumų. Nors

Savotiškos taktikos šiuo 
metu laikosi Anglijos darbo 
partijos politikai. Jų nuomo
ne didžiųjų valstybių vyriau
sybių galvų konferencija tu
rinti įvykti nepriklausomai 
nuo užsienio reikalų ministe- 
rių konferencijos Genevoje 
pasekmių.

O užsienio reikalų ministerių 
konferencija neturinti užsida
ryti tol, kol ji nesudarys bu
simos vyriausių galvų konfe
rencijos programos. Ta pras
me 'daromas spaudimas į 
Macmillaną, 
nesąs toks 
tas būtinas 
vyriausybių 
ei jos. Kalbama, kad jis buvo 
kitokios nuomonės apie sovie
tų pozicijas konferecijoje, ne
gu tikrumoje Gromyko paro
dė.

nors jisai jau 
karštas entuzias- 
ir nesąl y g i n ė s 
galvų konferen-

Soviety lėktuvas puolė 
beginklį Amerikos lėktuvą

Praeitą savaitę sovietų ka
ro lėktuvas Migas staiga at
viroje juroje, 45 mylių nuoto
lyje nuo kranto Korėjos sri
tyje Japonijos juroje puolė 
Amerikos lėktuvą, kuris vyk
dė paprastą trenira v i m o s i 
skridimą. Vienas įgulos na
rys buvo sužeistas. Tai jau 
50-sis atvejis nuo šaltojo ka
ro pradžios, kai sovietai puo
la Amerikos lėktuvus. Šis į- 
vykis Washingtono sukėlė di- 
džiausį pasipiktinimą. Reika
laujama Senato sluoksniuose, 
kad ateityje Amerikos lėktu
vus lydėtų naikintojai, kurie, 
reikalui esant, galėtų apginti 
lėktuvus ir jų įgulas nuo pa
našių piktų ir nieku nepatei
sinamų puolimų.

Sovietu diplomatai 
E. Hooverio akimis

FBI direktorius Edgar Ho- 
owor iškilmėse, ryšium su jo 
apdovanojimu garbės teisių 
daktaro titulu, Washingtone 
pasakė kalbą iš artimos sri
ties jo vadovaujamos įstaigoj 
darbui.

Jis kalbėjo:
— Amerikai gresia pavo

jus iš dviejų pusių. Iš vienos 
pusės šalies viduje žymiai pa
daugėjo nusikaltimų, o iš ki
tos pusės komunistų veikla 
nepaprastai sustiprėjo. Musų 
šalies socialės negerovės nu
sikalstamojo elemento tuojau 
išnaudojamos. O komunistai 
musų šalies viešojo gyvenimo 
nesklandumus skuba savo 
naudai pavartoti. Labiausia 
jie veiklus ten, kur pasireiš
kia rasių neapykanta. Pasku
tiniu metu labai sustiprinta 
sovietų šnipų veikla.

Labai reikšminga, kad šis 
atsakingas valdininkas ne
dvejodamas nurodė, jog bent 
70%, o gal ir 80% visų ko
munistinių valstybių oficialių 
asmenų, kurie šioje šalyje ei
na savo pareigas yra sovietų 
šnipai ir sovietų slaptosios 
policijos agentai. Tai yra 
rimtas musų demokratijai pa
vojus.

kai kas ir mėgindavo Vaičiū
no veikalus pakritikuoti, bet 
šiandien privalu pripažinti, 
kad neturėdami Vaičiūno, 
mes labai butume biedni ori
ginaliais scenos veikalais. Ki
ti autoriai teatre su naujais 
veikalais pasirodydavo atsi
tiktinai, o Petras Vaičiūnas 
buvo pastoviausias, patiki
miausias rūpintojas teatro 
originale kūryba. Čia ir gludi 
didysis P. Vaičiūno nuopel
nas, kurį laiko perspektyvoje 
mes visi esame priversti ne
dvejojant pripažinti. Jeigu ir 
galimi kokie nors priekaištai 
P. Vaičiūnui dėl jo veikalų tu
rinio ir vaizduojamu charak
teriu įkūnijimų, o taip pat 
sceninės intrigos rutuliojimo, 
tai vis tik reikia P. Vaičiūnui 
pripažinti, jog jis tolydžio 
dirbdamas sugebėjo puikiai 
pažinti scenos reikalavimus 
ir teatro prigimtį. Jo veikalai 
visada būdavo efektingi, pa
trauklus savo vaizdingumu ir 
todėl musų publikos visada 
palankiai sutinkami.

Jeigu jiemš trukdavo gy
venimiško tikrumo, jeigu au
torius nesirūpindavo gilesniu 
įževlgimu į vaizd u o j a m u s 
charakterius, tai vis tik jo 
veikalų literatūrinė vertė ne
buvo menka. Pirmiausia, tai 
jo grakštus stilius ir jo ilga- j 
metės praktikos pasekmė, — 
mokamai mezgamas dialogas.

Autorius be abejo matė 
Lietuvos žmonių santykių pa
sikeitimus, jis jautė naujai 
susiklosčiusius Lietuvos vi
suomenės sluoksnius ir mėgi
no, nors taip pat. nedaug gi
lindamasis į vykstančių pasi
keitimų priežastingumus, pa
vaizduoti, anot jo Naujuosius 
Žmones, kur nepriklausomos 
Lietuvos aktingieji veikėjai 
sugretinami su jau išnyks
tančios lietuviškos bajorijos 
ir dvarininkijos liekanomis.

Fantastika ir egzaltuoti 
jausmai, bei tolimi kasdieny
bei budai paviliodavo P. Vai
čiūną ir jis veikalais, dalinai, ,| 
sakysim, nors ir tokiu, kaip 
“Stabai ir žmonės“, “Nuodė
mingas Angelas“ nusigryžda.- 
vo nuo sau artimos tikrovės. 
Tai būdavo savotiškas pas- 
maguriavimas ideališka meile 
tauriaisiais pasiryžimais, ne- 
reališku grožiu, kurio gyveni
me nėra, kurį galima tik įsi- I 
vaizduoti. Bet Vaičiūnas pa- 
žino tą publiką, kuriai jis ra
šė savo veikalus, jis neapsi
rikdavo numatydamas, kad 
tokie veikalai “teatrališkoms 
poniutėms“ bus arti širdies ir 
sulauks jų 'palankiausio įver
tinimo. Na, tenka pripažinti, 
jog ir musų anuomet pasirei- [ 
škusi kritika nebuvo linkusi 
statyti sunkesnių reikalavi
mų ir P. Vaičiūnas visada bu
vo priimtas, kaip pilnai ati
tinkantis visuomenės reikala
vimus autorius.

P. Vaičiūnas greta to bu
vo ir poetas, kurio poezija ir
gi sulaukė gražaus įvertini
mo. Ankstyvesniuose eilėraš
čiuose jis, indų pavyzdžiu, 
giedojo himnus saulei. Jo 
nuotaikos ir vaizdai buvo ar
timi tuomet • madoje buvu- I 
siems simbolininkams, kaip 
S. Sruoga, F. Kirša ir k t. P. 
Vaičiūnas mėgo apdainuoti 1 
musų kaimą, jo žmonių gyve
nimą, bet tai buvo, anot jo, 
saulėtas kaimas, o žmonių 
gyvenime nebuvo jokių rū
pesčių. Lietuviškas 
yra gražus, 
viešpatauja

i musų poeto tokia buvo valia. 
Vėlesnėje kūryboje P. Vai- 

I čiunas daugiau nukrypo į 
I patriotinius motyvus ir buvo 

jautrus pagauti viešumoje iš
kilusias nuotaikas. Želigovs
kis, pasivadinęs su k i 1 ė 1 i u, 

I klastingai pagrobė Vilnių. 
I Lietuvių viešoji nuomonė bu- 
I vo pažeista ir tuo smurtu bu- 
I vo plačiai pasireiškęs pasipik- 
I tinimas. P. Vaičiūnas parašo 

savo dainą: “Ei, pasauli, mes 
I be Vilniaus nenurimsim“, ir 
I toji daina pasidaro populi a- 
I riausi. Ją dainuoja šaulių 
I chorai, ją dainuoja jaunimo 

parengimuos, toji daina nu- 
I skamba ir oficialiose iškilmė

se. Kaip ten bebūtų, bet ši 
I P. Vaičiūno daina anuomet 
I buvo visur girdima, ją mokė- 
I jo dainuoti nuo mokyklos 
j vaikų iki labiausia lavintų 
I dainininkų.

P. Vaičiūnas išleido 
Į poezijos rinkinius
j saulė, Rasoti spinduliai, Gim

tuoju Vieškeliu, Saulės Lobis 
ir paskutinis, jau okupuotoje 
Lietuvoje išleistas leidinys— 
Rinktinė, vadinas, atsijoti ku
riniai, kurie neprieštaravo da- 

I bartinei nuotaikai.
Savo scenos veikalais P. 

Vaičiūnas labiausia, pasižy
mėjo tokiais, kaip: Piažydo 
nuvytusios gėlės, Sudrumsta 
Ramybė, Tuščios pastangos, 
Nuodėmingas Angelas, Pat
riotai, Stabai ir žmonės, Pri- 
sikėjimas, Sulaužyta priesai- 

Į ka, Aukso Gromata, Naujieji 
Žmonės, Varpų Giesmė.

P. Vaičiūnas gimė 1.890 
metų birželio 29 d. Piliakal
nių kaime, Panoterių valsčiu
je, Ukmergės apskrityje. Bai
gęs gimnaziją studijavo peda
gogiką. P. Vaičiūnas mirė šių 
metų birželio 8 d. Vilniuje.

Paskutiniu metu poetas sku
sdamasis pablogėjusia, svei
kata vis tik dirbo ir tarnavo 
buvusioje Vilniaus Vrublevs- 
kių, dabar Vilniaus Mokslo 
Akademijos bibliotekoje.

Asmeniškai P. Vaičiūnas 
buvo santūrūs ir taurus as
muo, šalinęsis nuo intrigų ir 
niekad nemėginęs naudotis 
politikierių ir politinių srovių 
protekcijomis. Tuo tarpu, kai 
daugelis jo kaimynų mėgino 
savanaudiškai palenkti sau 
politines situacijas ir politi
kierių palankumą panaudoti 

I savo gerbūviui, Petras Vai
čiūnas liko tolimas nuo to vi
so. Anuomet viešpatavusi 
Lietuvoje srovė nebuvo sveti
ma Vaičiūnui, bet ir tai ne
sukėlė jam pagundos prasis
kverbti iki “valstybinio lo
vio“.

P. Vaičiūno kūryba tačiau 
jau nužydėjo ir jis naujaisiais 
laikais negalėjo nejausti tam 
tikra prasme vienišumo. Pet
rui Vaičiuliui mirus neteko
me tauraus lietuvio patrioto, 
nuoširdaus kūrėjo, kuris vis 
tik mums paliko neabejotinos 
vertės savo kūrybos pėdsa
kus. P. Trv.

Sovietinis Imperializmas 
Pabaltijo Kraštuose

Sueddeutscher Kund f u n k 
(Stuttgart) vakarinėje pro
gramoje davė platų komenta
rą Baltijos juros klausimais. 
Buvo atvaizduotos sovietų pa
stangos įsitvirtinti Pabaltijo 
kraštuose ir kiek galint pilnu
tėliai viešpatauti Baltijos ju
roje. Norėdama dar labiau 
įsitvirtinti tos juros pakraš
čiuose, Sovietų Sąjunga oku
puotuose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kraštuose vykdo stip
rią nutautinimo ir rusinimo

Nauji ir Svarbus Galimumai Naujy 
Narių Prirašymo Darbe

Kiekvienas tesėkime pažadus pasitarnauti sa 
vo broliškai organizacijai. - Akcidentalės ap 
draudos praplėtimo reikšmė. - Pasekim SLA 
216 kuopos Erie, Pa. parodytu pavyzdžiu. - 
Daugiau dėmesio lietuvių sukurtiems klubams 
ir kitom organizacijom

Nuo žodžiy eikim prie darbų
Nekartų prisimename Tėvynės skiltyse reikalą pa

talkininkauti Susivienijimui telkiant naujus narius. Šio 
darbo didžiąją dalį atlieka kuopų organizatoriai. Jų 
pastangos butų žymiai našesnės, jei SLA nariai pasis
tengtų suteikti dar didesnę pagalbą. A’ra pasiryžėlių 
narių, kurie dalyvauja toje talkoje, bet tų talkininkų 
galėtumėm turėti žymiai daugiau. Todėl vėl tenka pri
siminti garbingą pareigą, kurią turėtumėm atlikti mu
sų broliškosios organizacijos gerovei.

Širdies gilumoje nevienas jaučiame reikalą padėti 
lietuviškai organizacijai plėsti savo jėgas. Tik kažko
dėl tas gražus noras netampa tikru darbu. Tuo tarpu 
svečios šalies didelė įtaka neviena lietuvi kasdien atito- 
liną nuo savos visuomenės ir tuo budu nuostoliai lietu
vybei auga ir anga. Todėl neturime, delsti ir laukti. 
Visiems .nariams, norintiems padėti savo organizacijai, 
reikia greičiau įsijungti į vajaus talką.

Tiesa, jog Susivienijimas turi sutelkęs tūkstančius 
musų tautiečių lietuviškam darbui. Tačiau mes netu
rime tenkintis pasiektais laimėjimais ir stovinėti vie
toje. Jei norimi4 daugiau pasitarnauti lietuviškiems 
reikalams, tai savo gerus norus parodykime darbais, o 
ne vien tik žodžiais. Jei esame pasiryžę, tai ir tesėkime 
savo pažadus dabar, kada didžioji talka vyksta ir kada 
tam yra sudaryta visos reikalingos sąlygos.
SLA vadovybė paruošė nauju kelia nariams telkti

Svarbiausia, musų darbo tal
kininkė yra S. L. A. vadovy
bė. Ji, kaip matome iš spau
dos ir atsiunčiamų kuopom 
raštų, nuolat stengiasi sukur
ti naujas sąlygas organizaci
niam darbui plėsti. Aiškiai 
pramatydama ir suprasdama, 
jog gera apdrauda gali prisi
dėti prie organizacijos augi
mo ir narių gerovės, stengia
si tobulinti ir gerinti teikia
mas apdraudas. štai dabar 
sulaukėme žymaus praplėti
mo akcidentalės apdraudos. 
Jei iki šiol toji apdrauda bu
vo duodama kartu su gny
bęs apdrauda, tai Aabar, ak- 
cidentalei apdraudai gauti, 
užtenka tapti draugybos na
riu (sočiai member), vadina
si, nėra būtinai reikalinga įsi
gyti reguliarią gyvybės ap- 
d raudą.

Tokio akcidentalės apdrau
dos praplėtimo tikslas yra 
sutelkti didesnį skaičių žmo
nių į Susivienijimo eiles su 
teise jiems naudotis pigia mi
nėta. apdrauda, o kartu — 
noras patarnauti musų visuo
menei. Tuo plačiai atveriama 
į Susivienijimą durys visiems 
lietuviams, kurie nori daly
vauti musų organi z a c i j o s 
tautinėje ir kultūrinėje veik
loje. Paimdami akcidentalę 
apdraudą ir tuo pačiu tapda
mi SLA draugybos nariais,
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politiką. Komentatorius ap
žvelgė sovietinio karo laivyno 
pajėgas Baltijos juroje, pažy
mėdamas, kad, pvz. iš 120 po
vandeninių laivų apie 60 esą 
skirti veikimui okeanuose. 
Tad Sovietai yra labai suin
teresuoti, kad karo metu iš
plaukimas iš Baltijos juros į 
Atlantą pro Daniją butų lais
vas, o iš kitos pusės, kad Va
karų laivynai negalėtų tokiu 
atveju įplaukti į Baltijos ju
rą.

jie įgyja teisę ir progą prisi
dėti prie musų organizacijos 
visuomeninio pobūdžio darbų.

Malonu pasakyti, kad jau 
turime kuopą, kuri šį akci- 
dentalės apdraudos praplėti
mą praktiškai pabaudoj o. 
Tai SLA 216 kuopa, Erie, 
Pa., kurios vadovybė pasis
tengė vietos Lietuvių Klubą 
įrašyti į SLA draugybos na
rius, suteikiant kartu akci- 
d e n t a 1 ę apdraudą įsirašiu
siems. Šiuo savo darbu minė
ta kuopa parodė gražų pa
vyzdį ir kartu pasitarnavo 
Susivienijimui.

Šį naują akcidentalės ap
draudos praplėtimą savo dar
be turėtų panaudoti kiekvie
nas 
stas 
mas 
mus
skaičių. Ypač reikėtų skirti 
didesnį 
kurtiems 
zacijom, 
įsirašyti 
gi ir
apdrauda. turėtų daugeiį pa
skatinti tapti draugybos na
riais. Šis naujas kelias duoda 
mums naujus galimumus pa
didinti kuopose narių skaičių 
ir kartu išvystyti jose žymes
nę tautinę bei kultūrinę veik
lą.

SLA organizatorius, fve- 
tos apdraudos pagerini- 
atveria plačius galimu- 
padidinti kuopose narių

dėmesį lietuvių su- 
klubams ir organi- 
kviečiant jų narius 

į Susivienijimą. Pi-
naudinga akcidentalc

Tuo tikslu Maskva ir siekia 
Baltijos jurą “neutralizuoti”, 
ją padaryti “taikos jura”, kad 
sovietų pajėgos Baltijoje ga
lėtų vienos viešpatauti. Ta
čiau, anot komentatoriaus, 
Vakarų pajėgos Baltijos juro
je nuolat auga, sudarydamos 
vis didesnę lygsvarą. Maskvai 
nesiseksią Skandinavijos kra
štus priversti sutikti su BaJ- 
tijos juros uždarymu. Balti
jos jura nepasidfųr y s i a n t i 
“raudona jura“. E.
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darnumas, — tai
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Susivienijimo 7-tos Apskrities Išvyka- 
Piknikas Jvyks Birželio 28 Dieną

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

liono pareigoms. Stovyklos 
gyvenimas, pilnas vargų ir 
nesusipratimų kun. P. T. į- 
traukia savan sukirin. Jis čia 
vėl sukasi su visais kartu ne 
tik dvasinius reikalus tenkin
damas ir tikybą dėstydamas, 
bet nesusipratimuose tarpi
ninkaudamas, kultūrines pra
mogas organizuoti padeda
mas, o svarbiausia — su nie
kuo nesusipykdamas.

Į JAV jubiliejatas atvyks
ta 1950 metais kovo mėn. 11 
dieną pas savo giminaičius į 
Manchester, Conn., o po 30 
ir pusės mėn. — gerb. prel. 
Ig. Kelmelio pakviečiamas 
dabartinėn parapijon Newar- 
kan. Seni bendro darbo po
mėgiai ir tolerantiškas būdas 
kun. P. T. vėl sudaro plačius 
darbo plotus. Jį matome ak
tyvu ne vien bažnyčioje ir 
katalikiškose draugijose, bet 
jis aktyvus ir bendrinėse or
ganizacijose, kaip Balto ir 
Bendruomenėje.

Jubiliejatas, dar energin
gas ir, svarbiausia, paslankus 
yra pasirįžęs padidinti savo 
kaip kunigo ir tautiečio dar
bo indėlį visuomenės labui, 
nežiūrint to širdies skausmo, 
kad iš gausios šeimos, karo 
audros ir vergijos našta yra 
sunaikinusi 10 asmenų... Jo, 
kunigo, motina Sibiro tremty 
mirusi be kunigo patarnavi
mo ir be kunigo palaidota...

Kun. P. Totiraičiui linkime 
laikytis tvirtai ir sulaukti 
auksinio jubiliejaus!

Izid. Jatulis.

pas-

VAIKO SVEIKATA

Kun. Petro Totoraičio Sidabrinis Jubiliejus
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Tragiškų birželio 
minėjimai

Birželio 14 dieną 
ir gausiau lietuviais
tose kolonijose įvyko tragiš
kų birželio įvykių minėjimai. 
Vienose kolonijose minėjimus 
suruošė vieni lietuviai, kitose 
bendrai su latviais. estais, 
vengrais ir kt. Didmiestyje 
New Yorke tą pat birželio 14 
dieną įvyko du parengimai, 
vienas suruoštas New Yorko 
Lietuvių Tarybos pirmą va
landą po pietų Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klube Brookly- 
ne, kitas vakare didž ulėje 
Carnegie Hall New Yorke. 
Pastarąjį suruošė The Ameri
can Society for the Preserva- 
tion of Sacred Patriote and- 
Operatic Music.

VVaterburio kolonija, kuri 
yra gausiai apgyventa lietu
viais, kur nemažai yra įsikū
rusių paskutiniais keliais me
tais atvykusių į Jungtines 
Amerikos Valstybes lietuvių, 
tą liūdną lietuvių tautai su
kaktį paminėjo birželio 14 
dieną. Ji įvyko lietuvių para
pijos svetainėje, kur susirin
ko nemažai patriotingų lietu
vių ir lietuva;čių atžymėti 
tragiškus bei liūdnus birželio 
įvykius Lietuvoje raudonie
siems komunistams į ją įsi- 
briovius. ‘Pagrindiniu kalbė
toju buvo Susivienijimo prezi
dentas Povilas Dargis, kuris 
pasakė atitinkamą momentui 
kalbą ir, kaip mums praneša 
vienas waterburietis, musų 
organizacijos prezidentas P. 
Dargis už pasakytą 
kalbą susilaukė gausių 
jų. Mat brolis Dargis 
gražiai kalbėti, yra
lietuviškų reikalų patriotas ir 
tų reikalų rėmėjas, už tad ir 
waterburiečiai jį pamylėjo.

Pasitarimas su veikėjais 
Susivienijimo reikalais

Tas pats Susivienijimo vei
kėjas ir Tėvynės bendradar
bis mums praneša, kad Susi
vienijimo prezidentas Povilas 
Dargis, atvykęs į Waterbury 
pasakyti kalbą tragiškų birže
lio įvykių minėjime, pasinau
dodamas ta proga, sekmadie- i 
nį, birželio 15 dieną turėjo 
pasikalbėjimą su Susivieniji
mo ketvirtosios apskrities pa
reigūnais ir veikėjais organi
zacijos reikalais. Pasikalbėji
me dalyvavo nemažai vietinių 
ir apylinkėse gyvenančių nuo
širdžių veikėjų. Prezidentas 
plačiai ir išsamiai paaiškino 
apie dabartinį SLA stovį, 
turimas apdraudas, ypač I 
priminė akcidentalę apdrau- I 
dą ir draugybos narius. Po I 
prezidento paaiškinimo buvo I 
duodami įvairus klausimai, į I 
kuriuos jis tinkamai atsakė Į 
ir paaiškino tuos dalykus, ku- I 
rie kai kuriems dalyviams ne- I 
buvo aiškus.

Gerai, kad musų organiza- <

Praeitos savaitės Tėvynėjs per neapsižiūrėjimą buvo 
kelbta, kad SLA septintosios apskrities išvyka-piknikas įvyks 
birželio 21 dieną. Tai klaida. Tikrenybėje septintos apskrities 
išvyka-piknikas ĮVYKS BIRŽELIO 28 DIENA, Saus Souci 
parke. Todėl visi šioj apylinkėj gyvenanti Susivienijimo na
riai ir visi geros valios lietuviai ir lietuvaitės kviečiami at
vykti į šią septintos apskrities šiais metais pirmąją išvyką- 
Įjikniką birželio 28 dieną, ir tyrame ore, jaukioj nuotaikoj, 
praleisti laiką.

Visus kviečia dalyvauti išvykoje-piknike
Susivienijimo 7-tos Apskrities Valdyba.

narys

Pamirštant 
tis, Lietuvos 
tvirtai išsilaikę darnioje pat
riotinės veiklos grandinėje. 
Tiek laisvo gyvenimo, tiek 
paskutinių okupacijų laiko
tarpiuose jie gražiai veikė 
vadovaujančiųjų, ir kovojan
čiųjų eilėse. Tai prisiminus 
yra smagu paminėti kun. Pet
ras A. Totoraitis, dabartinis 
Newarko, N. J. lietuvių šv. 
Trejybės parapijos vikiras, 
šio mėn. 21 dieną švenčias sa
vo kunigystės sidabrinį jubi
liejų. y

Jonas ir Elzbieta Totorai
čiai, vidutiniai Zanavykijos 
ūkininkai, turėjo gausią 14 
vaikų šeimą. Todėl turėjo 
gausiai rūpesčių, bet ne ma
ža ir pasididžiavimo, kai ant
rasis jų vaikas, Petras-Aloy- 
zas, gimęs 1909 metais birže
lio mėn. 21 dieną, buvo įšven
tintas kunigu! Tai buvo tė
vams ir 
sminga 
mėnesio

Kaip 
pageidavimą įvykdęs ir nuo 
pajusto pašaukimo nenukry- 
pęs, dabar jau kunigas Pet
ras Totoraitis su džiaugsmu 
žiuri į praeitą vargo ir aarbo 
kelią: jis vaikas
Kirkilų pradinėje mokykloje, 
vasaromis 
šešupių ganyklose. Vėliau — 
mokinys Jurbarko “Saulės” 
gimnazijoje ir klierikas dva
sinėje Vilkaviškio vyskupijos 
seminarijoje Gižuose... Ir gy
venimas vyksta pagal tėvo 
priminimus — kiaulių nega
nęs ponu nebusi! Ne tai svar
bu, kad ganė ar ūkio darbus 
dirbo, 'bet svarbu, kad ben
druose šeimos reikaluose ak
tyvus buvo, juos suprato ir

cijos prezidentas, nuvykęs į 
Waterburį pasakyti kalbą 
tragiškų birželio įvykių minė
jime, nepraleido progos nepa
sikalbėjęs su tenaitiniais bei 
ketvirtosios apskrities veikė
jais Susivienijimo reikalais. 
Mat broliui Dargiui rupi lie
tuviškieji reikalai, bet dar 
daugiau jam rupi sava orga
nizacija, kurios prezidentu jis 
yra.

| tą visą pamilo 
gali...

Kun. Petras
go darbą Pakuonio parapijo
je ir vėliau vikarauja Plokš
čiuose (1934-36 m.), Leipa-

[ lingyje (1936-39 m.), Pilviš
kiuose (1939-41 m.) ir 1941 
m. viduryje paskiriamas kle
bonu į naujai įsteigtą Gud- 
laukio parapiją Šakių apskri
tyje. Čia karo sunaikintoje 

| parapijoje pastato parapiji
nius trobesius, padeda baž
nyčiai pamatus ir parengia 
visą bažnyčios statybai rei- 

I kalingą medžiagą, dėl to vys
kupo Padolskio nurodomas 
dekorato kunigams darbštu
mo pavyzdžiu.

Su tėvų šeimos 
kos visuomenės 
susigyvenęs, kun. 
sados buvo aktyvus organiza
cijose, k. a. angelaičių, atei
tininkų, pavasarininkų, kata
likių moterų, ir Liet. Šaulių 
sąjungoje.

Tremtyje kun. P. Totorai
tis atsirado prievarta: vokie
čių kariuomenės buvo iševa- 
kuotas. Rytprūsiuose kasė 
apkasus ir aptarnaudavo dva
sinius bendro likimo draugų 
reikalus. Jis čia laiko pamal
das tvartuose ir daržinėse, 
kur- tik sąlygos reikalauja. 
Tikrosios maldos apraiškas 
pajusdavo jubiliejatas, kai 
tame varge, aplink jį susirin
kę tikintieji tautiečiai mels
davosi verkdami, širdis ir sie
las Aukščiausiajam atvėrę, 
save paaukoję... Laisvės ir 
sotaus gyvenimo sąlygose 
jubiliejetas nesąs tokios mal
dos ekstazės pastebėjęs.

1945 metų pradžioje ju-i 
biliejatas skiriamas Branden
burgo rajone esančių lietuvių 
darbo kolonų dvasiniams rei
kalams rūpinti ir kartu laiky
ti pamaldas Vengrijos ka
riuomenės daliniams. Čia 
kun. Petras su bendro likimo 
draugais buvo užgriautas na
mo rūsy oro puolimo metu ir 
tik po 13 valandų, mažai gy
vas, buvo atrastas.

Karui pasibaigus, iš Bava
rijos jubiliejatas, vysk. Briz- 
gio atsiunčiamas į Žem. Sak
soniją, į Uchtos stovyklą 
klebono ir gimnazijos kape

SLA 135 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas 
pos mėn. 5 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, 2715 E. 
Allegheny Avenue. Narės ir 
nariai, kurių mokesčiai yra 
užsivilkę, prašomi susirinki- 
man pribūti ir prideringai sa
vo duokles apsimokėti.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr-org.

SLA 208 Pirmosios 
Moterų Kuopos 

Veikla
j Chicago, IUinois. — Skait

lingas būrys SLA 208-tos pir
mosios moterų kuopos narių 
atsilankė birželio mėnesio su- 
sirinkiman užpraeitą trečiadie
nį Dariaus-Girėno svetainėje. 
Buvo malonu matyti dr. Su- 

I san
Dr.
nuo 
tus.
veikli narė, bet tarnybos rei
kalais gyvendama Lincoln, 
lllinois, per keletą mętų nebe
galėjo aktyviai dalyvauti, 
bar būdama “retired” ir 
vendama Homevvood, III., 
toli Chicagos, ji prižadėjo
tiekti paskaitą rugsėjo susi
rinkime. Musų kuopos dakta- 
rė-kvotėja dr. Lydia Zaleska 
irgi žadėjo patiekti mums pa
skaitą, su paveikslais, iš jos 
kelionės po Japoniją. Lauksi
me.

Spalio 15-tą įvyks kuopos 
rudeninis parengimas — žais
lų vakaras. Rengimo komisi
jos pirmininkė Aldona Barčus 
Engle ir pagelbininkės Irene 
Brenner su Martha Kuper 
gražiai suorganizavo savo dar
bą ir išdavė raportą iš atlik
tų darbų. Malonu, kad komisi
ja taip gražiai tvarkosi ir šis 
parengimas turėtų būti įdo
mus ir sėkmingas.

Kuopa nutarė duoti $10.00 
auką parėmimui jaunų lietu
vių sportininkų kelionės į Pie
tų Ameriką. Ši kuopa visuo
met remia naudingus lietuvių 
darbus.

Šis birželio susirinkimas bu
vo paskutinis prieš vasaros 
atostogas. Susirinkimo šeimi-

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M.' D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

(Tęsinys)

T’.l ĮKAS PRIEŠMOKYKLINI A M
AMZIPJE

Vaikas vaikščiodamas, bėgiodamas, su
tinka naujus vaizdus ir pamato įvairius 
įvykius, jam kyla nauji klausimai, ir ne
retai prašo jam juos paaiškinti,
turi būti pasiruošę tam; kalbėti su juo 
noriai, aiškiai, įvairiais gamtos klausi
mais, kuomet vaikas klausia ir nori tą 
žinoti. Pasikalbėjimo forma' turi būti 
•natūrali, paprasta; jie turi suteikti jam 
žinių, patarimų, kurie padėtų jam vys
tytis. Šitam amžiuje vaikas įdomauja
si savo kūno sudėjimu, mažiau jo funk
cijomis. Vaiko klausinius motina turi 
'patenkinti, atsakyti visai natūraliai. Ne
gavęs paaiškinimo jis vėl kartoja klau
simą, tuo labiau, jeigu jis pastebi, kad 
vengiama jam atsakyti, kad’ nemalonu 
motinai kalbėti apie tą. Nesulaukęs pa
aiškinimo jis greičiausiai kreipsis pas ki
tus ir gali gauti atsakymą, kuris sužalos 
jo dvasią.

Priešmokykliniam amžiuje vaikas 
pradeda norėti būti tarp vaikų, maždaug 
savo amžiaus ir išsivystymo. Jis norėtų 
susipažinti su mažesne jų grupe, prisi
taikyti, kur jis galėtų būti netik dalvviu 
žaidime, bet kaikada ir vadovu, parodyti 
savistovumą. Jeigu jis nepritampa prie 
vaikų dėl fizinių ar protinių skirtumų, 
jis tą labai pergyvena, tas iššaukia jo pa
vydą ir blogai veikia jo dvasią. Tčvąi 
turėtų parinkti jam tinkamą vaikų drau- 

irgiją, kur jis jaustųsi gerai ir laisvai 
galėtų sugyventi ir žaisti su jais.

PA TOJAI SVEIKA TA I 1 Ii 
G Y F Y BEI P RIE SMOK YK- 
LINIAM VAIKO AMŽIUJE

Jauni kūdikiai serga dažnai ir pa
vojingai alsuojamų takų ligomis. Po tri
jų metų tas pavojus mažėja, nes vaikas 
įgija atsparumą, neserga taip sunkiai.

Priešmokykliniam amžiuje vaikas 
vis daugiau susiduria su išoriniu pasau
liu ir su kitais vaikais, ir jam yra dides
nis pavojus užsikrėsti ūmiomis infekci
nėmis ligomis. Dėka vakcinų išradimui 
ir skiepijimui, taip vadinamai aktyviai 
imunizacijai, jis yra apsaugotas nuo

nudegimai, tai]) po 5 metų prasida pas
kendimai, kurie vis didėja su amžiumi.

Nelaimingi atsitikimai rodo, kad 
vaikai reikalingi yra didelės priežiūras ir 
rūpestingumo, be to, jiems turi būti iš
aiškinama ir rodoma, kaip išvengti pa
vojų. ir apsisaugoti nuo sužalojimų. O 
chemikalus reikia slėpti, kad vaikas jų 
nepasiektų. Vaistai, kad ir nepavojingi 
mažam kiekyje, gali pakenkti dideliam 
kiekyje.

ninkės ponios Bernice Briju: 
nas ir Martha Kuper pagami
no speciales vaišes ir dovanas 
prie staliukų ir vakaras bai
gės paviešėjimu, linkėjimais 
sveikai ir smagiai praleist va
sarą ir rudenį sugrįžti pilnos 
energijos ir sumanymui kuo
pos veiklai ir SLA naudai.

Nare.

dėl kuopa tikisi, jog ir arti
mesnieji bei tolimesnieji kai
mynai atsilankys į šį kuopos 
išvažiavimą. Bus gera proga 
susitikti senus pažįstamus ir 
gražiai praleisti liepos ketvir
tąją.

Be šio kuopos parengimo 
akroniečiai turės progos su
sitikti AL/To rengiamam po
būvyje, kuris įvyks birželio 
28 dieną Trumpicko sode. Gi 
liepos 26 dieną bus Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubo gegu
žinė Roma parke. F. J.

ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugaiš, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite i Rocky Glen parką.

birželio 14 dieną įvyko S 
L. A. 198 kuopos susirinki
mas, kuris praėjo susikaupi
mo ženkle. Tos dienos rytą 
mirė vienas iš seniausių kuo
pos narių Antanas Kazlaus
kas.

Kartu buvo pasidžiaugta, 
jog vėl į kuopos susirinkimą 
atsilankė Wm. S-liesoraitis, 
kuris turėjo operaciją, bet 
sėkmingai pagijo.

Be eilės einamųjų reikalų 
buvo aptarta busimo kuopos 
išvažiavimo reikalai. Išvažia
vimas bus liepos ketvirtą die
ną labai gražioje Stanley Lu
kas sodyboje. Kaip tik bus il
gesnis švenčių savaitgalis, to-

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Akron, Ohio. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu- 
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge-

Miami, Florida.
nijimo 44 kuopos rengiama 
“Card Party” įvyks liepos 12 
dieną, Lietuvių Klube. Kuopos 
pareigūnai kviečia visus kuo
pos narius dalyvauti, palošti 
kortomis, tarp savęs pasikal
bėti ir jaukioj nuotaikoj pra
leisti laiką.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai 
praleisti, sutikti savo 
draugus ir pasidaryti 
pažinčių.

Havana. — Minister,io pir
mininko Fidel Castro polici
ja areštavo 12 buvusių Ku
bos prezidento Batisto karių. 
Jie kaltinami sąmokslu nu
versti dabartinę vyriausybę.
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ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

DR. STEPONAS BIEŽIS

(Tęsinys)
Tačiau Olis neapsvaigo šiais 

reikšmingais laimėjimais. Jis 
pramatydamas toli, skinė ke
lią į pavieto, Illinois'valstijos 
ir nacionalės pačias aukštu
mas politinės vadovybės sfe
ras, kuriose jis buvo laikomas 
mielu ir pageidaujamu daly
viu. Jo žodis turėjo ypatingo 
svario, o jo nuomonė išklausy
ta su rimtu dėmesiu, žodžiu, 
Antanas Olis sumania inicia
tyva ir pilnu pasitikėjimu sa
vimi, nugalėjęs sunkumus bei 
nusivilimus, jau buvo pravė
ręs duris į plačiuosius ameri
kinės aukštosios politikos lau
kus, kuriuose jis butų pajėgęs 
taip pat didingai ir garbingai 
reikštis, kaip vadovaudamas 
Sanitariniu distriktu. Atseit, 
jis butų tapęs nacionaline as
menybe. Tačiau, deja, netikė
ta ir perankstyva mirtis vienu 
mostu sulaikė jo troškimams 
ir musų liūdesiui.

Visuome- 
buvo tiek 
neliko nė

Olio lietuviškoji 
kultūrinė veikla

di- 
jis 

lie-

Olis iš pat jaunystės dienų 
neatskiriamai susigyvena su 
lietuvių visuomene, į kurios 

• veiklą giliai įsijungia, paro
dęs daug sumanumo ir reikš
mingai vadovavęs įvairiems 
patriotiniams darbams.

Iš prigimties turėdamas 
delius gabumus muzikai, 
pamėgo ir giliai pamylėjo
tuvišką dainą, kuriai daug 
dirbdamas nusipelnė lietuviuo
se aukštos pagarbos ir šir
dingo dėkingumo. Jis gra
žiai atsirekomendavo derigavi- 
mu išpopuliarėjusiam Chica- 
goje “Birutės” chorui, pasižy
mėjusiam skaitlingais koncer
tais ir operečių pastatymais.

Apsigyvenus Chicagoj kom
pozitoriui Antanui Vanagai
čiui ir įkurus “Margučio’’ į- 
staigą, kurią praminė “Mar
gučio imperija”, Olis surado 
tikrąjį dvasinį partnerį, su ku
riuo, padedant pp. Vanagai - 
tienei ir Olienei, tikrai ir vi
siškai užvaldė Chicagos lietu- 
viją įvairių įvairiausiais ma
žais dažniausia humoro ir di
džiuliais visiškai rimto pobū
džio vis su muzika ir daina pa
rengimais. Taigi iš to atsirado 
toji pramanyta “imperija”.

“Margučio” parengimai iš
siskiria iš kitų tuo, kad jie 
ruošiami geriausiose miesto 
patalpose, kas sudaro pat
rauklią atmosferą ir malonią 
nuotaiką lankytojams, pro
gramos visuomet aukšto kul
tūrinio lygio, sukeliant dvasi
nį pasitenkinimą ir moralinį 
pasididžiavimą, ko kiti paren
gimai įprastinėse aplinkumo
se negalėjo duoti musų publi
kai. Užtad “Margučio imperi
ja” taip aukštai iškilo ir ne
paprastai išpopuliarėjo kaip 
niekas panašaus pajėgumo ne
galėjo parodyti. Pvz. “Margu
tis” iš viso pirmu kartu nu
vedė lietuvius į pasaulyje puo
šniausius Chicagos Civic ope
ros ramus koncertui, kurio 
programą išpildyti parsikvietė 
iš Clevelando išgarsėjusį Čiur
lionio ansamblį, palikusį au
diencijai neužmirštamą įspūdį 
ir teisėtą pasididžiavimą bei

garbę būti lietuviu, 
nės susidomėjimas 
didelis, kad ne tik 
vienos tuščios vietos iš 4000
sėdynių, beit galėjo dar kitą 
tokią svetainę perpildyti. Kal
bant apie “Margučio” visą 
veiklą, tiesiog neįmanoma at
skirti Vanagaičio nuo Olio ir 
pirštu parodyti kuris yra ku
ris. Tačiau visame kame Olio 
ranka visur buvo aiškiai jau
čiama, be kurios Chicagoje 
nieko didesnio ir naujoviškes- 
nio neįvykdavo.

Olis parodė kurjozišką ir 
malonią staigmeną, sukelian
čią lietuviuose tikrą pasidi
džiavimą, kai jis 1934 metais 
vasarą Grant parke po atviru 
dangumi laike pasaulinės pa
rodos Chicagoje maestriškai 
dirigavo išgarsėjusiam pilna
me sąstate Chicagos simfoni
niam orkestrui išpildant visą 
koncertą lietuvių kompozito
rių muzikos kuriniais, ku
riuos, pargabenti iš Kauno 
buvo specialiai pasiųstas Juo
zas Olšauskas, buvęs popu- 
liarėjusių Dzimdzi-Drimdzi da
lyvis. Jis atliko tai tikrai ve- 
teranišku gabumu ir pilnu pa
sitikėjimu, už ką jį orkestro 
lyderis šiltai pagyrė ir padė
kojo. O to koncerto lietuvių 
muzikos lietuviui diriguojant 
klausėsi tūkstančiai amerikie
čių ir lietuvių, ką reikia laiky
ti nepaprastu ir vertingu įvy
kiu.

Musų sparnuotiems didvy
riams, 1933 metais tragingai 
žuvusiems skrendant iš Nevv 
Yorko į Kauną, Olio iniciaty
va Chicagos Marųuette parke 
pastatytas didingas pamink
las, prie kurio kasmetaniuose 
minėjimuose susirenka dešim
timis tūkstančių lietuvių jiems 
pagarbą atiduoti, jais pasidi
džiuoti buvus lietuviais ir at
likusiais istorinį žygį bei gar
sinti lietuvių tautos gerą var
dą. Jei ne Olio pastangos, sun
ku įtikėti, kad bet kada būtu
me turėję šį taip garbingą 
paminklą musų tautiškai šven
tiesiems, kurie taip brangus 
lietuvių tautai*

Antanas Olis gražiai pasi
tarnavo 1950 metais suruošęs 
ir pats vienas įvykinęs kilno
jamą dailės parodą New Yor
ke, Waterburyje, Bostone, 
Detroite ir Chicagoje, kurią 
lankė tūkstančiai amerikiečių 
ir lietuvių. Šiuo jis iškėlė lie
tuvių tautos kulturinį lygį ir 
jos sūnų atsparumą, kurįe ir 
gyvendami tremties sunkiau
siose sąlygose pajėgia ir mo
ka kurti kulturinius kurinius. 
Juk tai pareikalavo daug lai
ko, neišsemiamos kantrybės ir 
didelių lėšų, kurias jis patsai 
padengė iš savo kišenės. Nė 
viena mušiskių organizacija, 
'nė veiksnių nedrįso imtis to
kio milžiniško darbo, o Olis 
vienas savomis jėgomis tai pa
darė ir padarė labai gražiai.

Jam ir tik jam priklauso 
visas nuopelnas sujungus 
prieš dešimtį metų pirmiau 
buvusias pasiskirsčiusias tau
tininkų grupes į dabartinę 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Sąjungą, kuri jau spėjo pla
čiai išsišakoti po lietuvių kolo
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Dabar generolai, pulkinin
kai, net ijų uošvės rašo atsi
minimus. Labai daug rašo, bet 
dar daugiau žmonėm skaito. 
Musų generolas St. Raštikis, 
buvęs kariuomenės vadas, 
prieš porą metų parašė dide
les dvi knygas, kur spėjo su
rašyti net kiek jis kartų bu
vo žmonos, tarnaitės pagirtas 
ar* papeiktas. Galima sakyti, 
gen. Raštinis, skaldė degtukus 
vežimo pripildymui.

Neseniai Terros (Chicago- 
je) išleisti pulkininko K. Žu
ko, buvusio Lietuvos krašto 
apsaugos ministerio atsimini
mai, “Žvilgsnis į praeitį” pa
rašyti labai suglaustai. Kai 
kurie įdomus ir itin reikšmin
gi atsitikimai tik keliais sa
kiniais paminėti. Pulkininkas 
Žukas, nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės kovų pradžios 
ėjęs atsakingas pareigas, ga
lėjo žymiai daugiau parašyti, 
nes yra iš ko. Pav. būdamas 
Lietuvos Steigiamojo seimo 
atstovu pulk. Žukas buvo at
sakingų komisijų narys, bet 
apie Lietuvos demokratijai nu
tiesus kelius — Steigiamąjį 
Seimą pulk. Žukas mažai pri
simena.

Pav. Žukas buvo labai arti
mas su pirmuoju Sovietų Są
jungos atstovu Lietuvai Ak- 
selrodu. Tas Akselrodas, Ma
skvos žydas ir buvęs žymus 
bankininkas carinės Rusijos, 
pasiūlė pulk. Žukui 4 milijo-. 
nūs aukso rublių, 
liūtai padengti, 
gimusi
laikėsi įsikibusi 
smunkančias markes. Į pelus 
pavirtusias vokiečių markės, 
karo nualintą Lietuvą paver
tė be pinigiu elgeta, ką, atro
do, pramatė carinės Rusijos 
bankininkas ir naujai iškep
tas sovietinis pasiuntinys Ak
selrodas. Bet to nepramatė 
nei Žukas, nei Grinius, nei ki
ti. Tuo metu, t. y. 1918-1921 
metais Amerikos lietuviai 
siuntė savo broliams milijonus 
dolerių, kuriuos Lietuva keitė 
į kasdien smunkančias mar
kes. Bet tuometinė vyriausy
bė, krikščionių demokratų 
ypač .bankininko kun. Vailo
kaičio Vadovaujama, kiek tai 
lietė ūkinį, piniginį gyvenimą, 
nesiryžo išleisti savų pinigų, 
nors, atrodo, buvo daug gali-

Kaip ir visos Terros išleis
tos knygos, Žuko atsiminimai 
ir apdaru, ir turiniu papildo 
vertingų raštų būrį.

Vyt. Pocius.
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Lietuvos

Lietuvos va- 
kai naujai 
vyriausybė 

į vokiečių

nijas ir vis plinta, sujungto
mis jėgomis galėdama našiau 
dirbti ir atlikti didesnius dar
bus čia lietuvybės išlaikymui 
ir Lietuvos laisvinimo pastan
gose. Pilnai užtarnautai jis 
buvo vienbalsiai išrinktas pir
muoju sąjungos pirmininku.

Vargu rastume kokį dides
nio masto kulturinį ‘lietuvių 
sąjūdį, kuriame jis aktyviai 
nedalyvautų ir dažniausia im
damas vadovavimą. Jis nie
kuomet neišsisukinėjo nuo at
sakingų įsipareigojimų buk tai 
neturįs laiko, nepatogu ar su
galvojęs kokį kitokį neva pasi
teisinimą. Jam jokis darbas 
nebuvo persunkus ar neįkan
damai. Ištikus nepasisekimui 
ar nusivilimui, jis dar su di
desniu pasiryžimu pasinerdavo 
darban nugalėti pastojančias 
kliultis.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
' UKRAINĄ LIETUVĄ BALTGUDUĄ LATVIJĄ ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Licensed by USSR

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

ganakuriuos
įvykius suspč-

toks įvykis:

pulk. Rylskis,

i mybių. Begalo įdomus ir giliai 
svarstytinas klausimas. Bet 
pulk. Žukas prabėgomis tepa
mini, nors kai 
nereikšmingus 
ja paliesti.

Arba kad ir
1920 m., kai Lietuvos nepri
klausomybė svyravo kaip ant 
siūlo tarp sovietų ir lenkų 
grumtynių, pas pulk. Žuką, 
kaip Lietuvos krašto apsau
gos ministerį, atvyko pulk. 
Rylskis, paties tuometinio 
Lenkijos valdovo, J. Pilsuds
kio, pasiųstas. Tas Pilsudskio 
pasiuntinys
pranešė, kad Pilsudskis graži
na—^atiduoda Lietuvai Vilnių, 
kuris tuo metu jau buvo so
vietų armijos pavojuje. Ką 
daro pulk. Žukas? Su “didele 
doza ironijos’’, kaip rašo pulk. 
Žukas, atsako pulk. Rylskiui, 
kad Vilnius jau užimtas sovie
tų armijos. Ir tiek. Rylskis, 
reikia manyti, grįžo pas Pil
sudskį ir pranešė apie “dide
lę dožą ironijos”, kurią patie
kė tuometinis Liet, krašto ap
saugos minįsteris pulk. Žukas. 
Ir, po keleto mėnesių, tas pats 
Pilsudskis — gal ir pulk. Ryl
skis — surengia, ganą su “di
dele doza ironijos”, Suvalkų 
derybas ir... užima Vilnių! Ir 
įrodo, pulk. Žukui, ir tuome
tinei Lietuvos vyriausybei, 
kad Vilnius yra Lenkijos pro
vincija ir be 
valdo tol, kol 
ims.

Apie pulk,
mus butų galima parašyti il- 
ką perkratinėjimą, nes knyga 
tikrai vertinga ir labai aktu
ali.

Žūkas rašo gyvai, ne be ju
moro, kai kur parodydamas 
didelę atmintį. Šiaip ar taip, 
pulk. Žuko atsiminimus būti
na perskaityti, kas domisi 
musų tautos praeitimi. Taip 
pat, perskaičius , pulk. Žuko 
knygą imi patikėti stebuk
lais. Susidaro įspūdis, kad 
musų nepriklausomybės kovo
se patys musų vadai darė to
kias klaidas ir šunybes, kad 
ir D. Britanija nebūtų atlai
kiusi. Gi Lietuva... net nepri
klausomybę išsikovoijo. Juo
kaujant pasakius.

jokios ironjjos 
vėl sovietai už-

Žuko atsimini-

Mahanoy City, Pa.

Daug Jaunuolių Baigė Mo
kyklas ir Gavo Diplomus

Nors šioje apylinkėje ang
lių kasyklose, kur daugelis 
musų žmonių dirbdavo darbai 
yra labai’ sumažėję, tačiau 
abelnas žmonių gyvenimas ei
na sava vaga. Kas liečia lie
tuvius, tai mūsiškiai neapsi- 
leidžia visose srityse ir su ki
tomis tautybėmis konkuruo
ja.

Užsibaigus viešose mokyk
lose mokslo terminui, šių me
tų birželio mėnesio 15-tą die
ną buvo “Comme n c e m e n t 
Exercises”, kurio metu bu
vo įteikti diplomai tiems 
High School mokiniams, ku
rie ir kurios sėkmingai baigė 
mokslą. Klasė susidėjo iš 112 
mokinių ir tai pažymėtina, 
kad tame skaičiuje buvo 56 
berniukai ir 56 mergaitės. 
L i e t u v i ai ir čia gali pasi
džiaugti, nes iš viršminėto 
skaičiaus lietuvių buvo 32. 
Tiesa, skaitant mokinių sąra
šą butų sunku priskaityti 32 
lietuvius, kadangi daugelio 
pavardės yra pakeistos į ne 
lietuviškas. Bet sulig ilgai į- 
sigyvenusio papročio ir tvar
kos, visi mokiniai baigę High 
School mokslą, sekmadienį 
prieš Commencement Exerci- 
ses (visi kartu) lanko ji baž
nyčioj, tai tokiu budu galima | 
tikrai sužinoti 
toje klasėje buvo.

Verta pažymėti, kad šitam 
skaičiuje baigė High School 
mokslą Virginia Lee Kapo 
(SLA narė) ir už gerą mok
sle pasižymėjimą gavo nuo 
Rotary Club $100.00 dovanų. 
Šitas reiškia, kad iš mergai
čių jinai buvo geriausia mo
kinė. Rudeniop, jinai pradės 
mokytis Scdar Crest College. 
Ta mergaitė yra gražuolė, 
būdama trijų metų ji išlošė 
$250.00 Philadelphia Inųuirer 
Beautiful Baby konteste.

Tą pačią dieną jos du bro
liai Peter Kapo (SLA narys) 
ir George Kapo baigė moks-

lūs Lehigh University, Bet- 
hlehem, Pa. ir gavo diplomus. 
Petras (vyresnysis) praeitais 
metais minėtam universitete 
gavo Bachelor of Science in 
Electrical Engineering laips
nį, o pasimokinęs vieną metą 
ekstra šiemet gavo Bachelor 
of Science in Engineering 
Physics. Jurgis gavo laipsnį 
Bachelor of Science in Che- 
mical Engineering. Visi trys 
yra gabus muzikantai ir vi
są mokymosi laiką dalyvavo 
mokyklų Bands Orkestroj ir 
įvairiuose pašaliniuose muzi
kaliuose parengimuose, 
ras ypatingai gražiai 
na pianą ir mokyklos 
liuose parengimuose 
met būdavo solistas, 
sūnus ir duktė gerai

Violetės
o pp. Gegužių

smuikininkės 
kaitytės-Kapo, 
anūkai.

Pet- 
skambi- 
muzika- 

visuo- 
Jie yra 
žinomos 

Moc-

ga.vo diplomus 
ir yra

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 
CONN.

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Kiele

135 ĮVEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą, 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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mokykloj 
tai Jurgis 
Cleveland, 

į Case In-

Abu broliai
Lehigh Universitete
pasiryžę siekti dar aukštes
nio mokslo. Tą pačią dieną 
kaip tik užsibaigė 
svetainėje apeigos, 
išskrido lėktuvu į 
Ohio ir ten įstojo
stitute of Technology, kur 
dalinai mokins kitus, o laisvu 
laiku pats mokysis. Petras 
atostogų metu yra gavęs dar
bą ir dirbs pas Radio Corpo- 
ration of America, Philadel
phia, Pa., o rudeniop stos į 
Rennselaer Institute of Tech- 
nalogy, Troy, N. Y., kur mo
kytojaus ir pats mokysis.

Ištikro tai yra gražu ir rei
kia džiaugtis, kad turime to
kių gabių jaunuolių, kurie, 
jei tik pajėgs tvarkytis, taj 

kiek lietuvių I galės pasiekti aukšto laipsnio
gyvenime. Reikia jiems palin
kėti sėkmės. Kaimynas.

Pittsburgh, Pa

Visi į Lietuvių Biznierių 
PIKNIKĄ

Didžiausias ir gražiausias 
šiais metais Pittsburgho Lie
tuvių Biznierių — Vaizbos Bu
to metinis piknikas įvyks sek
madienį, liepos 
žiame Lietuvių 
anian Country 
jant Route 51, 
Road, Jefferson Borough, Pa.

v •

12 dieną, gra- 
Ukyje—Lithu-
Club, važiuo-
Coal Valley

Piknike šokiams gros žymus 
ukrainiečių orkestras. Bus šo
kių kontestas; geriausia šokė
jų pora gaus dovanas. Taip 
pat bus suteiktos dovanos 
jauniausiai ir seniausiai lietu
vei motinai ir taip pat bus 
sutektos dovanos tai lietuvei 
motinai, kuri turi daugiausiai 
vaikų.

Bus lietuvių gražuolių kon
testas išrinkimui “Miss Lithu- 
ania of Pittsburgh”, kuriai 
bus suteiktos brangios dova
nos. Visam piknike, per visą 
dit?ną, skambės lietuviškos 
dainos. Visi atsilankę į pikni
ką gaus veltui, tai yra nemo
kamai, šalto alaus kiek tik no
rės.

Pikniko programą tvarkys 
SLA prez. Povilas Dargis ir 
Aleksandras Savolskis. Reikia 
pažymėti, jog Pittsburgho 
Lietuvių Prekybos Butas yra 
vienas iš veikliausių Ameriko
je, jis visada remia lietuvių 
tautinius bei kulturinius dar
bus, jis visada, savo aukomis, 
prisideda prie Lietuvos laisvi
nimo darbų, jis yra daug au
kojęs Amerikos Lietuvių Ta
rybai, Šv. Kazimiero Akade
mijai Romoje, Pittsburgho 
Universititeto Lietuvių Kam
bariui, o į praeitą Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kuris įvy
ko Bostone, pasiuntė net du 
savo atstovus. Į Vaizbos Bu
to parengimus — banketus ir 
piknikus, visada atsilanko žy
mus miesto, valstijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių kon
greso nariai.

Vaizbos Buto parengimuose 
visada yra iškeliamos musų 
tautos problemos, o ypatingai 
yra pabrėžiama dabartinės 
musų tėvynės Lietuvoj padė
tis ir daromos pastangos už 
iškovojimą laisvės musų nu
mylėtai Lietuvai. Todėl visų 
lietuvių pareiga yra atsilan
kyti į Lietuvių Vaizbos Buto 
biznierių pikniką, liepos 12 
dieną. Visi važiuojam į Lietu
vių Biznierių pikniką!

Fr. Žilionis.

Cicero, III.
rinkimuose miesto teisėju iš
rinktas lietuvis adv. Louis 
Kizas. Lietuviai džiaugiasi tu
rėdami savo tautietį atsako- 
mingose pareigose.

Praeit u o s e

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mneesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps'SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

I *

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavarde Amžius

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mčnesj už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duokles dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Aliiance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užipildykite šį kuponą:

P IV J— u ■■II U —0 —

Adresas

(D

(2)

(3)
f

4

»

>

9

m., num. ir gatvė

miestas ________

m., num.

miestas

nu, num. 

miestas

*

ir gatvė

ir gatvė

zona valstija —
z

9

, zona valstija —

, zona valstija —

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

i

i

, num. ir gatvė 

miestas_____ , zona___ , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

--------- f
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

SLA 5-tos Apskrities, Lie 
tuviy Spaudos Klubo Su 

važiavimas ir Birželio
Liūdnų {vykių Minėjimas

T H J Y N 8

Pirmadienį, birželio 22 die
ną Tėvynės redakcijoj lankė
si Jurgis Strazdas, Susivieni
jimo 236 kuopos ilgametis 
pirmininkas, SLA Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos narys iš 
Toronto, Canada. Jis su rei
kalais savo automobiliu atvy
ko į Nevv Yorką, tai ta proga 
aplankė ir savo organizacijos 
organo redakciją. Jis yra ma
lonaus budo žmogus, tai su 
juo draugiškai pasikalbėta 
apie SLA 236 kuopos veiklą 
ir kitais reikalais.

Tą pat dieną redakcijoje 
lankėsi klaipėdietis Jonas To- 
lišius, “Times” redaktoriaus 
Otto Tolišiaus brolis, balan
džio mėnesį atvykęs į Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
apsigyvenęs pas brolį Nevv 
Jersey valstijoj, tai su reika
lais atvyko Nevv Yorkan ir 
pirmą kartą aplankė Tėvynės 
redakciją.

Salomėja Narkėliunaitė 
Išskrido Vokietijon

Tėvynės bendradarbė Salo
mėja Narkėliunaitė, birželio 
19 dieną išskrido Vokietijon 
trims savaitėms atostogų. Ji 
ten aplankys gausiau lietu
viais apgyventas vietoves ir 
susipažins su jų dabartiniu 
gyvenimu, o sugrįžus aprašys 
spaudoje.

• v

Akron, Ohio
Rengiama Didelė ir Graži 

Gegužinė-I’iknikas

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius ir Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 20 
kuopa bendrai rengia gražų 
ir didelį pikniką-gegužinę šių 
metų birželio mėn. 28 dieną, 
sakmadienį, gerai žinomam 
Trumpiko sode, 773 Bisson 
Avenue. Prasidės apie pirmą 
Valandą po pietų ir tęsis iki 
vėlyvam vakarui.

Rengėjai kviečia visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius dalyvauti šiame 
piknike-gegužinėje ir tyrame 
ore, po žaliuojančiais me
džiais jaukioje nuotaikoje 
praleisti sekmadienio popietį. 
Iš rengęjų teko sužinoti, kad 
jie ryžtingai dirba ir nori šį 
pikniką surengti gerai ir 
lyvius patenkinti. Todėl 
praleiskite šio pikniko ir 
akroniečiai ir apylinkėse
venati birželio 28 dieną vyki
te į Trumpikio sodą.

Aš Busiu.

da- 
ne- 
visi 
gy-

South Boston, Mass.

gra- 
orui, 
tyra- 
metų 
uky-

Skautai Rengia Didelį 
Pikniką-Gegužinę 

----------------- y
Skautai yra jauni ir veik

lus žmonės ir jie dažnai su
ruošia vienokį ar kitokį pa
rengimą žiemos ir kitais se
zonais. Dabar, atėjus 
žiam ir šiltam vasaros 
rengia pikniką-gegužinę 
me ore, kuris įvyks šių 
birželio 28 dieną Rožėno
je. Rengėjai kviečia vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius lie
tuvius ir lietuvaites, jaunus 
ir senesnio amžiaus, dalyvau
ti šiame piknike-gegužinėje ir 
bendrai su energingais skau- 
ais tyrame ore praleisti sek- 

dienio popietį.

Norintieji 
dalyvauti 
keturačių, 
truokitės 
Mučinską.
turačius, važiuokite patys ir, 
jei Jūsų keturatį yra vietos, 
nuvežkite ir tuos, kurie no
rėtų dalyvauti skautų pikni
ke. < Slnutų Draugas.

šiame 
neturinti 
anksto
Jakutį

piknike 
savo 

regis- 
arba

ir
iš

pas
Turintieji savo ke-

«

Birželio 14 dieną Atlantic 
City SLA namuose įvyko tra
dicinis SLA penktos apskri
ties kartu su Lietuvių Spau
dos Klubu suvažiavimas.

geram pasisekimui.
Kaip matome, SLA Poilsio 

Namas Atlantic City pavirto 
į pažymėtinai reikšmingą lie
tuvišką židinį, kuriuo nuola
tos naudojasi lietuviškos or
ganizacijos ir visuomenės vei
kėjai. Kor-kor.

Suvažiavime dalyvavo gau
sus būrys visuomenės veikėjų 
ir Susivienijimo darbuotojų. 
Suvažiavime dalyvavo dr. M. 
J. Vinikas, A. S. Trečiokas, 
adv. S. Bredes, J. Valatka,
M. Klimas ir p. p. Kazanaus- 
kas visi su žmonomis, taip 
pat dalyvavo kap. J. Kiaunė, 
Vladas Kiaunė, P. Kurtinai
tis, Vincas Botyrius, B. Tvar- 
kauskas, S. Volskis, V. Kal
velis, p. Gustaitienė, Teofilė 
Kiškonis, p. Povilanskienė, p. 
Kulbokienė, B. Spudicnė. Be 
to, šiame suvažiavime specia
liai po Amerikos daktarų su
važiavimo buvo pasilikę ir 
dalyvavo daktarai Budriai iš 
Chicago, III.

Šis suvažiavimas tuo buvo 
reikšmingas, kad jame buvo 
paminėti liūdnieji birželio į- 
vykiai. Įspūdingą kalbą pasa
kė kap. J. Kiaunė, nupiešda- 
mas ano meto nelaimes, ku
rios užklupo daugelį Lietu
vos žmonių. Jo kalba verta 
plačiau paskleisti šios šalies 
visuomenėje, apie ką ir buvo 
padarytas susirinkime paste
bėjimas. Lygiai apie šiuos į- 
vykius atsiliepė ir kiti suva
žiavimo dalyviai, jų tarpe M. 
Klimas su
N. J.

Penktos 
svarstant 
S. Bredes, 
numatytą 
dant 
A. S. 
N. J. 
gyvai
ilgesnes kalbas pasakė dr. M. 
J. Vinikas, adv. S. Bredes, 
A. S. Trečiokas, dr. Budrys 
iš Chicago, 
tų.

Kadangi 
sutapo V. 
nis, tai
gerbė, pavaišindami jį puikiu 
pyragu. Na, o kadangi Spau
dos Klubo tradicija kiekvie
nam į susirinkimą ateiti su 
vyno bonka, tai pasibaigus 
oficialioms iškilmėms, susida
rė tikrai linksma ir jauki 
nuotaika, kuri visiems, kiek 
teko patirti, paliko gražiau
sius prisiminimus.

Vaišių paruošime didžiau
sias nuopelnas priklauso dau
giausia valgių pagaminusiai 
J. Trečiokienei iš Nevvark, N. 
J. Vaišių metu jai talkinin
kavo O. Vinikienė, p. Spudie- 
nė ir p. Briedienė, kurios su
manumas daug padėjo vaišių

Baisusis Birželis Pa
minėtas Brooklyne 

ir New Yorke
Pi-

birželio trėmimus.

Minėjimą 
vadovavo ir 

dr. No- 
Tarybos

pasakė 
Komiteto

Birželio 14 d. Lietuvių 
liečiu Klube, Brooklyne, New 
Yorko lietuviai paminėjo bai
siuosius
Minėjimą ruošė New Yorko 
Lietuvių Taryba, 
atidarė ir jam 
pasakė trumpą kalbą
akas, New t Yorko 
pirmininkas.

Pagrindinę kalbą 
Lietuvos Laisvės
pirmininkas Vaclovas Sidzi
kauskas. Jis savo kalboje pa
vaizdavo baisiuosius trėmi
mus ir pažymėjo, kad net pa
tys rusai prisipažino, jog tais 
trėmimais lietuvių tautos va
lios nepalaužė.

Po V. Sidzikausko kalbos 
sekė koncertas. Dainavo Lio
nė Juodytė ir jai akompana
vo Aleksas Mrozinskas.

žmona, iš Unden,

apskrities reikalus 
pirmininkavo adv. 
o Spaudos Klubo 
dienotvarkę vyk-

susirinkimui vadovavo 
Trečiokas iš Newark, 
Nors dauguma dalyvių 
reiškėsi diskusijose, bet

III. ir daugelis ki-

tą dieną kaip tik 
Kalvelio gimtadie- 

susirinkusieji jį pa-

Komun istų Tironijos Kan
kinių Prisiminimas

Birželio 14 dieną New Yor- 
ke didžiojoje Carnegie salėje 
įvyko koncertas, kurio metu 
paminėti kankiniai kentėję 
komunistų tironijos įvairiuo
se kraštuose.

Koncertą ruošė TĮie Ameri- 
can Society for the Preser- 
vation of Sacred Patriotic 
and Operatic Music. Minėji
mą komunistų tironijos kan
kinių rėmė eilė organizacijų, 
jų tarpe ir Centro-Rytų Eu
ropos Kilmės Amerikiečių 
Konferencija, kurioje 
vaujama ir Amerikos 
vių Taryba ir kurios 
dentu yra prel. Jonas 
nas.

Minėjime kalbas sakė Ric- 
hard Arens, Kongreso Prieš-

atsto- 
Lietu- 
prezi- 

Balku-

SHALINS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkjvay Statioa) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
nuėsto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Viržiui* 7-4499

(

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic vCity, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Modemiški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakyki! kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
' Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
307 W. SOth St., New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

amerikinės veiklos komiteto 
štabo direktorius, o taip pat 
vyskupas Raymond A. Lane, 
kuris ilgus metus buvo kali
namas komunistinėje Kinijo
je.

Richard Arens kalboje nu
rodė, kad komunistai laimi 
tiek Amerikoje tiek kituose 
kraštuose ir reikia tuo susi
rūpinti, veikti ir tie kurių tė
vynės nuo komunistų nuken
tėjo, geriausia žino kas ir 
kaip prieš komunizmą veikti.

Vyskupas Raymond A. La
ne atpasakojęs jo paties pa
tirtus komunistų žiaurumus 
ragino visus organizuotis 
prieš baisiąją raudonąją ban
gą-

Šiame minėjime dalyvavo 
įvairios tautos, jų atstovai ir 
atstovės. Lietuvaitės, kaip ir 
kitos 
nius 
kad 
trys
apsirengę 
rūbais, 
tautų atstovų sėdėįjo scenoje.

Minėjimo metu simboliškai 
buvo uždegtos žalios žvakės, 
kaip išsilaisvinimo simbolis.

Pabaltijo tautų New Yorke 
komiteto vardu rezoliuciją 
paskaitė prel. Jonas Balku- 
nas. Rezoliucijoje išdėstomi 
1941 metų birželio mėnesio 
trėmimo žiaurumai ir iškelia
mi reikalavimai gražinti lais
vę Pabaltijo valstybėms.

moterys vilkėjo tauti- 
rubus. Reikia pastebėti, 
minėjime dalyvavo ir 
Tibeto lamos, jie buvo 

savo ritualiniais
Jie, kaip ir daugelis

Dar Vienas Birželio 
Trėmimų Minėjimas

Birželio 16 d. Free Baltic 
House New Yorke, Women 
for the Freedom of Europe, 
Ine., organizacija, kuriai pri
klauso ir Pabaltijo moterys 
kartu su Lietuvių Moterų 
Klubu (Ncw Yorke) suruošė 
1941 m. birželio trėmimų mi
nėjimą.

Tą baisų Pabaltiečiams mė-

Mitelio 26, 19M«
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Kiekvienai yra jsitikinf* geru telefono patarnavimu...šiandien ir ryt

gimęs

600.00

Atsiliepė mano vyras 
buvome taip gerai ir

72.00
60.00
45.00
62.00
41.50
24.00
86.00
42.00

_$2,900.00
$68,011.08

Žemėje, juroje arba ore — 
praktiškai visur, kur Jus esa
te, telefonas ten yra ir gata
vas Jums patarnauti. Telefo-

Kadangi mano vy- 
žinojo visą istoriją, 
bereikalingų rupes- 
išvengta.”

nesį atpasakojo dr. Antanas 
Trimakas, Vliko pirmininkas.

LAIC.

•>
ių. kaime, Mari- 
SLA prisirašė

3, 1959 m. Ve-

i

IŠEJO NAUJA KNYGA•>

“Mano vyras nepatikėjo, kad ai 
esu dar juroje

“Naktį prieš tai, kai mano 
ekskursijos laivas turėjo su
stoti uoste, vienas keleivis 
staiga taip susirgo, kad Kran
to Sargyba skubiai turėjo jį 
nugabenti į krantą. Kai tik 
aš patyriau, jog tasai sutvar
kymas mus sulaikys, mano 
pirmoji mintis buvo telefo- 
nuoti į namus į Albany. Tuo
jau aš telefonavau iš laivo į 
krantą, 
ir mes 
aiškiai sujungti, kad jis ne
patikėjo, jog aš tebesu juro 
ej. Kiek vėliau musų dukra, 
kuri turėjo mane sutikti Nevv 
Yorke, jam telefonavo. Ji bu
vo labai susirupinusi, nes ji 
žinojo tik tiek, jog laivas su- 
sitrukdė. 
ras jau 
daugelio 
čių buvo

MRS. BRENDA K. DUBLIN
Albany, New York

no sugebėjimas pagelbėti ir 
suteikti patogumus kiekvieną 
dieną vis auga. O dabar tele
fonas yra pigiausias patarna
vimas. Jo kaina yra pakilusi 
daug mažiau, negu daugelio 
daiktų, kuriuos Jus perkate.
NEW YORK TELEPHONE (JO.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJC

1222 BlaisdelI Street '

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL IIOME
AL. BALTRUNAJS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Atliek amus pinigus nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia į vestuoti j Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

PETKUS
TĖVAS IK SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

ir
20

Prezidentui
Birželio

Išmokėtos pomirtinės
JUZE JOKIMATHENB,

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1959 Metų

35 kp., Wilkes-Barre, Pa., 
gimusi birželio 22, 1888 m., Stulgių kaime, Šakių 
1923 m. Mirė gegužės 11, 1959 m. Velionės 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birželio 3, 
dukteriai, Helen Zingas, pomirtinės išmokėta __ 

PETRONE KVEDARIENE, 40 kp., Pittsburgh, Pa., 
gimusi spalių mėnesį, 1871 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių mėnesį, 1901 m. Mirė ge
gužės 30, 1959 m. Velionės dukteriai, Josephine 
Trošky, pomirtinės išmokėta ---------------

KRJSTOPAS ŽEMAITIS, 44 kp., Miami, Fla 
rugsėjo 14, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 7, 1939 m. Mirė kovo 13, 1959 m. 
Velionio žmonai, Emilijai Žemaitis, pomirtinės iš
mokėta ._____________ ________ _______________

JURGIS PLATUKIS, 57 kp., Worcestęr, Mass., gimęs 
balandžio 20, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 2, 1924 m. Mirė spalių 13, 1958 m. 
Velionio dukterims, Irenai Platu kis, Domicėlei 
Platukis ir Mary Cafvert, pomirtinės išmokėta. _ 

JURGIS STANYNAS, 109 kp., Chicągo, III., gimęs 
kovo 5, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1917 m. Mirė balandžio 4, 1957 m. Wil- 
liam Baladenski, Joseph Kazek ir Leonard V. 
pomirtines išmokėta ___________ ‘______________
Mickui, Frank Mickaus turto administratoriui, 

ALEKSAS DELTUVA, 347 kp., Providence, R. I. 
gimęs kovo 14, 1894 m., Skriaudž 
jampolės apskr., Lietuvoje. Prie 
sausio 3, 1932 m. Mirė gegužės 1 
lionio žmonai, Justine Deltuva, pomirtinės išmo
kėta ....................................... .........................................

Viso__ ______________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. SAKADAUSKIENfi, 13 kp., Minersville, Pa. Sirgo 12 savaičių $54.00 
M. USELIEN®, 18 kp., Westvi!le, III., sirgo .12 savaičių ___________
O. BALEIKIEN®, 18 kp., Westville, III., sirgo 7 sav. 6 d. . ............... ..
M|. TURSKIS, 34 kp., Nevv Britain, Conn. Sirgo 8 a. ir 3 d._______
V. KOIJjOIEN®, 40 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 5 sav. 1 d. _________
F. MURAUSKAS, 85 kp., EdwardsvillerPa., sirgo 7 sav. 5 d. _____
M. KOJELIS, 236- kp., Toronto, Canada, sirgo 2 savaites ...______
O. KIURJEN1), 27'2 kp., Amsterdam. N. Y., sirgo 8i sav. 2 d. _____
M. SIRMULEVIČIENJ;, 300 kp., E. White Plains, N. Y., sirgo 7 sav.

Viso ____ ______ L......................... .
Nuo pradžios Alų metų bendrai viso

.................................................$486.50
-................................................. $11,423.29
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorių*.

i

6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6
1410 S. SOth Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVtur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5A0, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvlrtimis Ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ! “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Parašyta H. 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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Ir “Kritikos bei polemikos1 
skyriuje leidi ia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 
$14X*0 metamu, $7.00 
$13.00 metamu, $7.00

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite Čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAU J
17391 South Halsted Street. Chicago 8, Illinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS
H

— pusei metų. Kitose valstybėse — 
pusei motų. Chicagoje — 
pusei metų.

IENOS
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VALSTYBĖS SEKRETORIAUS IŠVA
DOS DĖL GENEVOS KONFERENCIJOS
Sumanymas Sušaukti Vakarų Valsty- 

biy Konferencijų. - Iš Soviety Laivo 
“Nemunas” Pabėgo du Jurininkai
Valstybės sekretorius Herteris .gryžęs iš Europos 

padarė pranešimus, pirma1 prezideaitui Eisenlioweriui, 
vėliau Kongreso komisijoms ir pagaliau viešąjį prane
šimą per televiziją. Herteris nėra optimistiškai nusi
teikęs ir nelaukia greito galimumo lengvai su Maskva 
susitarti.

Vakari] valstybes, Anglija, Prancūzija ir .Jungti
nės Valstybės darė visą eilę mėginimą pasiekti kokio 
nors susitarimo Vokietijos ir specialiai Berlyno klau
simais.

Tarp kito ko Herteris pastebėjo, kad šios konfe
rencijos vienas teigiamu laimėjimų, tai šio sunkaus 
darbo metu paaiškėjęs solidarumas ir pažiūri] suderini
mas tarp demokratinių valstybių. Tam tikrais momen
tais anksčiau buvo pastebimi šiokie tokie jeigu ne pa
žiūrų, tai greičiau taktikos skirtumai vakarų sąjungi
ninkų tarpe. Bet šios konferencijos eigoje tie nesude- 
rinimai, gali sakyti, ištirpo.
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Bet su sovietų atstovais 
derybos buvusios visiškai ne
vaisingos, nors sąjungininkai 
padarę daugelį nuolaidų ir 
jau daugiau nuolaidų daryti 
negalima ir nebėra prasmės. 
Tačiau Sovietai neparodė jo
kių pastangų bent kokio susi
tarimo pasiekti. Jie nori Va
karų Berlyną palikti už gele
žinės uždangos, o paskui pa
glemžti ir Vakarų Vokietiją 
— pareiškė Herteris.

Genevos konferencija atsi
dūrė akligatvyje. Jeigu Mas
kva norės susitarimo, ji pir
miausia turės atsisakyti nuo 
ligšiolinės taktikos diktuoti 
savo valią vakarų demokrati
nėms valstybėms. Nes jos jo
kiu budu neapleis vakarinės 
dalies Berlyno ir neatiduos jos 
komunistų malonei. Taip pat 
pabrėžiama, jog į ąi a n o m a 
vyriausybių galvų konferen
cija tik tuo atveju, kai bolše
vikai parodys norą tikrai pa
siekti abiem pusėm priimtino 
susitarimo.

Iš sovietinio laivo “Nemu
nas” pabėgo du jurininkai

Nauja sensacija, tai pabė
gimas iš sovietinio laivo dvie
jų jurininkų, kurie rizikuoda
mi savo gyvybę, pasirinko 
laisvę. Pabėgusieji yra Ka
nados imigracinių įstaigų ži
nioje.

Pabėgėlių vardai —• Vilnis 
Bcrtholdas ir Adolfas Olonis. 
Tai greičiausia bene bus lat
vių kilmės jurininkai, o gal 
pastarasis yra lietuvis? Nes 
dažnai svetimtaučiai lietuviš
kas pavardes iškraipo.

Kai tik paaiškėjo, kad du 
jurininkai pabėgo, tai sovietų 
atstovybė Kanadc^je paskel
bė, kad “Nemuno” laive įvy
ko vagystė. Pavogta esą 700 
svarų (1960 dolerių). Tuo bu
du mėginama pabėgusius ju
rininkus kriminaliniais nusi
kaltėliais padaryti.

Pažymėtina, jog kaip tik 
tuo pačiu metu dar vienas ju
rininkas buvo mėginęs iš so
vietų kito laivo pabėgti. Jis 
šoko į jurą ir pradėjo plauk
ti į Švedijos krantą, kadangi 
įvykis buvo netoli švedų že
mės. Sovietų laivas tuojau 
pasiuntęs valtį pabėgėlį vy
tis. Bet anasai vargšas nepa
siekęs kranto dingo vandeny
je. Tai visa aiškiai matė šve
dų laivo kapitonas per žiūro
nus.

Kokius tikslus turi 9 val
stija gubernatoriai keliau
ti į soviety Rusiją?

Devyni Jungtinių Valsty
bių gubernatoriai sumanė pa
sivažinėti po Sovietų Rusiją. 
Prieš jiems išvykstant Idle- 
wild aerodrome prie New 
Yorko reporteriai juos visus 
paklausė:

— Kokius ypatingus tiks
lus jie turi, skrisdami į Rusi
ją? Atsakymai buvo tiktai 
tokie savotiški: Vizitas į Ru
siją man duos progos pažinti 
šios šalies politinę aplinką,— 
sakė vienas, o antras aiškino: 
— Aš senas meškeriotojas, 
tai gal sugausiu kokį komu
nistą ant savo kapitalistinės 
meškerės. Dar kitas trokšta 
“pažinti švietimo reikalus so
vietuos”. O vienas gubernato
rius mano, jog kelionė “sus
tiprins tarpautinę būklę (!)’’ 
Idaho valstijos gubernatoriui 
labiausia rūpėjo bulvės. Ida- 
ho garsi savo bulvėm, o gu
bernatorius gerai žinąs, kad 
rusai daug bulvių valgo, tad 
jam nebuvę kitos išeities, 
kaip tik vietoje ištirti... bul
vių reikalą. Kitam gubernato
riui visai pakanka to, kad jis 
Rusijoj galės nusileisti bent į 
vieną anglių kasyklą.

O kai tik 9 gubernatoriai 
pasiekę Maskvą tuojau susi
žavėjo. Pakako trumpo laiko 
ir gubernatoriams visiškai 
aišku pasidarė, kad sovietų 
žmonės draugiški, kad ten ju
dėjimas ir gyvenimo tempas 
didesnis, negu vakaruose. O 
svarbiausia, kad ten esą visi 
kuo nors užimti. Gatvėmis, 
girdi, žmonės eina greitai. 
Žodžiu gubernatorių kelionė 
pasirodė labai maloni.

Na, o kai viešėjo rusų ar
tistai (Maskvos baletas, Moi- 
sejovo šokėjai) Amerikoje ir 
kai sugryžo namo, tenai pa
reiškė, jog jiems čia niekas 
nepatiko. Baleto artistas Zda- 
novas skundės, kad negalėjęs 
ramiai miegoti, mat gaisri
ninkų sirenos naktimis kauk
davusios, gi Filatovas pasi
piktinęs policijos automobilių 
švilpimais. “Ištisas naktis, 
girdi, policijos automobiliai 
siaučia, o rytais skaitytojai 
mato pirmuose laikraščių pu
slapiuose lavonų st i k 1 i n e s 
akis”. Tad nieko gero Ame
rikoje jie nerado.

Vakaru Valstybių kon
ferencijos sumanymas

Europos diplomatų, labiau
sia prancūzų tarpe, subrendo 
mintis sušaukti kaip tik da
bar demokratinių valstybių 
konferenciją.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Anglija ir Prancūzija tu
rinčios pasirengti busimiems 
pasitarimams su Chruščevu 
ir suderinti savo nusistaty
mus svarbiais Europos ir pa
saulio politikos reikalais.

Kadangi anglų politikos į- 
takingieji asmenys vis tiek 
esą keturių didžiųjų valsty
bių aukštojo lygio konferen
cijos šalininkai, o griežto pa
sipriešinimo nejaučiama, tad 
galima esą spėti, jog tokia 
konferencija anksčiau ar vė
liau įvyksianti. O prieš tai 
esanti būtina vakarų valsty
bių parengiamoji konferenci
ja.

Ši konferencija turinti ap
svarstyti atominių ginklų 
kontrolės priemonės, o taip 
pat greta Jungtinių Valstybių 
nustatyti Anglijos ir Prancū
zijos dalyvavimą pasaulinės 
politikos 
ma, kad 
si radęs 
Atlanto

strategijoje. Teigia- 
šiam sumanymui at- 
pritarimas šiaurės 

Valstybių Sąjungoje.

Konsulas Vytautas 
Gylys Palaidotas

Užpraeitos savaitės pirma
dienį, birželio 15 dieną tauta 
pranešimas, kad birželio 14 
dieną Toronte nuo širdies 
sąiugio mirė Lietuvos konsu
las Vytautas Jonas Gylys, 
susaukęs 73 metus amžiaus. 
Jis gimė 1886 metais Griška
būdyje. 1907 motais baigė 
Kauno gimnaziją, 1912 me
tais Petrapilio univestitete 
teisių fakultete gavo kandi
dato laipsnį.

Baigęs mokslą, 1912-17 
metais dirbo Petrapilyje vi
daus reikalų ministerijoje ju
riskonsultų skyriuje. 1917-18 
metais dirbo Suomijos guber- 
naturoje. Lietuvos atstovu 
Suomijoje buvo 1919 metais, 
1920 metais Estijoje, 1921 
buvo konsulu Karaliaučiuje, 
1924 metais konsulas Kopen
hagoje, 1927 metais konsu
las Rygoje, o 1930 metais ge
neraliniu konsulu Londone. 
1932 metais buvo Klaipėdos 
krašto gubernatorium. 1934 
metais Charge d’Affaires 
Briuselyje. 1937 metais buvo 
įgaliotas ministeris ir nepa
prastas pasiuntinys Stockhol- 
me, 1938 metais toms pa
čioms pareigoms paskirtas 
Danijai ir Norvegijai. 1949 
metais generalinio konsulo 
pareigoms Kanadoje. 1917-18 
metais buvo lietuvių tremti
nių draugijos pirmininkas ir 
tuo metu dėstė politinę 
nomiją Helsinkio liaudies 
versitete.

eko- 
uni-

Taipgi velionis Gylys raši
nėjo lietuvių spaudai, teikda
mas žinias iš tų kraštų, kur 
■gyvendavo. Jis buvo gabus 
diplomatas ir beveik visą gy
venimą dirbo diplomatinį dar
bą, tarnaudamas Li e t u v o s 
valstybei ip savo tautos žmo
nėms.
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Mirė Dėdė Juozas Ambraziejus
Birželio 25 dieną, tarp 11 

ir 12 valandos naktį savo nar 
inuose 689 Lenox Road Bro- 
oklyne, mirė Dėdė Juozas 
Ambraziejus, eidamas 83 me
tus amžiaus, plačiai žinomas 
visuomenininkas, lietuvis k o s 
spaudos platintojas ir nuošir
dus lietuviškų reikalų rėmė
jas.

Velionis gimęs Lietu v o j e, 
Suvalkijoj 1877 metais kovo 
mėnesio 19 dieną, Panausupio 
kaime, Kalvarijos apskrity, 
Suvalkų rėdyboje. Kaip dau
gelis kitų musų brolių lietu
vių Rusijos carui valdant Lie
tuvą vyko į Jungtines Ameri
kos Valstybės laisvės ir lai
mės jieškoti, taip ir Juozas 
Ambraziejus, būdamas jau
nas ir pilnas energijos prieš 
50 meti] atvyko į šį laisvės 
kraštą laimės jieškoti. Būda
mas prasilavinusiu ir supras
damas organizacijų svarbą, 
ilgai nelaukęs įsirašė j Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje 
1910 metais spalio mėnesį ir 
arti 50 metų išbuvo nariu ge
ram stovyje, kiek jam laikas 
leido nuoširdžiai dirbo ir ug
dė nariais. Taipgi jis dalyva
vo keliuose Susivienijimo sei
muose, dažnai į juos važiavo 
savomis lėšomis arba iš kuo
pos gaudamas mažą atlygini
mą, ni‘s jam rūpėjo 
ganizacijos reikalai, 
po suprantančio

Taipgi jis 
Kontrolės 
tas parei- 
apsiimtus

Šios or- 
Jo, kai- 

organizaci- 
jos nukalus pareikštas žodis
daug reikšdavo, 
buvo Susivienijimo 
Konisijos nariu ir 
gas, kaip ir kitus
darbus, atliko pavyzdinkai.

Jis priklausė prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, o vėliau, 
įsteigus Tautinę Sanadą, tapo 
nariu ir įžymiu veikėju. Per 
ilgus metus buvo Sandaros 
pirmosios kuopos pirmininku, 
ir tos kuopos susirinkimai 
dažniausia buvo laikomi jo 
biznio vietoje. Tėvynės Mylė
tojų Draugijos susirinkimai 
irgi dažnai vykdavo jo įstai
goje. Jis per eilę metų turė
jo agentūrą pinigų siuntimui į 
Lietuvą, laivakorčių pardavi
mo, nejudomų nuosavybių 
pardavimo, jų ir kitų įvairių 
daiktų apdraudimo. Bet svei
katai susilpnėjus, prieš porą 
metų biznį likvidavo ir iki

Sovietų Paroda New 
Yorke, o Amerikos 

Maskvoje
New 

Sovietų 
atidarė 
Kozlov 
paroda
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Svarbus ir Naudingi Pagerinimai 
Susivienijimo Apdraudose

Kada pats narys gali atsiimti visą apdraudos 
sumą. - Kam ir už kurias duokles bus mokama 
trys nuošimčiai. - Nariams patartina pasinau
doti įvestais pagerinimais

JUOZAS AMBRAZIEJUS

mirties gyveno su šaima sa
vo nuosavuose namuose.

Sekmadienio vakare, birže
lio 28 dieną, laidotuvių direk
toriaus Aromiskio koplyčioje, 
kur velionis Ambraziejus bu
vo pašarvotas, prisirinko pil
nos p a t a I p o s giminių ir 
velionio draugų paskutinį 
karti) su juo atsisveikinti. 
Buvo trumpa programa, ku
riai vadovavo ir atitinkamą 
kalbą pasakė inž. Antanas 
Navickis. Po to buvo pakvie
sti ir trumpai kalbėjo apie 
velionio atliktus darbus; kon
sulas Anicetas Simutis, Tėvy
nės redaktorius M. Leo Vašil, 
Juozas Audėnas ir velionio 
žentas Venslauskas. Pastara
sis padėkojo dalyviams už 
atsilankymą į šermenis ir pa
sakytas gražias kalbas apie 
Dėdę Ambraziejų.

Palaidotas birželio 29 die
ną su atitinkamomis iškilmė
mis šv. Kazimiero kapinėse, 
Long Island.

Apie Dėdės Juozo Ambra
ziejaus gyvenimą/ ir darbus 
bus parašyta. vėliau, o šiuo 
kartu nubudime likusiai šei
mai — žmonai Amilijai, duk
terims Birutei, Albinai, Ge
novaitei, žentams ir giminėms 
reiškiame gilią užojautą ir 
linkime greito susiraminimo.

Mu.su broliškoji organizacija, siekdama daugiau 
pasitarnauti savo nariams, nuolatos rūpinasi gerinti ir 
tobulinti apdraudas. Štai neseniai buvo praplėsta ir 
patobulinta viso amžiaus apdrauda, už kurią duoklės 
mokamos per 20 metų, tai yra V2 ir N2 skyriai (Twen- 
ty Payment Life).

Tų .skyrių nariai, kaip žinome, duokles už savo ap
draudą moka 20 metų. Po šio laiko jie pilnų duoklių 
nemoka1, o tik įneša po 17 centų kas mėnuo narystei pa
laikyti ir lieka apdrausti per visą savo amžių.

Nuo dabar kiekvienam tokiam nariui suteikiama 
teisė ir toliau mokėti pilnas duokles, vadinasi, po 20 
metų narystės. Be abejo, jog kyla klausimas,

Ką gauna narys, jei jis moka toliau pilnas duokles?
Atsakant į pateiktą klausimą reikia žinoti, kad mi- 

,nėtų skyrių nariai patys negali atsiimti visos apdrau
dos sumos. Toji apdrauda yra išmokama tik nario pa
šalpgaviui nelaimės atvejuje. A’vio dabar, jei narys nio
bes pilnas duobles ir tolia a — po 20 m et ą narystės, jis 
galės po tani tikro la/iko pats atsiimti visą apdraudos

£
F

Palaidotas svetimoje, 
lietuviams draugingoje ir 
svoje Kanados žemėje.

bet 
lai-

Pietų Korėja nu-Tokio.
traukė prekybinius santykius 
su Japonija. Japonijos vy- 
vyriausybė tokiu Pietų Korė
jos elgesiu nepatenkinta.

Tarptautinėj parodoj 
Yorko Koliziejume 
Sąjungos pavilijoną 
vice premjeras Frol 
birželio 29 dieną, o
publikos lankymui atsidarys 
birželio 30 dieną ir tęsis iki 
rugpiučio 10 dienai.

Po pavilijono atidarymo 
sovietinis vice premjeras ruo
šiasi aplankyti didesnius A- 
merikos miestus ir čia mano 
pabūti apie tris savaites. Pir
miausia jis vyks į VVashingto- 
ną ir matysis su prezidentu 
Eisen.howeriu ir Valstybės 
sekretorium Herteriu, su ku
riais turės pasikalbėįiimą šių 
dienų politiniais klausimais, 
ypač po nepasisekusios Gene
vos ministerių konferencijos, 
kuri pertraukta trims savai
tėms 
yra 
mui 
tfu.

Iš
Vyks į Pittsburghą, dėvėtoji

dą, Chicagą ir San Francis
co, California. Jis yra laiko
mas Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybės svečiu, už 
tad pirmiausia ir vyks į Wa- 
shintoną.

Liepos 25 dieną Maskvoje 
prasidės Jungtinių Amerikos 
Valstybių paroda. Ją atidary
ti vyks vice prezidentas Ric
hard Nixon. Po atidarymo 
parodos Nixon, kaip ir Koz- 
lov, Sovietų Sąjungoje pabus 
apie tris savaites ir aplankys 
didesnius Sovietų Sąjungoje 
esamus miestus, neaplenks ir 
Sibiro. Vice prezidentas Ric
hard Nixon nori aplankyt So
vietų Sąjungos didesnius mie
stus ir susipažinti su tenaiti- 
nių žmonių gyvenimu.

sumą.
Geresniam klausimo nu

švietimui, susipažinkim su 
šiuo pavyzdžiu: narys Pilė
nas, būdamas 52 metų am
žiaus, įsirašė į Susivienijimą. 
Jis įsigijo apdraudos paliu
dijimą $1,000.00 sumai V2 
Skyriaus. Po 20 metų narys
tės jis gali nemokėti pilnų 
duoklių ir lieka apdraustu 
visam amžiui. Nariui mirus 
apdrauda butų išmokėta jo 
pašalpgaviui.

Bet narys Pilėnas pareiškė 
norą mokėti pilnas duokles ir 
toliau. Nuo dabar tokia teisė 
to skyriaus nariams jau yra 
suteikta ir todėl iš nario Pi
lėno yra priimamos pilnos 
duoklės, kokias jis mokėjo 
per 20 metų. Tam tikra duok
lių apskaičiavimo lentelė ro
do, kad Pilėnas pilnas duok
les turi mokėti du metus. Po 
dviejų motų pačiam nariui 
Pilėnui bus išmokėta visa a.p- 
draudos suma $1,000.00.

Po 20 metų narystės duok
lių mokėjimo laikotarpis nėra 
vienodas visiems nariams. 
Nurodytam pavyzdyje tas 
laikotarpis yra dviejų metų. 
Bet vienam nariui tas laikas 
gali būti ilgesnis, kitam trum
pesnis. Tas priklauso nuo na
rio apdraudos paliudijimo pi
niginės vertės. Iš tam reika
lui paruoštos lentelės galima 
matyti, kam ir kiek laiko rei
kia mokėti pilnas duokles, 
kad pats narys galėtų atsi
imti pilną apdraudos sumą.

Kitas svarbus ir naudingas 
pagerinimas yra tas, kad už 
duokles, kurios bus pradėtos 
mokėti po 20 metų narystės, 
minėtų skyrių nariams bus 
mokama

Draugijos pirmininkas, ilgai 
dirbo ir gyveno Kaune.

— iki liepos 13 dienai, 
daug reikalų 
su Ohruščevo

Washingtono

apkalbėij- 
pavaduoto-

F. Kozlov

Mirė Dr. Rokas šliupas

Lietuvoje birželio 2 dieną 
mirė dr. Rokas Šliupas, velio
nio dr. Jono šliupo brolis, 
sulaukęs 93 metus amžiaus. 
Velionis buvo plačiai žinomas 
nepriklausomos Lietuvos me
tais, vienas pirmųjų gydyto
jų. Jis ilgus metus buvo Lie
tuvos Raudonojo Kryž i a u s

Montreal, Canada — Ang
lijos karalienė Elzbieta ant
roji ir jos vyras Philip laivu 
atplaukė į Montrealį šešioms 
savaitėms pavažinėti po Ka
nadą. Jie atvyko iš Trois Ri- 
vieres, ir prieplaukoj juos su
tiko nuo 40,000 ir 60,000 žmo
nių su didelėmis ovacijomis.

Kabelių fabrikas Panevėžy 
į metų pabaigą išleisiąs pir
mąją produkciją.

Bus mokama nuošimčiai 
nuošimčiai už duokles.
Yra nustatyta mokėti tris 

nuošimčius už tas duokles, 
kurios bus pradėtos mokėti 
po 20 mėtų narystės. Todėl, 
jei narys panorėtų tokias 
duokles atsiimti, jam butų 
jos sugrąžintos su 3%. Taip 
pat ir nelaimės atvejuje, tai 
yra, jei narys, kuris po 20 
metų narystės moka pilnas 
duokles, mirtų anksčiau, ne
sulaukęs to laiko, kada jis 
pats butų galėjęs atsiimti pil
ną apdraudos sumą, tai tokiu 
atveju jo pašalpgaviui butų 
išmokėta ne tik visa apdrau
dos suma, bet. kartu sugrą
žintos su 3% jo duoklės, pra
dėtos mokėti po 20 metų na
rystės.

Tokia nuošimčių teise, kaip 
aukščiau pasakyta, gali nau
dotis SLA nariai turintieji vi
so amžiaus apdraudą, už ku
rią duoklės mokamos 20 me
tų, tai yra nariai, kurie turi 
N2 ir V2 skyrių apdraudas. 
žinoma, jei moka tas pilnas 
duokles po 20 metų narystės. 
Taip pat už tolimesnes savo 
duokles nuošimčius, su ta pa
čia duoklių atsiėmimo teise, 
gali gauti nariai turintieji ap
mokėtas, tai yra Paid-Up ap
draudas. Jiems taip pat sutei
kiama galimumas mokėti to
liau duokles ir gauti už jas 
minėtais atvejais nustatytą 
nuošimtį.

Šis naujas apdraudos pa
gerinimas yra įvestas pačių 
narių didesnei naudai. Nesun
ku suprasti, kad mokami nuo
šimčiai už duokles, priartina, 
narių turimas apdraudas prie 
banko indėlių. Bet čia skirtu
mas yra tas, kad tuo budu 
per tam tikrą laiką nario ap
drauda pavirsta taupomąja 
suma, kurią jis pats galės 
atsiimti, kaip kokias savo su
taupąs iš banko.

Susivienijimas yra pirmoji 
organizacija iš visų apdrau
dos įstaigų. įvedusi tokias 
naujoves savo apdraudose. 
Reikia tikėtis, kad šiuo nau
dingu pagerinimu plačiai pa
sinaudos musų nariai. Kartu 
tenka laukti, kad reikšmingi 
pagerinimai apdraudose prisi
dės prie didesnio Susivieniji
mo augimo.

Mu.su
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PASIŽVALGIUS

lapkr čio mėnesio 13 
bet ir pačiam prezi- 
Strausas per ilgus 

buvo Atominės Ener- 
Komiteto pirmininkas, 
tos priežasties jam bu-

Strauso nepatvirtinimas, 
smūgis prezidentui

Prezidentas D. Eisenhovve- 
ris parinko Lewis L. Straus 
prekybos sekretoriaus parei
goms ir prašė senatą jį pat
virtinti, tačiau senatas 49 
balsais prieš 46 atmetė prezi
dento prašymą. Tai didelis 
smūgis ne tik Strausui, kuris 
tas pareigas eina nuo praeitų 
metų 
dienos, 
dentui. 
metus 
gijos 
ir dėl
vo daromi kaltinimai už ne
siskaitymą su kitais komisi
jos nariais ir sauvaliavimą 
darant kontraktus projektuo
jamiems darbams. Buvo pa- 
icikšta ir tokių nuomonių, 
kad Strausas yra didelis biu
rokratas ir nekooperuoja su 
kongresu.

Prezidentui reikia dirbti su 
kabineto nariais ir jis nori 
turėti kabinete tokius žmo
nes, kurie su juo kooperuotų 
ir kad darbas eitų sklandžiai, 
tačiau senėtas pasielgė kitaip 
— atmetė prezidento pasi
rinktą asmenį atsakomingoms 
prekybos sekretoriaus parei
goms.

Šiemet sukanka 25 metai, kai Kanadoje Toronto mieste 
įsisteigė SLA 236 kuopa. Nemažoje ir judrioje Toronto lie
tuvių kolonijoje šis Susivienijimo padalinys buvo ir tebėra 
svarbus veiksnys kultūriniame kolonijos gyvenime. SI.A 25 
metų veiklai Kanadoje atžymėti 236 Toronto kuopa sumanė 
išleisti specialų jubiliejinį leidinį. Jame bus įjungtas 1960 
metų kalendarius su vardais ir bažnytinėmis bei valstybinė
mis šventėmis. Taip pat leidinyje bus patalpinti išsamus ap
rašymai susiję su minėtos kuopos fraternaline ir kultūrine 
veikla. Kadangi nemaža dalis buvusių 236 kuopos narių yra 
apleidę Torontą ir apsigyvenę kitose Kanados ar net J. A. V. 
gyvenvietėse, kuopos valdyba kreipiasi į tuos buvusius na
rius, kurie turi prisiminimų iš SLA veiklos Kanadoje, juos 
aprašyti ir prisiųsti leidinio redakcinei komisijai šiuo adre
su: M. Kojelis, 75 Clendenan Avenue, Toronto, 9, Ont., Ca- 
nada. Aprašymus prašome prisiųsti nevėliau š. m. rugpiučio 
31 dieną.

Šio leidinio išlaidoms padengti bus talpinami skelbimai ir 
sveikinimai. Puslapio kaina 15 dolerių ir atatinkamai mažiau 
už dalį puslapio. Kadangi leidinys bus platinamas ne tik Ka
nados, bet ii- J. A. V. Susivienijimo kuopose, tai kviečiame ir 
Amerikoje gyvenančius Susivienijimo 
kelbti šiame leidinyje.

Savo užsibrėžtame darbe tikimės 
paramos iš visų Susivienijimo kuopų, 
siems dėkingi.

narius biznierius pasis-

susilaukti pritarimo ir 
Liekame iš anksto vi-

Toronto SLA 236 Kuopos Valdyba.

Torontiečiai Laimingi Turėdami Savo 
Tarpe Stasį Jokūbaitį

Stasys Jokūbaitis, jo žmona 
Marijona ir dukrelė Danutė

Kiekviena gausiau lietuviais 
apgyventa kolonija džiaugiasi 
turėdama savo tarpe sumanių 
ir energingų veikėjų, kurie 
nesigaili savo brangaus laiko 
pašvęsti organizacijų ir vi
suomeniniams darbams. To
rontiečiai lietuviai, susilaukę 
savo tarpan jauną ir energin
gą veikėją Stasio Jokūbaičio 
asmenyje, kuris pilnas ener
gijos ir pasišventęs dirbti vi
suomeninius ir organizacinius 
darbus, neatsižvelgdamas į 
tai, ar jam bus atlyginta už 
tuos darbus

seniausios lietuvių bendruo
menės — Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje centriniu at- 
stavu Toronte ir, reikia pasa
kyti, kad centriniai Susivie
nijimo pareigūnai klaidos ne
padarė, nes šis gabus jaunas 
žmogus musų 236 kuopą ne 
tik padaugino nariais, bet, 
galima drąsiai sakyti, dau
giau negu padvigubino. Kiek 
man žinoma, jis ar tik nebus 
prirašęs daugiausia narių iš 
visų esamų šiuo metu vajaus 
organizatorių. Taipgi jis yra 
Jaunuolių Komisijos narys, 
keletą kartų tos komisijos 
reikalais lankėsi centre New 
Yorke, 
nariais 
blemas 
butų
jaunimo įtraukti į Susivieni
jimą ir jo veiklą. Jaunuolių 
jis nepamiršta ir vietinėje ko- 
lonvoje, jo pastangomis su
organizuota SLA jaunuolių 
kuopa, kuri yra veikli ir kar
tas nuo karto su kita organi
zacija suruošia graž:us pobū
vius, į kuriuos sutraukia ne
mažai publikos, ne tik vieti
nės, bet ir iš apylinkių kolo
nijų. Tai vis Stasio Jokubai- 
čia pastangomis atlikti gra
žus darbai, Šią Stasio Jokū
baičio veiklą
viai brangina ir 
na.

ir su kitais komisijos 
svarstė jaunuolių pro- 
ir jieškojo būdų kaip 
galima kodaugiausia

ar ne.

Jurgis ir Teklė Balčaičiai

Jurgio ir Teklės Balčaičių 
Vedybinio Gyvenimo Auk

sinė Sukaktis

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 212 kuopos ilgamečiai 
nariai Jurgis ir Teklė Balčai
čiai birželio 14 dieną paminė
jo vedybinio gyvenimo 50 me
tų auksinę sukaktį, arba, kaip 
žmonės sako, sustiprino savo 
vedybinį gyvenimą ateičiai su 
didelėmis bažnytinėmis iškil
mėmis. Jie apsivedė 1909 me
tais birželio mėnesio 5 dieną.

Banketas jų pagerbimui į- 
vyko bažnytinėje svetainėje 
12:30 valandą po pietų, ku
riame dalyvavo gausus būrys 
giminių, kaimynų ir draugų. 
Iš šeimos narių dalyvavo duk
terys: Mrs. George Harring- 
ton iš North Lake, Wis., Mrs. 
Charles Morzejko iš 
kee, Wisconsin, Mrs. 
Strash ir Mrs. Leo 
iš Kenosha, Wis.

Taipgi dalyvavo 
anūkų ir vienas
Ponas Balčaitis, 82 metų am
žiaus, atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybes 1902 me
tais, o jo žmona 1907 metais. 
Ji dabar yra 72 metų am
žiaus.

P-as Balčaitis užlaikė užei
gą dviem skirtingais perio
dais, taipgi turėjo įvairių 
daiktų krautuvę per penkioli
ka metų. Per pastaruosius 
metus j1's yra pasiliuosavęs iš 
visų darbų dėl sveikatos su
silpnėjimo. Ponia Balčaitienė 
yra stipri ir veikli moteris į- 
vairiose

Beje, 
vienas 
kuopos
metus kuopai daug dirbęs, to
dėl jis nuo kuopos narių ir 
visos organizacijos užsitar
nauja didelės pagarbos ir pa
dėkos už atliktus darbus.

Man yra malonu pasveikin
ti Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje ilgamečius narius, 
atžymėjusius vedybinio gyve
nimo auksinę sukaktį, palin
kėti jiems sveikatos, ilgo am
žiaus ir sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Ilgiausių metų 
ponai Balčaičiai!

J. Kasputis.

Milwau- 
Ržchard 
Zavacke

dešimts 
proanūkis.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AM! RIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius t

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iŠ 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMIN1KO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

sup rauta, jam tik patinka žiūrėti”. Jei
gu vaikas ir nevisų supranta, ką mato 
ir girdi televizijoje, bet jis daug pergy
vena; kas jam patinka, mėgsta dažnai 
pamėgdžioti matytus veiksnius, jude
sius, ypač muštynes ir šaudymus. Ką 
jis pamato, tą vykdo žaizdamas su ki
tais. Jauni vaikai mėgsta labai ugnį; 
matydami, kaip lengva yra deginti, ne
supratę pavojaus, žaiždami, gali iššauk
ti gaisrą. Pergyventi vaizdai ir veiks
mai palieka giliai jo pasąmonėje ir vė
lesniam gyvenime pasirodo jo polinkiuo
se ir veiksmuose; gali pasireikšti, kaip 
realės jaunuoliu kovos priemonės.

Jeigu tėvai nesugeba, arba negali 
duoti vaikui tinkamų auklėjimo sąlygų, 
savo pagalbon gali panaudoti auklėjimo 
įstaigas. Sąjūdis, padėti tėvams auklė
ti vaikus priešmokykliniam amžiuje, 
prasidėjo gana senai. Jam pradžią da
vė pedagogas Friedrich \V. A. Froebel. 
Jis atidarė 1837 m. pirmą tokią mokyk
lą ir ją, pavadino vaiku darželiu. Greit 
Froebelio vardu draugijos ir vaikų dar
želiai išsiplėtė įvairiose Europos šalyse, 
ypač Anglijoje. Kiek vėliau susikūrė 
Amerikoje—Am. Froebelio Unija. Fro
ebelio sąjūdis buvo labai populiarus 19 
šimtmetyje. Kokia buvo Froebelio idė
ja apie vaiko auklėjimų ir kokias prie
mones jis naudojo? Taikydamas savo 
filosofines ir religines pažiūras, jis tikė
jo, kad vaike gludi paslėptos jėgos, ku
rias reikia prikelti ir išskleisti. Kad tų 
pasiekti, vaikai yra linksminami: jie 
žaidžia grupėmis, kad vystytųsi socia
liai. Ten vaikai ne tik linksminasi, bet, 
ir yra mokomi gaminti žaislus ir kitus 
gražius ir naudi,ilgus gyvenime* daiktus, 
kas juos ir džiugina. Vaikus mokyti, 
linksminti ir nuolat prižiūrėti turi auk
lėtojos, paruoštos Froebelio metodu, 
į Freobelio darželius yra priimami vai
kai nuo 5 metų amžiaus.

(Bus daugiau)

AVKLRJIMO ĮSTAIGOS VAIKAMS 
1‘HIKSMOKYKLINIA M .1 Mžll ’.l K, 
VAIKO DARzKIJ Al III NAMAI

Vaiko amžius iki li-7 metu vra labai € •
svarbus jo brendimui. Visos dvasinės, 
emocinės ir psichines jėgos, visi polin
kiai, įgyti šitam laikotarpyje, sudaro 
pamatą tolimesniam gyvenimui. Labai 
svarbu yra, kad jie turėtų aplinka ir 
priemones vystymuisi. Tiesa, jis nori ir 
vis daugiau reikalauja' būti nepriklau
somas, netrukdomas savo darbe ir kūry
boje, bet jam reikalinga nuolatinė prie
žiūra. Motina, ar kitas asmuo, kuris jį 
globoja, privalo būti subrendęs, mokėti 
stebėti vaikų, pažinti ir suprasti jo dva
sia, jausmus, norus; mokėti elgtis su 
juo. Tas asmuo privalo turėti tam tikro 
laipsnio pamatinius psichologinius ir 
padagoginius supratimus ir patyrimus. 
Toli ne visose šeimose viešpatauja rami, 
darni nuotaika, taip reikalinga vaiko ra
miam darbui ir kūrybai; ne visos moti
nos yra subrendusios ir pasiruošusios 
auklėti vaikų šitam amžiuje. O kitos 
motinos negali būti visų laikų su juo dėl 
įvairių priežasčių, dėl ligos, ar materia
lių sąlygų; būna nemažai vaikų, kurie 
neturi motinų ir nėra pakankamai glo
bojami. Tokie vaikai, be tinkamos glo
bos, bėgioja gatvėse. Ten susitinka ir su 
kitais vaikais be globos, neretai su blo
gais polinkiais, ir pakliūva jų blogiui į- 
takon. Tėvai, neturėdami laiko užsiimti 
su vaikais, pasodina juos prie televizijos 
aparato, kur jie praleidžia valandas 
stebėdami įvairius 
Jie ten pamato ir 
mus, 
muštynes, 
kinti, kad 
mano ir neretai tvirtina:

4

J

t

praleidžia >
vaizdus ir įvykius, 

kriminalinius veiks- 
padegimus, gaisrus,

>
kaip vagystes, 

šaudymus ir tt. Tėvai paten- 
vaikas sėdi ramiai, užimtas, 

‘“Jis dar to ne-
organizacijose.

Jurgis Balčaitis yra 
iš Susivienijimo 212 
steigėjų ir per ilgus

i

Pirmas susirinkimas po va
saros atostogų įvyks rugsėjo 
mėnesio 4 dieną, 8 valandą 
vakare, priprastoj vietoj.

Visi kuopos nariai dalyvau
kite tame
turėsime daug 
lų aptarimui.

P. J.
SLA 63

dą po pietų, sekretoriaus na
muose.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite pribūti į susirin
kimą ir užsimokėti 
kad

so, bet visoms SLA kujpoms 
ir jų nariams ta pareiga pri
puola atlikti. <

Iš 12,000 SLA narių, drįs
tu tikėti, kad bent pusė arba 
gera dalis jų, randasi sveiki 
ir stiprus dar lengvam tam 
darbui, tai kodėl, mano su
pratimų, tokiems nariams ir 
narėms nepasidaryti sau prie
saikos surasti bent vieną lie
tuvę ar lietuvį prirašyti prie 
SLA organizacijos? Juk skai
tome 30,000 naujakurių, ap
sigyvenusių, šio plataus kra
što, miestuose ir miesteliuo
se. Verbavimui jų dirva yra 
plati, tik reikia kam nors pa
sišvęsti juos matyti asmeniš
kai, aiškiai išdėstyti SLA or
ganizacijos būtinumą ir rei
kalingumą turėti, kad išlai
kyti ilgiems metams šiame 
krašte lietuvių buitį ir savi
tumą, verbuotojai be didelių 
pastangų duodasi juos prira
šyti.

Man malonu yra vėl SLA 
visos šeimynos nariams pra
nešti, kad prie musų 135 kuo
pos prisirašė Algirdas Jonys- 
Januškevičia, daktaro filolo
gijos J. Januškevičio, sūnūs, 
Edmundas Jakaitis, Philadel- 
phijoje plačiai žinomas foto
grafas, ir Julia Palaitis, pro
tokolų sekretoriaus Gustavo 
palaičio, žmona.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekr-organiz.

Chicago, Illinois

Chicago, Illinois
i

Los Angeles, Calif

paaiškinimą, kad buk

Ade- 
buvo

kanclerio vietai, 
tai kad ir už ke-

Kučinskas, 
kuopos sekr.
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Mt. Carinei, Pa.

Philadelphia, Pa.
tai 
se- 
So.

Pranešu visiems Susivieni
jimo 63 kuopos nariams, kad 
kuopos susirinkimai nebus 
laikomi per du mėnesius, tai 
yra liepos ir rugpiučio.

vietiniai lietu- 
labai įverti-

Pranešimas SLA 63 Kuo
pos Nariams

energijos
ir daugelis kitų 
karui, prieš de-

susirinkime, nes 
svarbių reika-

duokles,
neliktumėt suspenduoti.

Juozas Paškevičius,
SLA 52 kuopos sekr.

yra nejudo- 
pardavėjas, 

neblogai se- 
Jis yra gerai įsikūręs 

žmo-

SLA 52 KUOPOS 
bertaininis susirinkimas bus 
liepos mėn. 12 dieną, 2 valan-

SLA 135 Kuopos Susirin
kimas ir Veikla

jau-

--------- o:o---------  
Buvęs Kubos prezidentas 
milijonierius

Iš Kubos pranešama, kad 
buvęs prezidentas Batistą bū
damas prezidentu sukrovė di
delius turtus. Jis į įvairias 
Kubos ir užsienio firmas turi 
įvestavęs 43 milijonus dole
rių. Taipgi Jungtinių Ameri
kos Valstybių ūkyje jis turi 
įvestavęs apie 12 milijonų do
lerių. Tas parodo, kad Batis
tai prezidentavimas apsimo
kėjo, ir dabar, jam pabėgus 
iš Kubos, nereikės badauti.

--------- o:o---------  
Adenauerio su Erhardu 
ginčai nesibaigia

Vokietijos kancleris 
naueris, 83 metų senis,
susiginčijęs su ūkio ministe
riu ir vice kancleriu dr. Lud- 
wig Erhardu dėl kanclerio 
vietos, bet į tuos ginčus įsi
maišė Adenauerio krikščionių 
demokratų partijos vadai ir 
ginčus likvidavo, nore darni 
palaikyt vienybę. Dabar tarp 
tų dviejų Vokietijos politikų 
vėl iškilo ginčai po to, kai 
kancleris Adenaueris pasikal
bėjime su New York Times 
korespondentu pasakė, kad 
Erhardas yra tale n t i n g a s 
e k o n o m istas, bet abejojęs 
apie jo tinkamumą kanclerio 
pareigoms. Erhardas, sužino
jęs apie tokius pasakojimus 
koresp ondentui, įsižeidė ir 
grasina pasitraukimu iš ūkio 
ministerio pareigų. Adenau
erio įstaiga šiuo reikalu pas
kelbė
Times korespondentas netaip 
suprato ir aprašė Adeneuerio

Šis pilnas 
nuolis, kaip 
po praeitam 
šimtį metų atvyko iš tremties
į Torontą, čia pastoviai įsi
kūrė, susipažino su Čia nuo 
seniau gyvenančiais lietu
viais, su jų įsteigtomis orga
nizacijomis, į kai kurias jų 
įsarašė ir visu ryžtingumu 
stojo darban jas ugdyti na
riais.

Viena iš tokių Stasio Jokū
baičio pamylėtų organizacijų 
yra S. L. Amerikoje. Jis vos 
spėjęs į šią visuomeninę ben
druomenę įsirašyti visu ryž
tingumu stojo darban ver
buoti lietuvių ir lietuvaites į 
šią plačiai žinomą bendruo
menę, kad ją dauginti nariais 
ir kad ji ateityje, turėdama 
didesnį skaičių narių, galėtų 
dar daugiau gerų darbų at
likti, negu atliko iki šiol.

Susivienijimo centriniai pa
reigūnai pamatę šio plačiai 
mąstančio ir energingo jau
no žmogaus gabumus, pak
vietė jį būti tos garbingos ir

Šiuo metu jis 
mų nuosavybių 
ir tas biznis jam 
kasi.
ir su nedidelia Šeima 
na Marijona ir jauna dukrele 
Danute, gražiai gyvena. Jo 
maloni žmona Marijona yra 
Suvalkienė, Pajavonio para
pijos, Vilkaviškio apskrities. 
Tai malonaus budo Suvalki
jos dukra, gera šeimininkė ir 
su visais mokanti gražiai su
gyventi. Toks jos malonumas 
priduoda energijos jos vyrui 
Stasiui dirbti visuomeninius 
ir organizacinius darbus.

Aš linkiu Stasiui Jokūbai
čiui geriausios sėkmės visuo
meniniuose darbuose ir šeimi- 
niniame gyvenime.

Draugas.

SLA 86 KUOPA
per vasarą susirinkimų nelai
kys, sekantis susirinkimas į- 
vyks rugsėjo mėn. 2 dieną, 
Lietuvių Auditorijos svetainė
je. Jeigu kas norės užsimokė
ti mėnesinius mokesčius, 
gali padaryti pas finansų 
kretorių A. Kaulakį, 3247 
Emerald Avenue.

A. Kaulakis,
Finansų sekretorius.

pasakojimus, kaip jis kalbė
jo. Erhardas pareikalo Ade- 
neuerį atsiprašyti už tokius 
neapgalvotus pasak o j i m u s 
Amerikos laikraščio kores
pondentui.

Spauda rašo, kad dr. Lud- 
wig Erhard yra tinkamas 
kandidatas 
jei ne dabar, 
lių metų.

SLA 75 KUOPOS 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
šių metų liepos mėn. 11 die
ną, 6 valandą vakaro, šv. Ka
zimiero parapijos patalpose.

Maloniai prašame visus 
kuopos narius atsilankyti ir 
apsvarstyti kuopos reikalus.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

Musų SLA 135 kuopos su
sirinkimas bus liepos mėn. 5 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, 2715 E. Allegheny 
Avenue. Narės ir nariai, ku
rių mokesčiai yra užsivilkę, 
prašomi susirinkiman pribū
ti ir prideringai savo duokles 
apsimokėti.

Nuo praeitų 1958 metų S. 
L. A. laikyto seimo, Chicago
je, artinantis 51-mam Dei
mantiniam Seimui, kuris bus 
Pittsburgh, Pa., 1960 metais, 
beliko tik vienas metas ver
buoti naujus narius į musų 
broliškos organizacijos šei
mą. Ar musų kuopoje kam 
nors parupo iki tam seimui 
prirašyti bent VIENĄ naują 
narį? Ne vien musų kuopos 
nariams tas darbas priklau-

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Akron, Ohio. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu- 
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių Metu-

viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite į Rocky Glen parką.

—o—
Miami, Florida. — Susivie

nijimo 44 kuopos rengiama 
“Card Party” įvyks liepos 12 
dieną, Lietuvių Klube. Kuopos 
pareigūnai kviečia visus kuo
pos narius dalyvauti, palošti 
kortomis, tarp savęs pasikal
bėti ir jaukioj nuotaikoj pra
leisti laiką.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.
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A. Grigaitis

DIDIEJI AMERIKOS VYRAI
TEODORAS ROOSEVELTAS

svarbesnių darbų, pa- 
jo prezidentavimo me- 
miškų, vandenų tvar- 
Panamos kanalo iška-

ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

i gimė | 
metais I

Teodoras Rooseveltas 
spalio 27 dieną 1858 i 
New Yorke.

Apie savo tėvą T.
veltas yra pasakęs:

— Mano tėvas buvo ge
riausias žmogus, kurį kada 
nors pažinau. O motiną savo 
šitaip apibudina:

— Ji buvo graži, malonaus, 
švelnaus budo pilietė.

U mažų dienų T. Roose- 
tas buvo silpnos sveikatos, 
sirgo astma, kuri jį dažnai 
vargindavo.

Prisimenu, rašė T. R., kai 
mano tėvas ant rankų su ma
nim vaikšto po kambarius 
nakčia, arba tėvas ir motina, 
apkabinę mane lovoj, nori 
man padėti mano ligoj. Jisai 
nebuvo tiek stiprus, kad galė
tų su kitais jo amžiaus vai
kais žaisti ir kartu lankyti 
mokyklą. Todėl jo tėvas pa
samdė mokytoją į namus, sa
kydamas:

Teodorai, tu turi smegenis, 
bet smegenims dar reikalinga 
stiprus kūnas. Nuo tavęs tai 
priguli, tu tą gali padaryti.

Ir Treodoras pradėjo kovo
ti dėl stipraus kūno ir sme
genų pajėgumo.

Jo atmintis buvo gera ir 
protas veikė gerai. Jis daug 
skaitė, apie didvyrius, jų di- | 
delius 
resnės 
žygių 
lionės,

Jis suprato, jog būti didvy
riu reikalinga būti stiprios 
sveikatos, stiprios valios ir 
pajėgaus proto.

T. Rooseveltas, kaip ir dau
gelis vaikų svajojo tapti na
tūralistu, 
biografijoj pasakoja:

— Aš ryškiai prisimenu 
dieną, kada aš pradėjau savo 
karjerą kaip zoolegijos mėgė
jas. Aš ėjau Broadway, pa
tekau į turgavietę kurion 
kartais būdavau siunčiamas 
nupirkti pusryčiams braškių, 

aš pamačiau negyvą 
padėtą ant medžio ka- 
Šis ruonio vaizdas iš- 
manyje svajones apie 

medžiokles, nuoti- 
kur jis

Roose-

darbus, kovas dėl ge- 
ateities. Jį viliojo kar- 
darbai, nuotikiai, ke- 
fantastiškos istorijos.

štai ką jis savo

v •Štai 
ruonį, 
ladės. 
šaukė
keliones, 
kius. Aš paklausiau, 
buvo sugautas. Sužinojau — 
uoste. Kol ruonis buvo tur
gavietėj, aš diena dienon ten 
atsilankydavau. Aš matuoda
vau jį, iš visų pusių apžiūrė
davau ir pradėjau 
nėti.

jj apraši-

Teodoras kartais 
kad jis nėra iš tų 
riuos jis yra skaitęs, kaip an
tai Valley Forge karai ar 
Margano šaulys herojus, 
Mayne Reid’o knygoje apra
šomi nuostabus nuotikiai. Ke
turioliktus metus eidamas T. 
Rooseveltas turėjo nežymų, 
bet reikšmingą jo gyvenime 
atsitikimą. Du maži vaikai 
maždaug jo amžiaus, keliau
jant jam pašto vežime į Mo- 
oreheal Lake, jį pajuokė dėl 
jo menkos išvaizdos. Jaunuo
lį Teodorą tai užgavo ir jis 
nutarė tapti raudonskruosčiu 
kaip ir anie du vaikai.

Kad sustiprinus savo svei-

ilgėjosi, 
apie ku-

v •

22 metų am-

liko gana di- 
kas leido T.

Yorko legis-

atsinaujina 
j ligonines,

katą, kasdien jis darydavo 
mankštą, daug laiko praleis
davo gryname ore, mėgdavo 
plaukioti laiveliu, ypač smar
kiam vėjui vandenį banguo
jant ir panašiai

1877 metais jis įstoja į 
Harvard’o universitetą, kurį 
baigia 1881 m. 
žiaus.

Tėvui mirus, 
delis turtas,
Rooseveltui gyventi be var
go. Turtas ir tuščias gyveni
mas jo neviliojo. Jis nutarė, 
jog jo turtas ir sveikata pri
valo tarnauti kitų gerovei, ir 
jis žengė į politinį gyvenimą.

1881 metais baigęs univer
sitetą stoja Nevv 
laturon.

1883 metais 
astma. Jis neina

| neina pas gydytojus, neprašo 
vaistinėse piliukių. Jis žino, 
jog motina gamta 
riausias 
sveikatai.
į Dakotą, 
klimato

I larmoj ir pradeda paprastą, 
bet sveikatai naudingą gyve
nimą gamtoj, gyvenimą, kurs 
gražino jam sveikatą, padeda 
pažinti žmones, jų vargus, 
tampa stiprus kunu ir dva
sia. Čia jis pats statosi sau 
namus, pats skaldo malkas, 
pats šeria kiaules, atlieka vi
sus kitus ūkio darbus. Jei 
pradžioj kovibojai ' iš jo juo
kėsi, vadindami jį minkšta
kūniu, tad, ilgai nelaukus, jis 
pralenkia kovbojus medžiok
lėj, šaudymo taiklumu ir pa
našiai.

Jisai sako:
te mes gyvenome ant arklio 
su ginklu rankoje, mes dirbo
me po karštais saulės spindu
liais, mes sužinojom, kas tai 
yra šaltis rudens naktį, sau- 
gojant galvijų bandą.

T. Rooseveltas su kitais 
kovbojais pasileidžia 200-300 
mylių į medžioklę briedžių, 
bofalo, lokių ir 
žvėrių Po šešių 
leidžia Dakotą, 
jam sveikatą, į 
pasirengęs stoti 
kraštui.

1880 metais dirba civilinės 
tarnyboj komisijoj, 1895 m. 
skiriamas Nevv Yorko polici
jos komisaru, o 1897 melais 
jau Washingtone laivyno sek
retoriaus padėjėjas. Dėka jo 
Amerikos laivyno pajėgumas 
žymiai pakyla.

1898 metais kyla karas su 
ispanais. T. Rooseveltas atsi
sako šių aukštų pareigų ir 
stoja savanoriu į raitelių pul
ką, paskui jį savanoriais sto
jo jo pulkan jo buvusieji 
draugai kovbojai. Šis pulkas 
buvo pramintas — “p a s i u- 
tėlių reitelių pulkas”, ir pa
sižymėjo Kuboj kare su ispa
nais. Karo gale 
tas jau buvo 
tautos didvyris.

1898 metais
g u b e r n atorius, vėliau vice 
prezidentas, o 1901 mirus 
prezidentui McKinley, Teodo
ras Rooseveltas išrenkamas 
JAV prezidentu.

yra ge- 
pašlijusiai

• y i _t

vaistas
Teodoras išvyksta 
žinomą kaipo sauso 
kraštą. Apsistoja

Šiame kraš-

kitų stambių 
metų jis ap- 
kuri gražino 
Nevv Yorką, 

į darbą savo

T. Roosevel- 
pulkininkas,

New Yorko

Tarp 
darytų 
tu yra 
kymas,
simas ir kiti.

T. Roosevelto nuomone mi
škai turi būti valstybės glo
boj, kad juos apsaugojus nuo 
privačių asmenų sauvanaudiš- 
ko naikinimo. Buvo paimta 
valstybės globon apie 47 mil. 
akrų miško. Buvo išdirbti 
miško iškirtimo ir apželdini

mo nuostatai. Kovai su miš
kų gaisrais miškuose buvo 
iškirsti keliai, takai, pastaty
ta sargybų bokštai, pravesta 
telegrafo linijos, kad, paste
bėjus gaisravietę, greitai ją 
likvidavus. Istorija sako, jog 
T. R. didžiausias nuveiktas 
darbas buvo iškasimas Pana
mos kanalo, kurs sujungė 
vandens keliu Atlantą su Pa- 
cifiku. Šis kanalas tarnauja 
netik Amerikai, bet visam 
pasauliui.

Ir privačiam gyvenime, pa
sitraukęs iš prezidento parei
gų, T. Rooseveltas turėjo di- | 
dėlės įtakos 
venimą.

Jisai mirė 
šio 9 dieną 
mirtis Amerikoj iššaukė dide
lį Jiudėsį. Jisai buvo to ver
tas.

Štai keletas jo minčių:
— Mes čia Amerikoj laiko

me savo rankose pasaulio 
viltį, ateinančių laikų ūkimą. 
Gėda ir pažeminimas bus 
mums, jei vėl musų priges 
aukšta sprendimų šviesa.

Arba:
— Mano manymu pašalinti 

rasių ir religijų fanatiškumą 
šiame krašte yra svarbiau
sias dalykas.

Arba:
— Daryk ką gali, tuom ką 

turi, ten kur esi...
Šių jo minčių turinys yra 

didelis, dėl jų verta pagalvo
ti.

į Amerikos gy-

Oyster Bay sau- 
1919 metais. Jo

Los Angeles, Calif.

Sėkmingas Piknikas. SLA 
Narys Juozas Aftukas Tu

rėjo Operaciją

gėri- 
žmo-

Biek-

Birželio mėn. 21 dieną Ar- 
rovo Seco parke įvyko drau- 
kiškas piknikas, kurį suruošė 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas. Buvo paruošti ska
nus lietuviški pietus ir 
mai. Dalyvavo apie 150 
nių.

Klubo pirmininkas A.
ša prakalbėjo į susirinkusius 
lietuvių namo reikalu. Loteri
ja ir piknikas užsibaigė su 
geromis pasekmėmis.

Vienas klubo ir SLA narys, 
Juozas Aftukas, šiomis die
nomis turėjo sunkią operaci
ją ant vidurių, ir dabar ran
dasi Veteranų ligoninėje. Lin
kime p. Aftukui greito pas
veikimo ir stiprios sveikatos

O. R.

South Boston, Mass.
Adv. A. O. Shallna, Lietu

vos garbės konsulas gyvenąs 
Cambridge, Mass., išrinktas 
nariu Boston Bar Association 
Unlawful Practice of The 
Law komisijoje, ir perrinktas 
nariu Massachusetts T r i a 1 
Lawyers Association veikian
čio komiteto.

DR. STEPONAS BIEŽIS

Olio 
laisvinime

(Tęsinys)

darbai Lietuvos
7

pastovios ir ra-

X

mirties garbin- 
Tauitinę Sąjun-I

I Lietuvos laisvinimo pastan
gose Antanas Olis realistiniai 
galvojo ir praktiškai dirbo. 
Jis buvo įsitikinęs dviem bū
tinom sąlygom: Viena — iš- 

I laikyti vieningą politinį frontą 
musų išeivijoje. — Antra — 
įtikinti demokratijų kraštus, 
pirmoje vietoje JAV, kad be 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos ir kitų pavergtų kraštų 
negali būti 
mios taikos.

Jis iki pat 
gai atstovavo
gą Amerikos Lietuvių Tarybo
je, kuriai daug pasitarnavo 
logišku galvojimu, plačia pa
žintimi ir įtaka Amerikos 
aukštuose politiniuose sluogs- 
niuose. Jis visiškai teisingai 
grindė, kad lietuvių partijų 
arba kaip įprasta vadinti sro- 

I vių nesutarimai ir ginčai lie
ka taip maži ir nereikšmingi 
prieš Lietuvos bylą, kad ne
tenka bent kokio rimtesnio 
dėmesio, kuris galėtų drumsti 
ar skaldyti Lietuvos laisvini
mo pastangas.

Jis taip pat buvo įsitikini
mo, kad paskiri sąjūdžiai ar 
ėjimai gali teigiamai reikštis 
politinėje plotmėje, jei jie ne- 
sikryžuoja ir nesudaro para
lelizmo ALT darbuose, kad 
tokius sąjūdžius nedera drau
sti ir dar blogiau juos smerk
ti, nes tai nė esmės, nė paties 
politinio principo vieningumo 
nelaužo. O kaip tik priešingai 
— tai sudaro kur kas platesnį, 
priartėjantį universalumo lie
tuvių išeivijos išsiliejimą, sie
kiantį vieno ir to paties aukš
tojo tikslo, būtent, juo arti
mesnio Lietuvos išlaisvinimo. 
Rimtai ir plačiai galvojančiam 
šitokia tezė negali būti nepri
imtina. Tačiau kai kas smul
kiu mąstymu ir siauru apsiri
bojimu, aišku, negalėjo toliau 
pramatyti ir todėl šią idėją ir 
darbus nepagristai kritikavo 
ir net piktai puolė, gal ir ne- 
pajusdami tuomi save plaką.

i

Olio iniciatyva ir 
įvykdyta pirmasis 
kaip ir pastarieji

reikalui. Pirmie- 
buvo slegianti, 

pagrindų nusivi- 
keliantieji. Ta-

Šios idėjos vedini ir širdin
gu troškimu kuo stipriausiai 
pasitarnauti Lietuvos byloje 
buvo suruošta trys ir itin 
reikšmingi žygiai, vadinami 
sąskrydžiais šio krašto sosti
nėje Washingtone. Kodėl Wa- 
shingtone, o ne kur kitur? 
Washingtonas yra patsai stip
riausias ir įtakingiausias tarp
tautinės didžiosios politikos 
centras, kurio žodis turi nu
sveriančią jėgą ir žinoma, ga
linčią sprendimo valandoje 
nulemti Lietuvos vienokį ar 
kitokį likimą. Jei čia bus ras
ta tikro palankumo ir širdin
go rėmimo, tai jau labai daug 
padaryta musų tėvų krašto 
išlaisvinimui. Šiais sąskry
džiais kaip tik to ir absoliu
čiai nieko kito nesiekta. Nors 
prabėgom pažvelgkime kas 
tais žygiais laimėta ar blogo | 
padaryta.

Antano 
vadovybe 
sąskrydis,
du, užvadintas Misija, nes tik
rumoje šis žygis ir buvo mi
sija Lietuvos 
ji patyrimai 
nerimą ir iš 
limo rūpestį
čiau ta misija baigėsi visai ne
tikėtu, bet aiškiu laimėjimu.

Priešban ketiniame priėmi
me, kuriame dalyvavo arti 
100 įtakingesniųjų kongreso 
narių, spaudos atstovų ir 
aukštų vyriausybės pareigu- 
gunų štai kas teko išklausy
ti, ką girdėjau savo ausimis: 
Esą, Jus lietuviai slavų pada
linys, visą laiką (įsivaizduok, 
visą laiką) buvę Rusijos im
perijos dalimi ir kaip tai per 
kokią klaidą gavę nepriklau
somybę po pirmojo pasaulinio 
karo ir vėl savu noru įsijun
gę į savo imperiją, kuomi ati
taisėte stambią klaidą, dabar 
beprasmiškomis užgaido m i s 
keliate nerimą ir ardote vie
nybę su musų sąjungininku, 
sovietų Rusija. Taigi reikalas 
išlygintas ir baigtas, žodžiu, 
užsičiaupkite ir vykite namo, 
nes jūsų užmačios mums ne
pageidaujamos ir nepriimti
nos. Tai visą buvo pareikšta

rimtai ir daugelio kongreso ir 
nekuriu vyriausybės žmonių, 
kurie nustato valstybinius 
polinkius ir santykiavimus. 
Vyravimas šitokios nuomo
nės prislėgė musų jausmus ir 
sukėlė rimtų 
laimėti.

Tai dėjosi 
1945 metais,
jimas aliantams 
jau užtikrintas ir ėjo prie už
baigos. Dar čia reikia paste
bėti, kad Stalino gudri politi
ka buvo Washingtoną stip
riai užhipnotizavusi. Net mu
sų aiškus draugai iš pirmiau

abejonių bet ką

karo pabaigoje 
kai karo laimė- 

buvo veik

ir širdingi rėmėjai Lietuvos 
bylos pakartotinai mus pra
šė švelninti musų pasisaky
mus, kad nepažeisti gerų san
tykių su Stalinu. Gal ir pas
tarieji buvo persiėmę Krem
liaus dvasia nesuprasdami jo 
siekius, o greičiausia neturė
jo pakankamai drąsos pasi
reikšti. Kaip ten bebuvo, bet 
viena paaiškėjo, kad atmosfe
ra mums buvo nepalanki ir 
nieko nežadanti. Tad reika
las reiškėsi lyg pūtimas prieš 
vęją.

(Bus daugiau)

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei Londone malonu pranešti, 

kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 75,000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES 
VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, 
toms medžiagoms esame parinkę specialų raštą— dvigubus ypač švelnius 
ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklias: 
melsvą, tamsiai rudą ir tamsiai pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi jrašą “Made in England.”

Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir 
daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrove nusprendė siūlyti jas 

^visiems lietuviams standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiški 
“Specialų standartini siuntini,’’ kuri sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 
Prekybos Bendrovė nusprendė skirti tam reikalui 23,000 jardų medžiagos, 
iš kurios bus galima sudaryti 1,000 “Specialių standartinių siuntinių.” 
Toki siuntinį sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTINĖS RŪŠIES VIL
NONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$79.00
įskaitant į tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias 
spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiškį “Specialų standartinį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas, vis 
tiek, ar jis yra musų klijentas, ar kitos firmos.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie 
tuojau negali užsisakyti, gavz bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius 
laukti paties užsakymo.

Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZ
DŽIAIS BUS PASIRINKĘS

Mes busime dėkingi, jei
JU MEDŽIAGŲ pavyzdžių, 
musų klijentai.

UŽSAKYTOJAS.

nuolatiniai musų klijentai, prašydami NAU- 
laiškuose pažymės, kad jie yra nuolatiniai

f

painformuoti visus siuvamųjų mašinų siun-Mums taip pat malonu
timu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir ko
jomis minamąsias “Singer” siuvamąsias mašinas kurių muitas yra čia 
apmokamas.

Mums vis dar butų pageidaujami atstovai J. A. V. -ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN

...........-..............................."-F-..-.-------- .---------- ■■ . —■ ... ................................... .... -n;

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

CIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda— duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybes. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $109 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudę skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS ™

*

, zona —, valstija —

, zona —, valstija___

6 >

, zona valstija___

ir gatvė
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164 , num. 

mleetM

m., num. įr gatvė 

miestas-------------

m., num. ir gatvė 

miestas________

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susiviemjmą.

Vardas ir Pavardė Amžius Adresas

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.
B0SM8OSS

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

♦Siuntinių pristatymas garan- 
vai. vakaro kasdien, šeštadie-

♦Per musų firrhą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstai gų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

882 North 7th St
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747 /
Norėdami

(D

(2)

(3)
MUSŲ SKYRIAI:

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550
1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, DI. 
HUmboldt 6-2818

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė

m., num. ir gatvė

miestas

zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK L N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, Nevv York Greenfield, Mass.
Prezidentas D. Eisenlioweris

Dalyvavo Parodos Atidaryme
Rengiama Didelis ir Gražus 

Piknikas-Gegužinė

Amerikoj. Prie kapo 
kinimo žodį pasakė 
kun. J. Kučingis ir 
dejas A. Skirus.

atsisvei- 
klebonas 
LD lei- 

ld.

Sovietų Sąjungos paroda 
didžiuliame Nevv Yorko Koli- 
ziejume atidaryta birželio 29 
dienos popietį. Parodą atida
rė ir atitinkamas kalbas pa- 
sakė Sovietų vice premjeras 
Frol R. Kozlov ir Amerikos 
vice prezidentas R i c h a r d 
Nixon. Į parodos atidarymą 
buvo atskridęs ir prezidentas 
Eisenhovveris, kuris trumpai 
pasikalbėjo su Kozlovu ir 
apie valandą laiko praleido 
apžiūrėdamas parodą. Taipgi 
parodos atidaryme dalyvavo 
Amerikos ambas. Jungtinėse 
Tautose Henry Cabot Izidge, 
Sovietų ambas. Menshikov ir 
keletas kitų Amerikos ir So
vietų įžymių asmenų.

Prezidentas, apie valandą 
laiko praleidęs parodoje, tos 
pat dienos popietį išskrido į 
Washingtoną.

Paroda tęsis 40 dienų, tai 
yra iki rugpiučio 10 dienai.

Brooklyn, N. Y

Mirė Juozas Zeidat

Co-

411 Grand Street 
Zeidat, sulaukęs 68 

amžiaus. Buvo SLA

kelis metus velionis

Birželio 27 dieną Kings 
unty ligoninėje mirė Brookly
ne plačiai žinomas buvęs biz
nierius restaurano ir baro sa
vininkas 
Juozas 
metus 
narys.

Prieš
biznį pavedė sunui Juozui ir 
po to niekur nedirbo ir net 
sunui niekuomet nepagalbė- 
davo, tik sau laisvai vaikštinė
jo. Pastaruoju laiku buvo pa
stebima velionio nesveikatin- 
gumas, nes sutikus 
tinus nepažindavo 
savo gerų draugų, 
ligoninės globai po 
vaičių ir baigė savo 
dienas.

ir užkal- 
buvusių 

Pavestas 
kelių sa- 
gyvenimo

Liko žmona Ona, sūnūs 
Juozas, marti ir anūkai. Ve
lionio laidotuves aprūpino lai
dotuvių direktorius Aromis- 
kis. Liepos 1 dieną velionio 
kūnas amžinam poilsiui išvež
tas į Brockton, Mass., kur 
velionis pirmiau su šeima gy
veno. Ilsėkis ramiai Juozai, 
o likusiai tavo šeimai reiškiu 
užuojautą.

K. J. Paulauskas.

Wilkes Barre, Pa.

S vešiai Musų Mieste

Birželio 6 dieną į musų mie
štą pasisvečiuoti buvo atvykę 
du žymus SLA 299 kuopos iš 
Rumford Maine darbuotojai, 
J. Ambris, tilšietis, ir A. Ma
jauskas, mano kaimynas. Mes 
kartu augom ir kariavom su 
galvijais Padubisyje. Dabar 
musų broliai ir jų vaikai dir
ba viename kolūkį, o daug ar
timųjų išvežti Sibiran į Irkus- 
kio girias.

Visi trys porą dienų apkal
bėjome kaip rusai skriaudžia 
musų artimus. Dauguma lie
tuvių siunčia gyduoles, o Lie
tuvoje gavėjai moka apie šim
tą rublių atsiimdami siuntinį 
pašte. Oro siuntinys pasiekia 
Lietuvą per tris dienas.

Svečiai aplankė SLA 35 
kuopos susirinkimą ir dalyva
vo SLA 115 kuopos piknike 
Sans Souci parke. Čia susipa
žino su SLA 7-tos apskrities 
iždininku Urbonu, vice pirmi
ninku Ambrozaičiu, M. Kup- 
riene, J. Rusilu ir V. Paulaus
ku, tauragiečiu. Svečiai girdė
jo apie šią lietuvių koloniją, 
bet asmeniškai pirmą kartą 
aplankė.

4r

Šv. Onos draugija rengia 
didelį ir gražų pikniką-gegu- 
žinę sekmadienį, liepos mėn. 
19 dieną, Franklin County 
parke. Pradžia 1 valandą po 
pietų.

Kviečiami visi brangus bro
liai ir sesutės dalyvauti pikni
ke ir praleisti jaukioj nuotai
koj laiką tyrame ore. Bus vi
sokių pamarginimų, kaip tai 
pagerbimas Onų ir vaiku
čiams programa. Už atsižy- 
mėjimus bus duodamos dova- 

lietuviškų 
tad nepra- 

atsilankyki- 
šią vasarą 
rengiam.

JIE GERAI MUMS 
PATARNAUJA

nos. Taipgi bus 
valgių ir gėrimų, 
leiskite progos ir 
te į pikniką, nes 
tik vieną pikniką

Kviečia rengėjos:
A. Steponkevičienė,
A. Dėdinienė,
A. Agonienė.

Iš Lietuvos Pa j ieško 
Giminių Amerikoj

Pajieškomi Statkus Domi
ninkas ir Statkus Kazimieras, 
gyvenanti Čikagoje, kilimo iš 
Šiaulių apskrities, Pa po 1 ės 
valsčiaus. Pajieško jų sesers 
Statkutės — Gedaminskienės 
Barboros duktė Justina 
daminskaitė-Mickevičiene.

Prašau, nesant jiems gy
viems, nors jų vaikams para
šyti laišką šiuo adresu: Lie
tuvos TSR, Vilniaus sritis, 
Daugų rajonas, Onuškio mie
stas, Mickevičienei Justinai.

Ge-

Los Angeles Calif.

Nepaprastai Įdomios 
Diskusijos

kal-

, Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles skyrius buvo su
rengęs viešas diskusijas lite
ratūros ir žurnalistikos klau
simais. Diskusijoms, kurios 
įvyko balandžio 26 dieną, 
12:15 valandą šv. Kazimiero 
parapijos salėje, įvadą padarė 
rašytojas J. Gliaudą ir laik
raštininkas Ig. Med Žiūkas. 
Diskusijose dalyvavo: J. Ti- 
ninis, prof. M. Biržiška, L. 
Valiukas, K. Liaudanskas, A. 
Raulinaitis ir kit. Diskusijų 
pasiklausyti buvo susirinkęs 
gražus būrys Los Angeles lie
tuvių. Gražių minčių davė 
prof. M. Biržiška. Anot jo, jo
kio nuosmukio nesimato nei 
literatūroje, nei žurnalistiko
je. “Literatūra gyva”, — 
bėjo prof. M. Biržiška,
“bet ar mes esame prie jos 
priaugę”. Anot profesoriaus, 
straipsniai laikraščiuose turė
tų būti trumpesni; korespon
dencijos parašytos meniškai, 
įdomiai. Anot profesoriaus M. 
Biržiškos, jis nepykstąs, jei 
ir esąs kada laikraščiuose 
“užkabinamas”, jei tai pada
ryta “meniškai”, o ne grubiai.

Rašytojas J. Gliaudą pra
šė atsakymo į porą klausimų: 
1. Ar menas turėtų būti tik 
menui. 2. Kas gali vertinti 
meno kurinį? Juozas Tininis 
pasisakė dėl eilės įvairių ne
galavimų musų spaudoje. Dis
kusijų moderatoriumi buvo 
Algis Raulinaitis. Netolimoje 
ateityje frontininkai planuoja 
vėl turėti diskusijas, bet šį 
kartą politiniais klausimais. 
IJetuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles skyriui vadovauja: 
pirm. J. Ąžuolaitis, sekr. J. 
Kojelis.

Buv. ilgametis Liet. Dienų 
administratorius J. Urbonas 
1959. 5. 5. palaidotas Los
Angeles mieste. Į pusiau slap
tą lietuvių organizacinį gyve
nimą įsijungė dar gyvenda
mas Oharbine, Mandžurijoje, 
kur 1916 m. baigė 8 metų ko
mercinę mokyklą. Mielai dė- 
joai j organizuot, veikiau irJ. V. Stanlslovaitis.

r

atvykęs į Kanadą apsigyveno 
VVjndsore, tačiau jo darbovie
tėje sumažėjus darbams, 
persikėlė netoli Tillsonburgo 
ir dirbo ūkyje prie tabako 
darbų.

Dideliame nuliudime liko 
motina Petronėlė, du broliai 
Vincas ir Vytautas, dvi sese
rys Eleonora ir Uršulė, 
daug draugų ir pažįstamų.

Gaila netekus dar jauno ir 
patriotingo žmogaus. Lai jam 
hune lengva ilsėtis šaltoje že
mėje. Draugas.

Stepa-
Anta-

3UI1U8

ir

Paieškojimai

sumažiname 
palengviname

jy 
iu

irsvarsto kaip 
firmą siuntinius

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Simonaitis Titas, Marcelio sūnūs, 
gim. Tirkšlionių km, Rozalimo 
vals, Panevėžio apskr.

Stasiukaitis Juozas, Tomo sūnūs, 
g. 1931 m, Naujininkų km, Paje
vonio vals, Vilkaviškio apskr. ,

Vasiliauskas Petras, Antano su- ’

nūs, iš Papievių km, Kartenos 
vals., Kretingos apskr.

Vyšniauskienė-Skrickytė 
nė, ir Lukša-Skrickytė Ona, 
no dukterys.

žemaitis Jonas, Jono
ir žemaityte-Tadijošaitytė Marcelė, 
Juozo duktė.

Bittner Anna, ir Kasiulaitis-Bal
seraitis Simas, gyveno Linden St(, 
Brooklyn, N. Y.

Einoras Jonas ir Pranas, Jono s, 
ir jų motinos sesuo gilinskienč Ma
rija.

Gadzinskas Julius, gim. Šilalėje, 
karui baigiantis buvo Drezdene, 
Vokietijoje.

Galminas Povilas, Juozo s, g. 
1922 m. Upynos par., Skaudvilės 
vals.

Gibas Jonas, ir Gibaitė Aldona, 
Juozo vaikai.

Grigaliūnas Povilas, Vinco sū
nūs. 
Gureckis (Grechy) 
Stanislovas, 
Pranciškaus 
vina .

Holozubiec
męs Pastoviuose,
no Lavvrence, Mass.

Jackus Bronius ir Valerijonas,

iš

ir

- Pac- 
Travel

geriau- 
sutikau 
metais 

šią fir-

Ir kas iš musų šiandien 
nesiunčia siuntinius likusiems 
giminėms ir draugams į Lie
tuvą ar Sibirą. Siunčia dau
gelis, tais siuntiniais-dovano- 
dis džiaugiasi ten mūsiškiai. 
Siuntiniais 
skurdą ir 
gyvenimą.

Daugelis 
per kurią
siųsti. Jūsų korespondentas 
užėjo į Package Ebcpress and 
Travel Agency, Ine. pasižiū
rėti kaip toje firmoje dirba
ma. Buvau apverstas laiš
kais, kuriais reiškiama tai 
firmai padėka už gerą siunti
nių persiuntimą, už gerą pa
tarnavimą. Laiškų tarpe ra
dau ir padėkos pareiškimus 
už greitą atlyginimą už tru
kumą siuntiniuose, kurie re
tai, bet kartais pasitaiko. O 
taip pat siuntėjai dėkoja už 
greitą ir tikslų siuntinių per
siuntimą. Tos firmos 
kage Express and
Agency, Ine. trys įstaigos 
esančios Brooklyne, Nevv Yor
ke ir Nevvarke turi patyrusius 
tarnautojus, nes firma egzis
tuoja 18 metų. Besikalbant 
su siuntėjais patyriau, kad 
jie visi tąja firma patenkinti 
ir nuolatos jos patarnavimu 
naudojasi.

Package Express and Tra
vel Agency turėdama specia
lų susitarimą su Inturistu 
gali ir pristato siuntinius sku
biai ir tvarkingai. Už patar
navimą ima minimalę kainą, 
bet darbą atlieka kuo 
šiai. Siuntėjų tarpe 
asmenis, įkurie metų 
siuntinius siunčia per 
mą.

Siuntėjų patogumui firma 
turi skyrius visoje Ameriko
je — Hartforde, Detroite, 
Los Angeles, Philadelphijoje, 
Chicagoje, o taip pat Brook 
lyne, Nevv Yorke ir Nevvarke. 
Visi skyriai priėmę siuntinius 
juos tuqj, tiesiai išsiunčia ga
vėjui, be atidėliojimo.

Musų laikraštyje firma 
garsinasi ir tuose skelbimuo
se suteikia platesnių informa
cijų kaip ir kokius siuntinius 
galima siųsti. Sekite tuos 
skelbimus.

Siuntiniai atsieina ne pi
giai, tad svarbu, kad kiekvie
nas siuntėjas pasirinktų tin
kamą firmą siuntinių per
siuntimui, o tokia yra Pac
kage Express and Travel 
Agency Incorporated.

Hamilton, Canada

Jaunuoliai Ruošiasi Vasa
riniam Stovyklavimui

Teko sužinoti, kad vietiniai 
jaunuoliai ruošiasi vasarinei 
stovyklai šiais metais, kuri 
bus Wasa.goje ir prasidės 
rugpiučio mėn 1 dieną. Joje 
stovyklaus jaunuoliai nuo 6 
iki 12 metų amžiaus, kurių 
nuvežimas ir parvežimas bus 
aprūpintas.

Paminėto amžiaus jaunuo
liai priimami į stovyklą pra
leisti porą savaičių ir pakvė
puoti tyru vasaros oru. Jau
nuoliai stovykloje bus tinka
mai prižiūrėti atitinkamų as
menų. Koresp.

«

Windsor, Canada

Užmuštas Jonas Žemaitis

Birželio mėnesio pradžioje 
traukinio užmuštas Jonas Že
maitis, apie 35 metų amžiaus, 
suvalkietis, nuo Pajavonio, 
Vilkaviškio apsrities. Velionis 
kelis metus gyveno Anglijoje,

- .J.. ha L;

Pranciškus ir 
Domininko sūnus, ir 
vaikai Jonas ir La-

Vincentas-VVilliam, gi- 
Lietuvoje, gyve-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 27, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS GRIGUTIS, 1 kp., Edwardsville, Pa., gimęs 

1890 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 13, 1923 m. Mirė birželio 6, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Veronikai Grigutis, pomirtinės iš- 
kėta $1,000.00 

JOSEPH BERNAT, 124 kp., Hartford, Conn., gimęs
8, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
12, 1939 m. Mirė gegužės 12, 1959 m. Ve-

kovo
kovo 
lionio žmonai, Monikai Bėrnat, pomirtinės išmo
kėta ______________________________________

JOHIN RADOW|ICZ, 192 kp., New Kensington, Pa., 
gimęs birželio 22, 1902 m., Allegheny County, Pa. 
Prie SLA prisirašė vasario 10, 1946 m. Mirė ge
gužės 29, 1959 m. Velionio žmonai, Nettie Ra- 
dowicz, pomirtinės išmokėta_________________

CHARLES H. ALIOZ, 216 kp., Erie, Pa., gimęs spa
lių 7, 1902 m., Erie, Pa. Prie SLA prisirašė bir
želio 2, 1940 m. Mirė balandžio 29, 1959 m. Velio
nio žmonai, Anna M. Alioz, pomirtinės išmokėta 

MARCELLA WOITKEWICZ, 216 kp., Erie, Pa., gi
musi gruodžio 8, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 10, 1949 m. Mirė kovo 3, 
1959 m. Velionės vyrui, John Wojtkewicz, po
mirtinės išmokėta __________________________

500.00

1,000.00

500.00

349.51

Viso ___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso______________ $71,i

išmokėtos ligoje pašalpos
M. P AUKŠTAITIS, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 3 savaites _____
B. C. VVASSER, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 6 savaites --------------
J. REPŠIS, 16 kp., Harrisburg, III., sirgo 9 sav. 5 d. _____________
J. MILIAUSKAS, 29 kp., Westville, 111., sirgo 8 sav. 3 d._________
A. DAMBRAUSKAS ,38 kp., Brooklyn, N. Y, sirgo 12 savaičių.™ 
A. ALMUTIS, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa., sirgo 6 savaites__ ______
S. NAVARDAUSKAS, 79 kp, lnkerman, Pa., sirgo 8 sav. 5 d...........
A. SHAPUTIS, 122 kp., Chicago, III., sirgo 11 sav. 6 d. __________
A SENKUS, 126 kp, Nevv York, N. Y, sirgo 5 sav. 6 d. _________
Kj. IVASKIENE, 153 kp., Du Bois„ Pa., sirgo 9 savaites 2 d._____
T. ANDRIUŠKEVIČIUS, 185 kp, E. Chicago, Ind, sirgo 3 sav. 3 d.
E. MOCKEVIČIENE, 211 kp, Mahanoy City, Pa, sirgo 5 sav. 6 d. 
S. VEGELEVIČIUS, 352 kp, Detroit, Mich, sirgo 4 sav. 2 d._____

$27.00
27.00
59.00
51.00
54.00
72.00
89.00
56.00
37.00
31.00
42.00
54.00
13.00

Ir sesuo Paulina, valkai Dominin
ko.

Jatkevičius (Jatkiewicz) Jonas, 
Juozo sūnūs, iš Eišiškių, gyveno 
Shenandoah, Pa.

Juknys Feliksas ir Kazys, 
Meškių k., Rietavo vals.

Kasiulaitis-Balseraitis Simas,
Bittner Anna, gyveno Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

Liekis Pranciškus, Viktoras, Ze
nonas, ir dar du broliai, iš Milai- 
čių kaimo, Kaltinėnų vals., Tau
ragės apskr.

Lileikis Vincas ir žmona O. Li
leikienė, buvę Vokietijoje.

Miškinis Vincas, gyvenęs Kana
doje.

Paškevičius Kasparas, Jono sū
nūs, gyveno Brooklyn, Nt Y, 193 
Grand Street. '

Pliuba Lionginas.
šarkauskas (Szarkovvski) Anta

nas, Juozo sūnūs, iš Eišiškių, gy
veno Shenandoah, Pa.

Šukys Juozas, Lietuvos kariuo
menės kapitonas, buvęs komendan
tas tremtinių stovyklose Vokietijo
je.

Varnelytė-šimkienė Ona, gyveno 
Čikagoje.

Žilinskienė Marija, ir jos sesers 
vaikai Einoras, Jonas ir Pranas, 
Jono sūnus.

žukauskaitė-<Gendvilienė Kazimie
ra, Antano d., iš Telšių, ir jos duk
terys Elena ir Sofija, gyveno Mus- 
kegon (Michigan?)

Andriulienė (Pukiutė?) 
gyvena St. Louis.

Bajoras (Byer) A„ 
Bronx, N. Y, Trafalgar

Bružas Juozas, Igno sūnūs.

Ileškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti narna bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
funeral home

AI.. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Elzbieta,

gyvenęs 
Place.

juos žinan- 
atsiliopti:

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave. 

(at Forest Parkvvay Station) 
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

PETKUS
TĖVAS IR SBNUS-SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Ave., Chicago. Tel. GRoveliill 6-2845-6
1410 S. 50th Ave., Cicero. Tel. TOwnhaU 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

»»
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 LIETUVA” tur’ daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Viso ............................. .....................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

........ ...................................... 4612.00

...................   $12,035.29
M. J. V.UN1KAS,

SLA Sekretorius.

___r... . 4

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką) aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuves sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie ipat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
1Ž8 S. Maine Ave., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
807 W. 30th St., New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

1

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aiiaskon; 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; Yellovvstone 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; Kaijį gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių ...

Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Ufahsakiuslejus knygų tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway .• So.

Su gražiais paveikslais. 
Kaina tik 75 centai,
šiuo adresu:

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.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1732 South Halated Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

7
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

■V"
Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Offico at New York, N. Y., under the Act of llarch 3, 1879No. 28

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provlded for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918 New York 1, N. Y., Liepos-July 10, 1959

50 METAI

PREZIDENTAS EISENHOWERIS KAL
BĖJOSI SU SOVIETU SĄJUNGOS 

VICEPREMJERU KOZLOVU
Kalbėjosi apie taikos palaikymą pasaulyje. - 
Federalinė Vokietija išsirinko prezidentą.-So- 
vietai protestavo prieš rinkimus Berlyne. - 
Macmillanas už viršūnių konferenciją.-Chica
goje prasidėjo tarptautinė paroda

bėjosi. oficialiai nepranešama, tačiau pats Kozlov spau
dos atstovams pareiškė, kad jiedu aptarė pasaulio tai
kos išlaikymą, taipgi jis pasigyrė spaudos atstovams, 
kad jis pasikalbėjimu patenkintas. Iš Baltąją Kurną 
tik tiek sužinota, kad prezidentas Eisenhovveris su Koz
lovu pasikalbėjime palietė Genevos užsienio reikalą 
ministerių konferenciją, kuri pertraukta ir bus atnau
jinta liepos menesio 13 dieną, kurioj vėl bus svarstoma 
Berlyno, Vokietijos suvienijimo, atominiu bombą ban
dymą uždraudimas ir viršūnių konferencijos galimy
bės. šiuo klausimu prezidentas Eisenlioweris laikosi 
pirmesnės savo nuomonės, kad viršūnių konferencijos 
šaukimui nėra prasmės, kol ministerią konferencijoj 
nebus prieita prie kokio nors susitarimo.

Apie sovietinį vicepremjerą Kozlovą prezidentas 
turi gerą nuomonę. Jis pasakė spaudas atstovams, 
jog Kozlovas yra malonus žmogus ir supranta juokus. 
Po susitikimo su senato užsienio komiteto nariais, jie 
irgi tokią pat nuomonę pareiškė apie Kozlovą, kaip pre
zidentas. Kozlovas kalbėdamas aerodrome VVashingto- 
ne pareiškė, kad Sovietą Sąjunga su Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms nori tokios pat draugystės, kokia bu
vo antrojo pasaulinio karo metais. Ar Kozlovui pa
vyks sudaryti karo metais buvusius santykius tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos, tą tik ateitis parodys. 
Iš praeities žinoma, kad Sovietai jokių sutarčių 
laiko, tai ir draugstė su jais neįmanoma.

Sovietų Sąjungos vicepremjeras Flor Kozlov, bir
želio 29 dieną atidarė savo valstybės parodą koliziejmne 
New Yorke, kurion buvo atvykęs prezidentas Eisenlio- 
vveris parodą pamatyti, susitiko su Kozlovu ir turėjo 
trumpą asmenišką pasikalbėjimą. Iš New Yorko jis 
nuvyko į AVashiugtoną, kur kalbėjosi su prezidentu Ei- 
serdiotveriu daugiau valandą laiko. Taipgi sovietinis 
svečias matėsi ir su valstybes sekretorium Herteriu.

Kokiais klausimais Eisenliotveris su Kozlovu kal-

ĮK'SI-

Federalinės Vokietijos prezidento rinkimai
Federalinės Vokietijos prezi-Vokietiįoje įvyko preziden

to rinkimai. Ruošantis rinki
mams parenkant kandidatus 
prezidentos vietai, buvo ma
nęs kandidatuoti prezidento 
pareigoms kancleris Adenau- 
eris, 83 metų senys, bet vė
liau jis pakeitė nuomonę ir 
pasiliko savo senoj kanclerio 
vietoj. Renkant prezidentą 
daugiausia balsų gavo ir ta
po išrinktas dr. Heinrich Lu- 
ebke, 63 metų, dabartinis že
mės ūkio ministeris, krikščio
nių demokratų partijos žmo
gus. Kiti du kandidatai buvo 
— socialdemokratų ir libera
lų prof. Carlo Schmid ir dr. 
Max Becker. Per pirmą bal
savimą nė vienas kandidatas 
negavo reikalingo skaičiaus 
elektorių balsų, bet kriKŠčio- 
nims demokratams pavykus 
patraukti savo pusėn konser
vatorių partijos elektorius, 
Luebke gavo šešis balsus 
daugiau, negu reikia prezi
dento išrinkimui. Adenaueris 
norėjo, kad prezidentu butų 
išrinktas Erhardo, tačiau jis 
atsisakė kandidatuoti, nors 
jis toms atsakomingoms pa
reigoms buvo laikomas rin- 
čiau kandidatu. Iki šiol pre
zidentu buvo liberalas Teodor 
Heuss, o išrinktasis preziden
tas yra krikščionių demokra
tų partijos žmogus. Jis pra
dės eiti prezidento pareigas 
nuo rugsėjo mėnesio.

Sovietai protestavo prieš 
prezidento rinkimus

Sovietams nepatiko, kad 

L

dento rinkimai vykdyti Vaka
riniam Berlyne, o ne kur ki
tur. Komunistų partijos orga
nas “Pravda” reikalavo, kad 
prezidento rinkimai butų per
kelti j kitą kurią vietą, o ne 
vykdomi Vokietijos viduje. 
Tačiau rinkėjai suvažiavo į 
Vakarinį Berlyną ir išrinko 
Federalinės Vokietijos prezi
dentą, nekreipdami dėmesio į 
sovietinius perpsėjimus, bet 
laikraštis nepaminėjo, kas 
atsitiks, jeigu rinkimai įvyks 
Berlyne, prieš įju norą. Pir- 
mesnieji rinkimai, įvykę 1954 
metais, irgi įvyko Berlyne, 
kada prezidentu perrinktas 
dabartinis prezidentas Teodor 
Heuss, komunistai tuo laiku 
nerodė jokio nepasitenkinimo.

Macmillanas už 
viršūnių konferencijų

Londono vienas laikraštis 
parašė, kad Didžiosios Brita
nijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas surado būdą 
kaip sušaukti viršūnių vadų 
konferenciją. Laikraštis rašo, 
kad ministeriui pirmininkui 
Macmillanui pasisekė gauti 
prezidento Eisenhovverio pri
tarimą konferencijos sušauki
mui. Konferencijoj turėtų da
lyvauti prezidentas Eisenho- 
vveris, Prancūzijos .preziden
tas De Gaulle, Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirminin
kas Macmillanas ir Sovietų 
Sąjungos ministeris pirminin
kas ChruŠčev. Konferencija, 
kaip laikraštis rašė, turėtų

Dėdę Juozę Ambraziejy Prisiminus
Velionis Dėdė Juozas Am

braziejus, gimęs prieš arti 83 
metus Rusijos carui valdant 
Lietuvą, pirmiausiai mokėti 
pas kaimo daraktorių, o vė
liau Daukšių pradžios mokyk
loje ir ruošėsi į antrą gimna
zijos klasę. Mari/j a m p o 1 ė s 
gimnazijoj mokėsi vienus me
tus ir baigė antrą klasę. Bai
gęs dvi klases, būdamas jau
nas ir pilnas energijos, pra
dėjo skaityti tais laikais 
džiaudžiamą lietuvišką spau
dą, įsitraukė į darbą kovai 
prieš rusus ir pradėjo steigti 
draugijas. Jis buvo vienas iš 
draugijų steigėjų "Šienpju- 
viai” ir “ Artojų” draugijų.

"Artojų” draugijos tikslas 
buvo platinti lietuvių spaudą, 
ruošti vaidinimus, organi
zuoti ūkininkus ir tt. Knygų 
ir laikraščių jis gaudavo nuo 
kontrabandos nešėjo ir pla
tintojo Juozo Kancieriaus, 
taipgi nuo jo gaudavo iš A- 
merikos prisiųstus laikraš
čius. Ambraziejus buvo ne 
tik paprastas eilinis draugi
jos narys, bet ėjo knygiaus ir 
iždininko pareigas.

Kadangi tais laikais lietu
vių spauda buvo persekioja
ma rusų valdžios, knygos bu
vo slepiamos namie tvartuose 
ir kitose slaptose vietose, ta
čiau Juozas Ambraziejus su
rado kitus kelius lietuvių 
knygoms slėpti, būtent Mari
jampolės vienuolyne, kur tuo ' 
metu gyveno patriotingas ku
nigas Arnastauskas. Jis pri
imdavo ir paslėpdavo j rūsį 
Ambraziejaus atneštai kny
gas ir laikraščius. Kada rusi- 
jos žandarams buvo įskųsta 
apie vienuolyno rūsy laiko
mas knygas, Ambraziejus iš 
vienuolyno knygas turėjo iš
kraustyti.

Velionis buvo "Varpo” ir 
“Ūkininko” bendradarbis, da
lyvaudavo pirmuose lietuvių 
teatrų vaidinimuose, kurie 
buvo rengiami kaimuose ūki
ninkų kluonuose slaptai, kad 
nesužinotų msų žandarai.

Organizavo ūkininkus
Lietuvos ūkininkai pradėti 

įvykti pabaigoje rugpiučio ar 
pradžioje rugsėjo. Taigi at
rodo, kad ministeris pirminin
kas Macmillanas, kuris ne
perseniai lankėsi Maskvoje ir 
kalbėjosi su Chruščevu, būti
nai nori turėti viršūnių vadų 
konferenciją ir susitikti su 
sovietų ministerių pirmininku 
Chruščevu, nežiūrint kokios 
pasekmės bus iš užsienio rei
kalų ministerių konferencijos 
Gencvoje.

Chicagoje prasidėjo 
tarptautinė paroda

Didmiestyje Chicagoje lie
pos 3 dieną prasidėjo tarp
tautinė paroda. Parodoje' lie
tuviai turi savo pavilijoną, tai 
į jos atidarymą buvo atvykęs 
Lietuvos atstovas Juozus Ra
jeckas iš VVashingtono. Pro
gramoje dalyvavo ir lietuviai 
dainininkai, šokėjai ir jurų 
skautai, kurie yra paruošę 
yachtą. Į parodą iš Kanados 
atvyko Anglijos karalienė 
Elzbieta antroji su savo vyru 
Pilypu. Ji buvo sutikta ir pa
sveikinta miesto, valstijos ir 
iš Washingtono atvykusių pa
reigūnų, taipgi artilerijos pul
ko buvo paleistas 21 šūvis jai 
pasveikinti. Parodoje karalie
nė sutiko įvairių tautų išrink
tas gražuoles ir apžiurėjo pa
rodą.

o r g a n i z uoli per "Artojų" 
draugiją, ir tame darbe daug 
dirbo velionis Juozas Ambra
ziejus. 1905 metais kilus re
voliucijai, Ambraziejus visu 
ryžtingumu stoja kovon prieš 
caro valdžią, jis sako kalbas 
ir ragina žmones kovoti prieš 
priešpaudėją, reikalauti lie
tuviškos spaudos ir kitu lais
vių. Ambraziejaus tautinė ir 
revoliucinė veikla buvo rusų 
valdžios se’kama, pas jį buvo 
daromos kratos ir jis buvo 
areštuotas, pasodintas į gar
sųjį Kalvarijos kalėjimą, o 
iš kalėjimo buvo ištremtas 
trejiems metams į Olonecko 
guberniją, šiaurės Rusiją. 
Grįžęs iš tremties, Ambrazie
jus dalyvavo Didžiam jam Vil
niaus Seime kaipo demokra
tų atstovas. Vengdamas pa
tekti į rusų žandarų rankas, 
1907 metais apleido Lietuvą 
ir išvyko į Škotiją, o 1908 
metais atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybes, apsigyve
no Brooklyne, čia pelnėsi sau 
kuklų pragyvenimą ir gyveno 
iki mirties.

Atvykęs Amerikon ir šiek 
tiek susipažinęs su čionaiti- 
niu gyvenimu, suprasdamas 
organizacijų naudingumą, il
gai nelaukęs įsirašė į Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje, 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją, 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungą, vėliau į Amerikos Lie
tuvių Tautinę žandarą. Jis 
buvo Vienybės Lietuvninkų 
administratorium, Atstatymo 
Bendrovės direktorium, Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
jungos pirmininku, Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo iž
do globėju, Tautinės Tarybos 
varys, Vaizbos Buto Brookly
ne pirmininku.

Nors velionis Dėde Juozas 
Ambraziejus išgyveno Ameri
koje arti 50 metų, visą laiką 
buvo biznyje, bet iš biznio da
rė tik kuklų pragyvenimą, 
jokių turtų nesukrovė. Jeigu 
koks doleris atlikdavo nuo 
pragyvenimo, tai įvestavo į 
"Varpo” Bendrovę, Kredito 
Banką ir kitas lietuviškas į- 
staigas Lietuvoje.

Ambraziejui labiausiai rū
pėjo išauklėti šeimą lietuviš
koje dvasioje, kad ji butų 
naudinga savo tautai. Jis 
dažnai sakydavo, kad di
džiausia Amerikos lietuvių 
tragedija, tai jų nesugebėji
mas savo šeimas lietuviškoje 
dvasioje išauklėti ir paruošti 
lietuvių tautiniam darbui. 
Taipgi jis dažnai sielodavosi 
dėl Amerikos lietuvių spau
dos, kad ji, jo nuomone, per- 
rnažai rašo apie prekybos, 
amatų, techniško išsilavinimo 
svarbą jaunimui, nuo ko -pa
reina, pasisekimas gyvenime.

Jam sulaukus 75 metų am
žiaus, tos reikšmingos sukak- 
lies proga jo pagerbimui bu
vo suruoštas banketas Brook- 
lyno Lietuvių Piliečių Klube. 
Dalyvavo apie šimtas rinkti
nių svečių, ne1 tik nuo seniau 
čia gyvenančių lietuvių, bet 
ir naujų ateivių. Buvo pasa
kyta sveikinimo kalbų ir pa
linkėta jam sveikatos ir lai
mės ateitoje.

Velionis Ambraziejus, nors 
per ilgus metus jį kankino 
reumatizmas, bet jis nekreip
damas dėmesio į savo sveika
tą, nuolatos sielojosi Lietu 
vos reikalais ir lietuvybės iš
laikymu šiame laisvės kraš
te.

Jis buvo vienas iš tų žmo
nių, kuris nesivaržydamas 
pasakydavo teisybę kiekvie-

P-lė Mary Swed, Patersono miesto gražuolė,
nauja Susivienijimo narė

Mary Svved, “Miss Paterson” ir Audronė Valatka, SLA organiz.

Paterson, N. J. miestas neseniai rinko miesto gražuolę— 
"Miss Paterson”. Toji garbė atiteko 18 metų jaunai lietuvaitei 
panelei Mary Swed-Švedas.

Ji yra duktė Mykolo ir Bronės Švedų, kurie gyvena 263 
Ninth Avenue, Paterson, N. J.

P-lė Mary Švedas—"Miss Paterson” 1960 metų, baigė Pa
terson Eastside High School ir dabar studijuoja Farleigh Di- 
kenson Universitete Teaneck, N. J. techniką ir matematiką. 
Ateinančiais metais ji nori persikelti į Penn Statė Universite
tą ir jame baigti savo studijas.

Išrinkus Mary Švedas "Miss Paterson”, vietos laikraščiai 
pirmuose puslapiuose talpino jos paveikslus ir gražius aprašy
mus apie šią lietuvaitę. Manau, kad visi lietuviai džiaugiasi, 
kad toji garbė atiteko gražiai ir gabiai moksle lietuvaitei.

<

SLA 374 kuopos sekretorė ir organizatorė p. A. Valatkie
nė, kuri per trumpą laiką savo veikla yra padariusi labai dide
lį įnašą SiLA broliškai organizacijai, nes suorganizavo naują 
jaunuolių kuopą ir aktyviai reiškiasi SLA Jaunuolių Komisijos 
vei-kląje, pavyko "Miss Paterson” įtraukti į SLA narių eiles.

Paterson miestas džiaugiasi turėdamas 1960 metams gra
žuolę, lietuviai didžiuojasi, kad toji garbė teko lietuvaitei, o 
musų broliška SLA organizacija, didžiuojasi, kad dėka gabios 
ir energingos organizatorės p. A. Valatkienės Mary Swcd— 
“Miss Paterson" tapo Susivienijimo nare.

Ryšiai su Plačiaja Lietuvių Visuomene
Gražiausi darbai, jeigu apie juos nežinojo plačioji vi- 
suomenė — tėra tik pusiau laimėti nuopelnai. — Susi- 
vienijimo garbingas vardas turi būti primenamas lietu
viy visuomenei

Musų organizacijos veikė
jai gali sakyti be išimties yra 
tuo pačiu metu ir bendros lie
tuviškos veiklos dalyviai. Tad 
savaime taip susiklosto, kad 
Susivienijimo ryšiai su plačią
ja visuomene turėtų būti pas
tovus ir artimi.

Bet vis tik praktikoje pa
sirodo, jog dar negalime pa
sikliauti Susivienijimo veikė
jų dalyvavimu bendruose lie
tuvių patriotų darbuose kaip 
visuomeninėje bei politinėje, 
taip lygiai ir kultūrinėje sri
tyje.

Mes visi jaučiame ir gerai 
žinome kokį svarbų darbą at
lieka Susivienijimas ne tik 
savo nariams, bet ir visai lie
tuviškai visuomenei, pilnu pa
grindu mes didžiuojamės Su
si v i e n i jimo laimėjimais ir 

nam į akis. Jis dažnai pareik
šdavo — aš nepaisau ai kam 
patinka ar ne, aš pasakau 
teisybę.

Juozo Ambraziejaus asme
ny, Amerikos lietuviai neteko 
vieno senesnės kartos patrio- 
tingo lietuvio ir įžymaus vei
kėjo. Jo atlikti darbai ilgai 
nebus pamiršti.

Lai jam būna lengva ilsė
tis šios laisvos šalies žemėje, 
kur jis išgyveno didesnę sa
vo amžiaus dalį.

svarbiais žygiais praeityje, o 
taipogi neužmirštame, jog 
ir šiandieninė Susivienijimo 
reikšmė ne tik nesumažėjo, 
bet dar sustiprėjo ir išaugo.

Niekada negalima užmiršti 
ir menkinti reikšmę to fakto, 
kad Susivienijimas turi milži
niškojo Amerikoje plačiausia 
pasikleidusį tinklą savo pa
dalinių, savo kuopų, kurios 
daugumoje veikia jau daug 
dešimtmečių, yra giliai įlcidu- 
sios šaknis lietuvių tarpe ir 
savo nuolatiniu darbu neap
sakomai daug padeda lietu
viams, kaip materialiu, taip 
lygiai ir dvasiniu požiūriu. 
Juk nėra kitos grynai lietu
viškos organizacijos, kuri 
taip plačiai, taip visuotinai 
apimtų didžiausius lietuviš
kus sluoksnius.

Į Susivienijimą atvedė tūk
stančius lietuviškų šeimų na
tūralūs ir praktiškas intere
sas. Tai gražių fraternalių 
tradicijų organizacija, tar
naujanti savišalpos budu dau
geliui tūkstančių lietuvių šei
mų. O kadangi šio darbo es
mė reikalauja pastovaus ir 
nuolatinio Susivienijimui pri
klausančių narių artimo ry
šio, tai dar kartą turim pro
gos įsitikinti Susivienijimo 
darbų reikšmingumą visiems 
rupimam lietuvybės išlaiky
mui.

Veikėjų pareiga 
spaudoj skleisti žinias 
apie SLA darbus

O vis dėl to... Net akivaiz
doje tokių svarbių Susivieni
jimo darbų, jo vardas dažno
kai nutylimas, pamirštamas, 
o kartais nustelbiamas laiki
no pobūdžio organizacijų, ku
rios tuo tarpu išplėtė tik pa
rodomąją veiklą.

Tuo tarpu, kai lietuviškų 
laikraščių puslapiuose nuola
tos mirga įvairių organizaci
jų vardai ir tų organizacijų 
veikėjų atlikti darbai, tai apie 
musų Susivienijimą gan retai 
užtinki laikraščiuose žinias. 
Nors laikraštinėms žinioms 
ir net platesnio pobūdžio ap
žvalgoms Susivienijimas nuo
latos suteikia nemaža medžia
gos.

Būtina išnaudoti 
kiekvieną progą

Čia yra pirmoje eilėje ne
apsižiūrėjimas, gal iš perdė
to kuklumo, musų veikėjų, 
kurie nesistengia apie savo 
darbus ir musų Susivienijimo 
veiklą, plačiau parašyti. Jeigu 
ne kiekvienas musų veikėjų 
luri palinkimą laikraščiuose 
bendradarbiauti, tai vis dėl 
to, kiekvienas veikėjas turi 
pasirūpinti, kad Susivienijimo 
darbai butų pavaizduoti mum 
palankioje spaudoje. Šiuo at
veju negalima kaltinti mums 
palankius laikraščius, nes jie, 
kaip praktika parodė, visada 
mielai duoda vietos raštams 
^pie Susivienijimą, jeigu tik 
lokius raštus suinteresuoti 
asmenys laiku parūpina.

Butų labai gerai, kad Susi
vienijimo veikėjai, kartu da
lyvaudami ir bendrame lietu
viškame darbe, niekados ne
užmirštų, jog jie priklauso 
Susivienijimui ir kad jų šven
ta pareiga visokeriopai padėti 
savai organizacijai. Nuolati
nis visos lietuviškos spaudos 
informavimas apie Susivieni
jimą. tai nepaprastai didelė 
pagalba organizacijos veiklo
je.

Ne vieno SLA Centro, 
bet visų veikėjų pareiga

Neužmirškim, kad dar yra 
nemaža, tokių lietuvių, ypa
tingai iš naujų ateivių tarpo, 
kurie tik nuogirdomis yra. su
sipažinę su Susivienijimu bei 
jo pagrindiniais darbais. Tad 
būtina nenuilstamai infor
muoti lietuvišką visuomenę 
apie Susivienijimą. Tuo budu 
mes padėsime savo organiza
cijai ir padarysime jos visus 
žygius labiau suprantamus ir 
priimtinus daugumai lietuvių. 
Ypatingai šis reikalas svar
bus, kai vykdomas SLA va
jus.

Susivienijimo veikėjai, kur 
tik paranku, turi pabrėžti sa
vo priklausymą seniausiai ir 
labiausia nusipelniusiai lietu
vių patriotų sukurtai f i ater- 
nalei organizacijai — Susi
vienijimui. O taip pat kiek
vienas suvažiavimas, kiekvie
nas apskritis, o žinoma ir 
kiekviena kuopa turi pasirū
pinti veikliais koresponden
tais, kurie būtinai apie Susi
vienijimo darbus informuotų 
visus lietuviškus laikraščius, 
tas tik nesišalina nuo musų 
veiklos.

Padarykime taip, kad lietu
viškoje spaudoje Susivieniji
mo vardas užimtų atitinka
mą vietą, tokią vietą, kokia 
jam priklauso pagal Susivie
nijimo nuopelnus ir jo šian
dien atliekamus lietuviams
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MUSŲ REIKALAI

Dabar patogus metas 
ruošti gegužines

Jau prasidėjo liepos mėne- 
sis ir atėjo šiltas vasaros 
oras. Tai patogiausias laikas 
įuosti gegužines-piknikus ty
rame ore, nes kiekvienas žmo
gus rudens, žiemos ii- pava
sario sezonais gyvendamas 
mieste, dažniausiai užsidaręs 
kambariuose, vasaros metu 
nori išvykti į tyrą orą, sutik
ti savo senus pažįstamus ir 
linksmai, po žaliuoja n č i a i s 
medžiais, praleisti laiką.

Susivienijimo apskritys ir 
kuopos raginamos nelaukti il
gai ir pradėti ruošti išvykas 
j tyrą orą, kad nariai vieną 
kartą metuose galėtų suva
žiuoti vienon vieton, tarp sa
vęs broliškai pasikalbėti ir 
pakvėpuoti tyru vasaros oru.

Susivienijimo ketvirtoji ap
skritis kiekvienais metais su
ruošia gegužines ir jos būna 
sėkmingos — suvažiuoja ne 
šimtai, bet tukstanč ai žmo
nių. Šiemet tos veikliosios ap
skrities gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 2 dieną, Belieview 
Grove Parke, VVaterbury, 
Conn. Apskrities veiklieji pa
reigūnai, bendrai su 11 kuo
pos išrinkta komisija geguži
nei ruošti, ryžtingai dirba, 
kad ji butų gerai suruošta ir 
suvažiavę svečiai ir viešnios 
iš plačiosios apylinkės butų 
patenkinti.

Kitos apskritys neprivalo 
ilgai laukti su gegužinių ruo
šimu, nes vasaros patogus 
metas ruošti gegužines grei
tai praeis. Todėl tos apskri
tys, kurios dar nep radėjo 
ruošimo darbą, pradėkite jį 
tuqjau, kad vasaros metas 
nepraeitų be naudos. Geguži
nės yra naudingos ne tik na
riam, bet ir apskritim, nariai 
vieni su kitais susipažįsta, o 
apskritims, gerai gegužines 
Išgarsinus, lieka pelno ir jų 
iždai padidėja.

Nuo apskričių neprivalo 
atsilikti ir kuopos

Mes gauname iš kai kurių 
kuopų pranešimus, kad jos 
ruošia gegužines ir nurodo 
kurią dieną jos įvyks. Kitų 
kuopų veikėjai mus infor
muoja, kad gegužinės jau į- 
vyko ir buvo sėkmingos. Tai 
džiuginančios ir musų broliš
kai organizacijai naudingos 
žinios.

Bet žinant musų kuopų 
skaičių, tai labai maža jų da
lis iki šiol suruošė gegužines. 
Butų labai gerai, kad visos 
kuopos, nežiūrint jų narių 
skaičiaus, suruoštų geguži
nes. Dažnai atsitinka ir taip, 
kad po suruoštų gegužinių 
kuopų narių skaičius padau
gėja, nes į gegužines suva
žiuoja ir tokių lietuvių ir lie
tuvaičių, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nėra na
riais, jie gegužinėse susipa
žįsta su nariais, su organiza-.

Lietuviškas Smuikelis Prie Dr. Adomavičiaus Namu
Dr. Jonas Adomavičius, S. 

L. A. narys, žymus kultūri
ninkas Chicagoje įsisteigė ža- 
vėjančiai gražią lietuvišką 
sodybą su raudono medžio 
lietuviškais motyvais tvorele, 
gonkomis, medeliais ir gėlė
mis. Šią nepaprastai gražią 
lietuvišką sodybą Chicagos 
laikraštis “Southown Econo- 
mist” š. m. birželio mėn. 3 
dienos laidoje patalpino dide
lį labai gražaus lietuviško 
smutkelio paveikslą taip ap
rašydamas: “Europiejiški pa
pročiai šičia”.

Š's labai plačiai skaitomas 
Čikagoje laikraštis rašo se
kančiai: “Dr. Jonas Adoma
vičius, M. D. (2319 W. Gar- 
field Blvd) pastatė 25 pėdų 
aukščio smutkelį kampe Cla- 
remont Avenue ir W. Gar- 
field Blvd. Daug pietinės Či
kagos gyventojų susidomėjo 
pamatę 25 pėdų smutkelį ne
seniai pastatytą pietrytinia
me kampe S. Claremont Ave
nue ir West Garfield Bulva
re.

Dr. J. Adomavičius, gydy
tojas, vidaus ligų specijalis- 
tas, atgaivino šičia seną Lie
tuvos paprotį statyti prie na
mų šeimyninį smutkelį. Dr. 
Adomavičius atvykęs šičia 
1949 metais pagalbėjo pagra
žinti pietinę Čikagos dalį ši
tuo meno kuriniu.

Pernai buvo sudaryti pla
nai pastatyti aukštą stumke-

Chicagos Darbuotojos Svarbios Sukaktys

35 METAI SUSIVIENIJIMO GRETOSE
SLA 134 moterų kuopos 

darbuotoja Magdalena Viš- 
čiulienė šiemet švenčia savo 
veiklos Susivienijime 35 me
tų sukaktį.

Per ilgus jos veiklos 35 
metus, jai teko šioje kuopoje 
daug darbuotis ir eiti įvairias 
atsakomingas pareigas, kaip 
tai: vice pirmminkės, proto
kolų sekretorės, parengimų 
komisijose dirbti ir daug ki
tų darbų atlikti.

Bendrai, jos gausus darbai, 
kuopai ir lietuviškai veiklai, 
trumpai neišskaičiuorjami, ku
riuos ji atliko su tikru nuo
širdumu ir budingu lietuviš
kam darbui pasišventimu.

Šalia savo reikšmingos Su
sivienijimo 35 metų veiklos 
sukakties, M. Viščiulienė šie
met mini ir dar dvi sukaktis, 
būtent: 40 metų sukaktį kaip 
dirba Chicagos Lietuvių Mo- 

cijos darbais ir vėliau prisi
rašo.

Kuopų pareigūnai, ar iš
rinktos komisijos parengi
mams ruošti, nelaukite ilgai 
ir tuojau pradėkite rūpintis 
gegužinių suruošimu.

)į simbolizuojantį lietuvišką 
šeimyninį smutkelį. Kiekvie
na. šeimyna Lietuvoje staty
davo prie savo sodybos smui
kelius ir kiekvienas toks 
smutkelis buvo skir t i n g a s 
nuo kitų, originaliai supla
nuotas.

Šis smutkelis yra pauary- 
tas iš raudono medžio ir bal
tos pušies su alumi ai jaus 
nonstracija ant viršaus.

Šį menišką smutkelį, ku
ris neseniai buvo užbaigtas 
ir pastatytas, sukurė d .1 me
nininkai kilę iš Lietuvos — 
m e n i n inkas-tapytojas Ado
mas Varnas (3721 W. 65-th 
Street) ir menininkas medžio 
drožėjas Antanas Paskoci- 
mas (6454 S. Talman Avė.)

Dr. Adomavičius^ pareiškė: 
“Šis smutkeiis pastatytas kad 
suteikti gryno meno Kurinį 
šiai Čikagos miesto daiui pa- 
r a gražinant šį pramones im
perijos centrą”.

Jis mano, kad kiekvienas 
ateivis Amerikon turėtų pri
sidėti kokiu nors budu prie 
jos progreso ir bandyti kiek 
vra galima gražinti šį mies
tą.

Sekdamas senovišką tauti- 
i ’ paprotį dr. Adomavičius 
ne tik pastatė šį smutkelį, bet 
)r aptvėrė savo sodybą labai 
gražia, originale tvora, prie 
1 urios praeiviai sustoju pasi
žiūrėti.

terų Apšvietos draugijoje ir 
60 metų atvykimo į Ameriką, 
kurioje ji, per tą eilę dešimt
mečių, bedirbdama prieglob- 
sties žemei, kartu dirbo ir 
tebedinba savo gimtam kraš
tui, broliui ir sesei, kad nenu
eitų į kapą be ženklo, jog čia 
gera lietuve buvo.

Prisimenant su dėkingumu, 
šios ramios darbuotojos, ilgų 
metų veiklą, reikia čia pažy
mėti jos dar vieną ypatingą 
veiklos bruožą, būtent — jos 
darbštumą ir kuklumą, kuris 
gali būti daugeliui musų gra
žiu pavyzdžiu kaip reikia su 
meile dirbti lietuvišką darbą, 
be mažiausios garbės troški
mo straksėjimų, pasigyrimų 
ar pelno.

M. Viščiulienė kilimo yra 
suvalkietė, ūkininkų duktė, 
gimusi prie Pilviškių, Mari
jampolės apskr. Į Ameriką 
atvyko, kaip paminėta, prieš 
60 metų ir čia ištekėjo už 
Jurgio Viščiuko, kuris jau 
yra miręs. Užaugino 3 sūnūs 
ir dukterį Agotą, kuri lietu
viškoje veikloje daug reiškė
si, sekdama savo motinos pė
domis, tačiau ankstyva mir
tis nutraukė jos visus gerus

užsimojimus ir darbus. Ji mi
le Chicagoje 1947 rn. balan
džio 15 dieną, palikdama 2 
Simus ir savo vyrą Joną Vai
švilą.

Agota Viščiulytė-Vaišvilie- 
nė nuo pat vaikystės gyvai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 

| Vėliau ji buvo vaikų draugi- 
: jėlės “Bijūnėlio” vedėja. Čia, 

anais metais, lietuvių vaikai 
buvo išmokomi lietuviškas 
dainas dainuoti, lietuviškai 
skaityti ir rašyti, dėl to ji 
šią draugijėlę buvo itin pami
lusi ir jai daug pasidarbavo. 
Kelis metus velionė dirbo 
Naujienų raštinėje, o vėliau 
išvyko į Angliją dirbti Lietu
vos atstovybėje, Londone. 
Atstovybės reikalais buvo iš
siųsta į Lietuvą ir ta proga 
susipažino su Lietuvos laisvu 
gyvenimu bei savo motinos 
gimtuoju kraštu. Pagaliau, 
grįžusi Chicagon, dirbo San
daros raštinėje kaip rašti
nės vedėja ir nepamirštamai 
daug pasidarbavo, anuomet 
Sandarai esant labai sunkiose 
apystovose. KVr.

Philadelphia, Pa.

Truputis Prie Korespondenci
jos Kor-kor, Tilpusios Šių 

Metų Tėvynės No. 26

Aš Irgi Ten Buvau
Šių metų birželio 14 dieną 

anksti ryte išvykau į Atlan
tic City, N. J., į SLA 5-tos 
apskrities ir Lietuvių Spau
dos Klubo išvyką, tikslu susi
tikti newyorkiečius lietuvius 
veikėjus.

Pirmiausia nuėjau į SLA 
vasarnamį. Įėjęs į susirinki
mų kambarį, radau Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje sek
retorių dr. M. J. Viniką sa
kant kalbą. Kalbos tema bu
vo nukreipta į Lietuvių Spau
dos Klubo veiklą, kad klubas, 
kaipo tokis, pagyvintų savo 
veiklą, kad Lietuvos ir lietu
vybės reikalais kreiptųsi į 
amerikiečių spaudą.

Kalbėto jas prisiminė ir 
apie SLA narius,' kuopas ir 
kuopų vadovybes, kad viskas 
su centru gerai ir sklandžiai 
eina. Tai puiki kooperacija.

Be to, truputis buvo ir 
staigmenų. Man ten beesant, 
į susirinkimų kambarį ateina 
dvi gražuolės, tai Onutė Vini- 
kienė ir Ieva Trečiokienė, ir 
jos sušunka: philadelphietis 
Antanas Tvaranavičius!

Na ir pradėjom sveikintis, 
net ir bučiuotis kaip arti
miausi giminės vieni kitų iš
siilgę. Aš džiaugiuosi tą die
ną nuvykęs į Atlantic City, 
o ypatingai į SLA vasarnamį. 
Ten norėjau susitikti gerbia
mą Tėvynės redaktorių M. 
Leo Vasil, ir SLA 5-tos ap
skrities pirmininką adv. S. 
Briedį.

Ten sutikau du philadel- 
phiečius naujakurius tėvą ir 
sūnų. Pasirodė, kad sūnūs 
esąs fotografas, tai ir prasi
dėjo nuotraukų ėmimas. Po 
to aš turėjau skubintis į na
mus, tai nežinau kas ten to
liau buvo.

Philadelphietis
Antanas Tvaranavičius.

P. S. Oras pas mus karš
tas, jau kelinta diena po 95 
ir 98 laipsnius šilumos. A. T.

Ansonia, Conn.

ŠIA 66 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šių metų 
liepos mėn. 12 dieną, 2 valan
dą po pietų, Lietuvių Bažny
tinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės, 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui ir išspren
dimui. Iki pasimatymo susi
rinkime liepos 12 dieną.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

® i Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
| katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
® S VYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
K D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS VAIKAMS 
ORI ESM O K Y KLIMAM AMŽIUJ E, 
VAIKU DARŽELIAI IR NAMAI

Vėliau Italijoje prasidėjo Montes- 
M. Montessori buvo gvdy-šori sąjūdis.

tuja ir pedagogė, dėstė Romos universi
tete. Dėka moksliškam vaiki) stebėjimui 
ir jų dvasios pažinimui, ji pakaitė visai 
ligšiolinę pažiūrą į vaiką, metodus ir 
priemones juos auklėti.

Pirmus .namus Montessori atidarė 
1907 metais Romoje* normalioms vai
kams nuo 3-6 metu amžiaus.

1929 m. buvo įsteigta Tarptautinė 
Montessori Sąjunga AM1 (Assoeiation 
Montessori Inteunational). 'To judėjimo 
centras yra dabar Olandijoje. Sąjungos 
būstinė veikia Amsterdame. Kai kurio
se šalyse įdomaujasi netik jos auklėjimo 
metodais iš esmės, bet ir ekonominiu at
žvilgiu, nes Montessori metodo pritaiky
mas pradžios mokyklose sutaupo 2 metų 
mokslą, sumažindamas 20% išlaidu.

Lietuviu Amerikoje mantessorine 
Draugija įsteigta 1958 metais Cliicago- 
je, deda pastangas organizuoti priešmo
kyklinio amžiaus vaikams namus.

Montessori sąjūdis vra kova už vai
ko laisvę. Jos požiūriu, vaikas yra žmo
gus fizinio ir dvasinio vystymosi laiko
tarpyje, ir jis yra pats žmogaus asmeny
bės kūrėjas, ji patiekia jo dvasios hi
gienos dėsnius ir nurodo, kokia aplinka 
jam reikalinga, kad jis pats kurtų žmo
gaus
niai, iš savo vidujinių 
siiijų

gali ten susikaupti darbe neverčiamas, 
jaučiasi laisvas, ramus ir laimingas; lie
ka švelnus, mandagus, nerodo užsispyri
mų ir įnorių. Jo inteligencija daro pa
žangą; jau 41/į metų vaikas išmoksta 
pats ra.švti ir skaityti. Montessori vaiku 
.namai priima vaikus mm 2% metu am
žiaus.
VAIKAS MOKYKTAN1O AMŽIAUS

asmenybe, veiktu laisvai, spontani- 
jėgų, be suaugu- 

pagalbos, jų mokymo ir kišimosi.
Vaiko namuose yra visa medžiaga 

lavinti jo jusles, koordinuoti judesius, 
ugdyti teigiamas emocijas (jausmus) ir 
lavinti protą ir valią. Ten vaikas gali 
pats pasirinkti stebėjimo daiktus, atlik
ti pratybas, surištas su. judesiais tiek, 
kiek jam reikalinga ir kiek jis .nori. Jis

Worcester, Mass.

Pranešimas ŠIA. 57 Kuo
pos Nariams

Šiuomi pranešu visiems S. 
L. A. 57 kuopos nariams, 
kad vasaros atostogų metu 
mėnesines duokles užsimokė- 
tumėt pas iždininką J. Dva
recką, 72 Steling Street.

A. Kriaučialis,
SLA 57 kuopos sekr.

Pittston, Pa.

SLA 7-TOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks liepos mė
nesio 12 dieną, 2-rą valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje.

Maloniai prašomi visi kuo
pos nariai atsilankyti į susi
rinkimą, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Greenfield, Mass.

Pranešimas SLA 297 Kuo
pos Nariams

Pranešu Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje1 297 kuopos 
nariams, kad liepos mėnesio 
12 dieną susirinkimas nebus 
laikomas. Jeigu kas norėtu
mėt mokesčius užsimokėti, tai 
priduokite pirmininkui Jonui

Vaitkui, kuris priims ir sut
varkys.

Kitas reguliaris susirinki
mas bus rugsėjo 13 dieną, 1 
valandą po pietų, Hab. Grill 
svetainėje pas Petravičių, ant 
Main Street.

Linkiu visiems nariams 
linksmai praleisti vasaros ato
stogas.

Andrew Dėdinas,
SLA 297 kuopos sekr.

Philadelphia, Pa.

Lietuvių Inžinierių Veikla

Nors aš nešiu inžinierius, 
bet seku kiekvieną lietuvių 
veiklą, nežiūrint kokios pro
fesijos ar amato žmonės dir
ba gerus lietuviškus darbus. 
Dabar man teko sužinoti, kad 
lietuviai inžinieriai šių metų 
birželio 13 dieną turėjo išvy
ką į Vila Rova, N. J. Buvo 
suvažiavę ne tik lieti *riai in
žinieriai iš musų miesto, bet 
ir iš kitų miestų, 'kaip didmie
sčio New Yorko ir mažesnių 
miestelių. Ten buvo suvažia
vę, kaip mane informavo vie
nas inžinierius, ne tik lietu
viai inžinieriai, bet kartu da
lyvavo latvių ir estę inžinie
riai.

Gerai, kad kartas nuo kar
to kelių tautų tos pačios pro
fesijos žmonės suvažiuoja j 
vieną vietą, apkalba savo rei
kalus ir pasidalina mintimis.

Koresp.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS0

Sveikatos skyrius

da lankyti pradžios mokyklą. Iki bren
dimo, jo augimas yra lėtas, bet jo svoris 
auga kiek greičiau, negu ūgis, todėl jis 
neatrodo taip liesas, kaip priešmokykli
niam amžiuje.

Jo nugarkaulis yra labai lankstus, 
todėl ir neretai įvyksta jo iškreipimai, 
kuriuos paskatina įpratimas lenktis ir 
ilgas sėdėjimas .nepritaikintas gerai suo
le. Iškreipimai praeina, jeigu suolų .ne
patogumai yra pašalinti, ir vaikas daro 
atatinkamą raumenų gimnastiką. Bet 
jeigu vaiko mityba yra bloga, ir jis jau
čia nuovargį, tenka ieškoti to priežasties 
ir gydytis, kad jo jėgos sustiprėtų, nes 
kitaip ir nugarkaulio iškreipimas neat- 
si taisys.

Mokykliniam amžiuje veidas darosi 
pailgas, .nes jo kaulai auga greit: 6-7 
metu išauga pirmieji pastovus dantys, 
t. v. trečia krūminiu pora. Po to iškren- 
ta pieniniai dantys tokioje tvarkoje, 
kaip jie išaugo, o jų vieton auga pasto
vus. Prieš pat brendimą pasirodo ilti
niai ir ketvirta krūminių pora, o gudry
bės dantys (penkta krūminių pora) iš
auga: po brendimo. Dantų gedimas, pa
sireiškęs jau priešmokykliniam amžiuje, 
didėja ir reikalauja nuolatinės priežiū
ros ir taisymo. Taip pat pasitaiko ne
teisingai, kreivai augantieji dantys, jei
gu pieniniai neiškrenta laiku ir nepa- 
liuosuoja jiems vietos augti, tuomet pie
niniai turėtų būti laiku pašalinti. Krei
vai augantieji dantys gali būti išlyginti 
ortopediniais burnos prietaisais.

(Bus daugiau)

v •

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite i Rocky Glen parką.

o—
Miami, Florida. — Susivie

nijimo 44 kuopos rengiama 
“Card Party” įvyks liepos 12 
dieną, Lietuvių Klube. Kuopos 
pareigūnai kviečia visus kuo
pos narius dalyvauti, palošti 
kortomis, tarp savęs pasikal
bėti ir jaukioj nuotaikoj pra
leisti laiką.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.

1

I

Susivienijimo nariai patys 
dalyvaukite parengimuose ir 
raginkite kitus dalyvauti.
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ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

DR. STEPONAS BIEŽIS

(Tęsinys)
Pagalios nieko daug geres

nio nė nebuvo galima tikėtis, 
kai aukštieji pareigūnai tiek 
mažai, miglotai ir klasdingai 
tebuvo informuoti apie lietu
vių tautą, jos istoriją ir kul
tūrą. Čia informacinė misija 
kaip tik buvo pati reikalin
giausia, kuri galėtų prasklai- 
dyti tirštąsias miglas.

Tą patį vakarą banketines 
programos metu Olis savo 
klasiškoje, nors labai konden
suotoje paskaitoje nušvietė 
Lietuvos garbingą istoriją, 
lietuvių tautos kultūrą, kad 
lietuviai nėra jokie slavai ir 
kad lietuvių tauta turi visas 
teises ir privilegijas būti lai
sva ir nepriklausoma valsty
bė. Susidomėjimas buvo tik
rai rimtas ir gilus, o afektas 
teigiamas ir reik š m i n g a s. 
Oliui vos užbaigus, senato
rius Tobey atsistojęs padėko
jo už įdomias informacijas ir 
paprašė leidimo visą pasaky
tą ištisai įdėti į Kongreso re
kordus kaip svarbų dokumen
tą. Tai pirmas užfiksavimas 
Kongreso Rekarduose Lietu
vos nepriklausomybę ginan
tis dokumentas. Taip pat 
prieš valandą mus smerkusie
ji padėkoję už svarbias in
formacijas ir pakeitė savo pir
mesni įsitikinimą 
mi galėsią tiksliau 
ateityje.

Musų manymu,
giant į to laiko n e p a 1 a n- 
kią padėtį, Misijos žygiu An
tanas Olis davė reikšmingą į- 
našą Lietuvos laisvinimo by
lai.

Dar ir po šiai dienai dauge
lis aukštųjų politikų 
kad Lietuva 
kažin kur 1918 
nepriklausoma 
rios praeityje
atseit, Lietuva kaip valstybė 
neturėjusi savos istorijos. 
Juk yra neginčijamas faktas, 
kad bent nekurie gubernato
riai ir merai išleisdami Vasa
rio 16 proklamacijas klaidin
gai teigia pareikšdami “dec- 
iaration of independente of 
Lithuania”, o tikrumoje pri
valėtų sakyti “restoration”, 
kaip teisingai pasakyta 
tuvių Tarybos vasario 
1918 m.

Kad šias miglas nors 
nai išsklaidyti 1953
Washingtone buvo suruoštas 
jau didingesnis sąskrydis, ku
rio pagrindinis tikslas buvo 
juo plačiau išreklamuoti isto
rinį faktą, kad Lietuva kaip 
valstybė įsikūrė 1253 metais 
kunigaiščiui Mindaugui su
jungus skirtingas lietuvių 
gentis ir apsivainikavus Lie
tuvos karalium. Vadinasi, 
Lietuvos valstybė įsikūrė 523 
metais pirmiau JAV, kas turi 
ypatingos reikšmės istoriniu 
požiūriu.

Trečiasis sąskrydis 
1956 m. siekė iškelti 
tautos kulturinį lygį, 
šiant plataus masto
meno parodą, kuri susilaukė 
rimto susidomėjimo. Nekurie 
eksponatai buvo rodyti tele
vizijoje. O čiurlioniečių an-

pareikšda- 
orientuotis

atsižvel-

mano, 
atsitiktinai iš 

metais liko 
valstybė, ku- 
visai nebūta,

Lie-
16,

dali- 
metais

įvykęs 
lietuvių 
suruo- 

liaudies

Clevelando dviem 
iškėlė liaudies dai- 
amerikiečius tikrai

samblis iš 
koncertais 
ną, kuri 
žavėjo.

Šių sąskrydžių, į kuriuos 
Olis dėjo daug laiko, energi
jos ir savų lėšų, tikslas bu
vo arčiau supažindinti ame
rikiečius su lietuvių tautos 
garbinga praeitimi, jos kul
tūros lygiu ir nepriklausomy
bės troškimais, visai nesiki
šant į politines problemas, 
kurios skiriamos musų politi- 
niams veiksniams, musų vi
suomenėje radome širdingo 
pritarimo, palankumo ir pa
ramos. Kai šiandien prisime
ni tuos žygius, tai galima pa
sakyti su gr-ina sąžine, kad 
tomis pastangomis visgi ver
tingai pasitarnauta musų pa
vergtai tautai.

Antanas Olis, kurį pažino
jau nuo pat jaunystės ir tu
rėjau malonumo bei garbės 
artimai bendrauti per eilę 
metų, buvo visuomet kuklus, 
neieškojo sau garbės ar as
meninės naudos, mokėjo 
draugiškai šypsotis, gerbė ki
to nors ir priešišką nuomo
nę, neretai ieškojo patarimų 
ir už savo sumanytus ar nu
veiktus darbus mėgdavo ati
duoti kitiems kreditą ir gar
bę. Jis galvojo ir dirbo tau
tiniu bei valstybiniu mastu, 
nepasiduodamas įtakai parti
niams arba grupiniams nesu
tarimams ir ginčams. Užtad 
užtarnautai opozicija 
be, aukštai vertino ir 
tinkamu susidomėjimu 
sydavo jo opinijos ir 
kimų.

Jo maloni bendrakeleivė, 
Veronika, buvo širdinga tal
kininkė, rimta patarėja ir ne
sudrumsto šeimininio gyveni
mo tikroji draugė.

Lietuvą, kurios Antanas 
Olis niekuomet nematė savo 
akimis, visuomet vadindavo 
motute, kurią jis jautriai ir 
širdingai mylėjo kaip doram 
sunui dera, nors neturėju
siam progos pajusti tos mo
tiniškos meilios rankos paglo
stymą ir priglaudimą prie sa
vo motiniškos širdies. Jis tai 
motutei-Lietuvai davė 
iš jos nieko nepraši ir 
kėjo jokio atpildo.

Velionio Olio našus
tebūna aiškiu pavyzdžiu ir į- 
rodymu, kad čia gimęs ir au
gęs jaunimas gali ir privalo 
būti geru lietuviu patriotu 
dirbančiu stambius lietuviš
kus darbus ir tuo pačiu iškil
ti į aukštumas amerikiniame 
gyvenime. O išeivijai tebūna 
įkvėpimu ir įpareigojimu su
daryti palankasnes sąlygas 
savo jaunimą išlaikyti lietu
višku bei ugdyti lietuvybę 
stipresnei kovai 
išlaisvinimą. Gi 
lei ir giminėms 
minimu, kad jis
naudingą gyvenimą ir atliku
sį savo žmonišką paskirtį 
garbingai ir dorai.

ji ger- 
su ati- 
išklau- 
pareiš-

daug, 
nesiti-

darbai

už Lietuvos 
velionio naš- 
tebuna sura- 
gyveno pilną,

Sienos
šiaudų... 
tosi kai 
gyvuliams,
“Tiesos 98-me numeryje.

iš spalių, stogai iš 
Tokius pastatus sta- 
kurie kolchozai savo 

kaip pranešama

T I? V V W ff

Amerikos Nepriklausomybės Diena

metais lie- 
jie priėmė 

istorijoje 
Nepriklau- 

Tokiu

pamiršta vasaros atostogų 
linksmybėse.

Taigi, kai mes rašome laiš
kus savo draugams ir gimi
nėms j kitus kraštus, pasako
dami, kaip praleidome savo 
atostogas, mes taip pat para
šykime apie Nepriklausomy
bės Deklaraciją, pas k e 1 b t ą 
prieš 183 metus, ir ką ji A- 
merikai ir pasauliui vis dar 
reiškia. — American Council.

Prieš 183 metus susirinko 
grupė vyrų Philadel p h i j o s 
mieste. Karas tarp Amerikos 
kolonialistų ir (Britų Imperi
jos jau buvo prasidėjęs, ir šie 
Kontinentalinio Kongreso vy
rai susirinko nutarti, kad šis 
karas turėtų būti dėl nepri
klausomybes.

Jų nutarimas neužilgo »pa- 
virto tikrove. 1776 
pos mėn. 4 dieną 
dokumentą, kuris 
yra žinomas kaip
somybės Deklaracija, 
budu jie sukėlė žmonėse lais
vės ir nepriklausomybės sie
kio dvasią. Tuo metu tačiau 
sąlygos pasiekti tą nepriklau
somybę buvo nepavydėtinos.

Žinios apie kovas, pasieku
sios susirinkusius Philadel- 
phijoje sukilėlių kolonistų ly
derius, buvo labai liūdnos. 
Tik prieš keletą dieną Jur
gio Washingtono vadovauja
ma nualinta kariuomenė 
Long Islande, turėjo pakelti 
dar keletą pralaimėjimų. Be 
to, tik ką buvo gauta žinia, 
kad New Yorko miestas yra 
puolamas. Tai buvo laikai, 
kaip kad Tom Paine išsireiš
kė, per kuriuos žmonių sielos 
buvo mėginamos. Tai buvo 
laikai, kai “vasaros kareiviai 
ir saulės spindulio patriotai” 
desentavo kovą dėl Amerikos.

Nežiūrint to, šie sukilėlių 
vaidai, nors viskas atrodė 
prarasta, suformulavo tokius 
žodžius, kuriuos žmonės per 
šimtmečius kartotų ir prieš 
kuriuos tironijos subyrėtų.

Nepriklausomybės Deklara
cijoje yra parašyta: “Mes lai
kome šias tiesas savaime su
prantamomis, kad žmonės 
yra sukurti lygiais, kad jiems 
Kūrėjo yra duotos tam tikros 
nedalomos teisės, tarp kurių 
yra gyvenimas, laisvė ir lai
mės jieškojimas... kad, jei bet 
kuri valdžios forma šias tei
ses žlugdo, žmonės turi teisę 
ją pakeisti arba sunaikinti”.

Užtikrinę žmogaus, kaipo 
Dievo kurinio, svarbą ir jo 
teises bei pareiškė savo pasi
piktinimą svetimo despoto 
dominavimu, 1776 metų vyrai 
deklaravo, kad “Šios Susijun
gusios Kolonijos turi būti lai
svos ir nepriklausomos valsti
jos”. šios deklaracijos gale 
jie pareiškė: “Mes viens ki
tam pažadam savo gyveni
mus, turtus ir šventą garbę”. 

Rašydamas savo žmonai, 
John Adams, vienas iš Ne
priklausomybėj Deklaracijos 
signatarų, vėliau tapęs ant
ruoju Amerikos prezidentu, 
išreiškė savo norą, kad Ne
priklausomybės Diena “turė
tų būti švenčiama visų sekan
čių generacijų, kaip didelė 
metinė šventė. Ji turėtų būti 
iškilminkai atžymėta su pom
pa ir paradais, teatrais, žaidi
mais ir sportu, varpau, ra- 
kietomis ir liummaeijomis 
nuo vieno kontinento galo li
gi kito — nuo dabar ir visa
da ateityje”.

John Adams noras įvyko. 
Amerikiečiams šiandien Lie
pos Ketvirtoji Diena yra si
nonimas rakietų, šeimos pik
nikų, dienos kaime ar prie 
vandens, pradžia naujos va
saros. Tačiau šios dienos reik
šmė ir svarba neturėtų būti

Pasitarimai
Washingtone

Pranešimas Lietuvių Spaudai

d. me-
sekre-

Š. m. balandžio 23 
morandume valstybės 
toriui C. A. Herteriui ALT 
Vykdomasis Komitetas išdės
tė Amerikos lietuvių pažiūras 
į artėjančius Rytų-Vakarų 
pasitarimus dėl Berlyno ir 
pateikė visą eilę sugestijų, 
kaip vakariečiai turėtų laiky
tis, kad tie pasitarimai pa
sauliui neatneštų žalos. Me
morandume JAV vyriausybė 
buvo garinama nedaryti so
vietams nuolaidų, nebekreipti 
dėmesio į Rusijos grasinimus, 
bet kelti sovietų tarptautinių 
sutarčių laužymo bei savo 
kaimynų pavergimo faktus ir 
1‘eikalauti, kad raudonoji ar
mija kartu su saugumo orga
nais pasitrauktų iš Pabaltijo 
valstybių ir satelitų.
Nors kelias savaites užtrukę 

Ženevoje pasitarimai nedavė 
sovietams jokių laimėjimų ir, 
atrodo, nepalaužė vakariečių 
nusistatymo nesitraukti iš 
Berlyno, bet jie taip pat ne
parodė ir vakariečių ryškes
nės iniciatyvos. Jie buvo lai
kinai pertraukti, nesuradus 
bendros diskusijų bazės Ber
lyno ateities svarstymams.

Šio mėnesio 13 d. pasitari
mai vėl bus tęsiami. Prieš 
išvykstant valstybės sekreto
riui C. A. Herteriui į Ženevą, 
ALT Vykdomasis Komitetas 
nutarė š. m. liepos 4-8 dieno
mis aplankyti valstybės de
partamentą ir pasikalbėti su 
vadovaujančiais kongre s m a- 
nais bei senatoriais. Atsilan
kymo Washingtone metu A. 
L. T. Vykdomasis Komitetas

======r==^=^^^----------- ■ -----
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taip pat turės pasitarimą su 
lietuvių politiniais veiksniais.

ALT Vykdomasis 
Komitetas.

Norwood, Mass

Netekome Tauraus Lietuvio

lai jai savo jėgas skirdavo ir 
kitus skatindavo, štai ir šiais 
metais Norwoode minint Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį, jis buvo to 
minėjimo rengimo komisijos 
narys ir nors jau keli metai 
dėl susilpnėjusios sveikatos 
nedirbo,, vienok Lietuvos lai
svinimo reikalams aukų sąra
še matosi jo penkinė.

Pašarvotas buvo Ginley ko
plyčioj, Walpole. Palaidotas 
birželio 13 dieną iš lietuvių 
parapijos šv. Jurgio bažny
čios Highland kapuose. Pas
kutinį kartą palydėjo jį gra-

So.

gy- 
Cia

Birželio 10 dieną staiga mi
rė Juozas Versiackas, sūnūs 
Juozo ir Evos Tareilaitės. 
Buvo gimęs 1896 metais spa
lių 26 dieną Trakų apskrity
je, Onuškio valsčiuje, Varda- 
kiemio kaime.

Į Ameriką atvyko apie 1912 
metus ir apsigyveno Cam
bridge, Mass. Kiek apsipratęs 
ir susidraugavęs su vietiniais 
lietuviais, ilgai nelaukęs įsi
rašė į lietuvių draugijas: San
darą, Susivieriijimą Lietuvių 
Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir meno sambūrį 
Gabiją. Didesnį patraukimą 
turėjo prie muzikos ir lankė 
specialias muzikos pamokas 
pas komp. M. Petrauską 
Bostone.

1924 metais persikėlė 
venti į Norvvood, Mass.
1926 metais* vedė lietuvaitę 
Sofiją Kulikauskaitę. Pasku
tiniu laiku gyveno Nonvoodo 
kaimynystėje, ’Walpole, Mass., 
515 Main Street. Gyvenda
mas Norwoode ar jo apylin
kėse savo visomis 
buvo •; 
lietuvių 
mą. Be 
draugijų, 
Lietuvių 
Bendrovei, kurios iki mirties 
buvo vice pirmininku, Balfo 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietiniams skyriams ir lietu
vių parapijai. Buvo veiklus, 
stropus ir klusnus organizaci
jų narys. Susirinkimų svar
stymuose ieškodavo kompro
misų, vengdavo aštrių kam
pų. Jo pastangomis daug su
rengta pobūvių, pasilinksmi
nimų. Jei pats nedalyvauda
vo rengėjų eilėse, tai mielai 
talkindavo kitiems. Mielas 
buvo talkininkas draugijoms 
ir asmeniškai. Buvo links
ni aus budo. Mėgo lankyti pik
nikus, pobūvius ir organizaci
jų seimus. Lietuvių ir Liet- 
tuvos reikalams buvo duos- 
nus. Dažnai jis savo seną tė
vynę Lietuvą minėdavo, mie-
ssssssssssssssssssssss^asssasasss

jėgomis 
įsijungęs į Nonvoodo 

visuomeninį judėji- 
anksčiau minėtų 

čia priklausė dar 
Amerikos Piliečių

B
Žus būrelis jo draugų, pažįs
tamų ir giminių. Paliko liūde
syje jo žmona Sofija, duktė 
Rūta ir sūnūs Robertas.

Velionis buvo taurus lietu
vis, visą savo amžių čia dir
bęs Lietuvos laisvės reika
lams ir lietuvybės išlaikymui. 
Mielas Juozai, ilsėkis ramiai 
šios laisvos šalies žemelėje!

Jonas Pečiulis.

Birštono kurorte š i e m e t 
pradėsią statyti šildomą 
plaukiojimo baseiną, 100 lovų 
sanatoriją ir kt. Įruošiamas 
vandentiekis ir kanalizacija.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei Londone malonu pranešti, 

kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 75,000 jardų EKSPORTINfiS RUSIE8 
VTLNONfiS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, 
toms medžiagoms esame parinkę specialų raštą—dvigubus ypač švelnius 
ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklius: 
melsvą, tamsiai rudą ir tamsiai pilkšvą.

Vųsos tos medžiagos turi jrašą "Made in England.”

Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir 
daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė siūlyti jas 
visiems lietuviams standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti muslškj 
“Specialų standartinį siuntini,” kuri sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 
Prekybos Bendrove nusprendė skirti tam reikalui 23,000 jardų medžiagos, 
iš .kurios bus galima sudaryti 1,000 “Specialių standartinių siuntinių.” 
Toki siuntini sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTINES RŪŠIES VIL
NONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$79.00
iškaitant i tą, sumą. visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias 
spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiški “Specialų standartini siuntinį gali užsisakyti kiekvienas, vis 
tiek, ar jis yra musų klijentas, ar kitos firmos.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie 
tuojau negali užsisakyti, gavz bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius 
laukti paties užsakymo.

Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZ
DŽIAIS BUS PASIRINKĘS

Mes busime dėkingi, jei 
JŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžių, 
musų klijentai.

Mums taip pat malonu
timu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir ko
jomis minamąsias “Singer” siuvamąsias mašinas, kurių muitas yra čia 
apmokamas.

Mums vis dar butų pageidaujami atstovai J. A. V. ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY

UŽSAKYTOJAS.

nuolatiniai musų klijentai, prašydami NAU- 
iaiškuose pažymės, kad jie yra nuolatiniai

painformuoti visus siuvamųjų mašinų siun-

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.33, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdraudė—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda 
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $101 
mėnesiui; iSeina 23 centai i savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

*—mokesčiai tik 20 centų i mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

SLA APDRAUDOS YRA GEROS IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SiLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

didesnė Jūsų pinigine dovana. Juo daugiau naujų nanų 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

— SLA VAJAUS KUPONAS —<

6
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daugiau informacijų reikalaukite muaų katalogą.

Tek 
Tel.

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

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

IOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

MBBBBBI

: ■

IN 7-6465 ir IN 7-7272
MI 2-2452 ir MI 2-1681 
BOwIing Green 9-6992

Visi muitai ap- 
*Siuntinių pristatymas garan- 

val. vakaro kasdien, šeštadie-

Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.

r
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo v ietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų ištaigose. *Prie firmos istai gų yra krautuvės.
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė.
NEW YORK 8, N. Y.

ORegon 4-1540
882 North 7th St. 

PHILADELPHIA 23, Pa.
VVAlnut 3-1747

Norėdami

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
.... Ml., ■■ ... .> ................

11661 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Midi. 

TOwnsend 8-0298

, zona —, valstija

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

d)

(2)

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

»

>

>

I

m., num. ir gatvė
miestas------------

ir gatvėm., num.
miestas

ir gatvė

, num. ir gatvė.................. .

miestas_______________

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREE

-------—
, zona —, valstija —

, zona valstija __

-------- , zona----- , valstija 
T, NEW YORK 1, N. Y.

I
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Amerikos Lietuvių Veikla
Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Card Party I
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SLA 44 kuopos Card Party 
ir mongo blynų vaišės įvyks 
liepos 12 dieną, sekmadienį, 
Lietuvių Klube. Bus ir kitų 
skanių užkandžių, taipgi daug 
puikių dovanų lai m ė j i m u i 
prie kiekvieno stalo.

Prašome visus 44 kuopos 
narius ir visus Miami lietu
vius skaitlingai atsilankyti. 
Pradžia 3-čią valandą po pie
tų. Vakare bus muzika.

M. Aleksynas,
SLA 44 kuopos sekr.

kurioje sakoma, kad ta diena 
yra Pabaltijo tautų kančioms 
prisiminti.

Sugiedota visų trijų tautų 
himnai ir pasakytos atitinka
mos kalbos. Minėjime daly
vavo ir kalbą pasakė miesto 
burmistras Daivis. Jis savo 
kalboje pareiškė 
Pabaltijo tautoms, 
ragino būti gerai 
tiems ir gerais šio 
liečiais.

Los Angeles, Calif.

Buvo Šaunios Vestuvės

užuojautą 
taipgi jis 
organizuo- 
krašto pi-

Dariaus-Girėno skridinio 2G metu sukakties minėjimas
Kaip jau žinoma Darius ir Girėnas perskrido Atlanto van

denyną 1933 metais liepos mėnesio 15 dieną. Šiemet sukanka 
26 metai nuo tos dienos. Taigi jų ir jų svarbaus žygio pagar
bai yra ruošiamas minėjimas, kuris įvyks liepos mėn. 18 die
ną, 5-tą valandą po pietų, Lituanicos Aikštėje, Union Avenue 
ir Stagg Street, prie jiems pastatyto paminklo Brooklyne.

Iškilmėse dalyvaus visuomenininkai ir draugijų atstovai, 
kurie pasakys kalbas; bus iškeltos JAV ir Lietuvos vėliavos, 
ir pritaikyta graži meninė programą. Draugijos ir paskiri as
menys prašomi prisiųsti gėlių prie paminklo iškilmių metu. Da
lyvavimas laisvas. Visus nuoširdžiai prašo atsilankyti—

Paminklo Komitetas.

South Boston, Mass.

Lietuvių Piliečių Draugija 
Ruošiasi Pagerinti Patalpas

New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Birželio 30 dieną Tėvynės 
redakcijoj lankėsi du įžymus 
Susivienijimo ketvirtosios ap
skrities veikėjai iš Connecti- 
cut valstijos, būtent: SLA 
ketvirtosios apskrities pirmi
ninkas Antanas Kasperavi
čius iš New Haven, Conn., ir 
tos pačios apskrities ilgame
tis organizatorius ir 66 kuo
pos finansų sekretorius Juo
zas Radzevičius iš Antonia, 
Conn.

Brolis Antanas Kasperavi
čius, prieš dešimt metų iš 
tremties atvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes, pirmiau
sia apsigyveno Ansonia, Con- 
necticut, įsirašė į tenaitinę S. 
L. A. 66 kuopą ir įsijungė į 
kuopos ir ketvirtosios apskri
ties veiklą, kuopoje jau keli 
metai eina užrašų sekreto
riaus pareigas, nežiūrint to, 
kad jis persikėle gyventi į 
New Haven, bet vyksta į An
sonia 66 kuopos susirinkimus 
ir atlieka jam kuopos paves
tas užrašų sekretoriaus pa
reigas. Praeitas ketvirtosios 
apskrities metinis suvažiavi
mas jį išrinko apskrities pir
mininku. Iš profesijos jis yra 
pedagodas, Lietuvoje buvo 
aukštesnės mokyklos moky
toju, plačiai mąstantis žmo
gus ir gerai susipažinęs su 
Susivienijimo reikalais, todėl 
ketvirtosios apskrities ribose 
gyvuojančios ir prie apskri
ties priklausančios kuopos 
gali didžiuotis turėdamos ap
skrities pirmininku tokį gabų 
ir energingą žmogų, kokiu 
yra pedagogas Antanas Kas
peravičius.

Juozas Radzevičius, senes
nės kartos Susivienijimo ir 
visuomenės veikėjas, ilgame
tis 66 kuopos finansų sekre
torius ir apskrities organiza
torius. Per praeitus kelis me
tus jis visoj Connecticut val-

stijoj daugiausia narių įrašė 
į savo brolišką organizaciją— 
Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj. Tai neišsemiamos ener
gijos senesnės kartos veikė
jas, kokių labai mažai yra 
mus organizacijos narių tarpe.

Jiedu, kaipo ketvirtosios 
apskrities pareigūnai, atvyko 
į centrą pasikalbėti apskri
ties ruošiamo pikniko-geguži- 
nės reikalais, nes jiems rupi, 
kad gegužinė butų gerai su
ruošta ir dalyviai butų pa
tenkinti. Su svečiais buvo ma
lonu pasikalbėti, o su Antanu 
Kasperavičium susipažint, nes 
jis pirmą kartą aplanke savo 
organizacijos organo redakci
ją ir centrą. Brolis Juozas 
Radzevičius, kaipo organiza
torius ir kuopos finansų sek
retorius, pasiėmė aplikacijų 
narių prirašymui ir agitazinės 
literatūros, taipgi finansų se
kretoriui reikalingos medžia
gos.

Reti svečiai, atlykę tuos 
reikalus centre, dėl kurių bu
vo atvykę automobiliu, tos 
pat dienos popietį išvyko į 
namus.

Prieš kelis metus Lietuvių 
Piliečių Draugija įsigijo gerą 
ramą ant kampo E Street ir 
Broadway. Tame name buvo 
bankas, tai įsigijus namą rei
kėjo padaryti didelį remontą, 
kad jis tiktų draugijos reika
lams. Namas yra trijų aukš
tų, tai tinkamai atremontuo
tas rūsys, pirmas aukštas ir 
antras aukštas, o trečias auk
štas liko nepajudintas.

Dabar pas draugijos parei
gūnus ir visus narius kilo su
manymas atremontuoti trečią 
aukštą, bet dar nėra galuti
nai nusistatyta, kokiam tiks
lui tas aukštas turėtų būti 
įrengtas. Draugijos susirinki
muose tas reikalas diskutuo
jamas ir daromi įvairus pa
siūlymai. Vieni siūlo, kad ta
me aukšte įrengti didelę salę, 
kuri tiktų vaidinimams, kon
certams ir kitiems didesniems 
parengimams, kiti siūlo tame 
aukšte įrengti biblioteką ir 
panašiai.

Kaip susirinkimuose daly
vaujant tenka girdėti įvairius 
pasiūlymus ir gerus norus, 
namo trečias aukštas bus iš
taisytas, nes jis iki šiol sto
vėjo tuščias ir draugijai iš jo 
nebuvo jokios naudos. Drau
gijos pareigūnus ir narius 
reikia tik pasveikinti, kad jie 
susirūpino namo trečio aukš
to remontavimu.

Draugijos Narys.

Dainavo lietuvių oktetas, 
vadovaujamas muziko Turu- 
tos, Jis padainavo keturias 
dainas. Parapijos choras, va
dovaujamas muz. Salatkienės, 
padainavo tris dainas. Latvių 
vyrų choras, vadovaujant dr. 
Valdmaniui, padainavo pen
kias latvių ir vieną estų dai
ną.

Tai tiek glaustai galima pa
sakyti apie birželio įvykių 
minėjimą musų mieste. Jį rei
kia skaityti pavykusiu, o jo 
suruošųjams reikia pareikšti 
padėką, nes jie pašventė daug 
laiko ir nuoširdaus darbo, iki 
minėjimą suruošė.

Dalyvis.

Visiems gerai žinomų vie
tinių veikėjų Kazės ir Petro 
Žilinskų dukrelė Lėni Gilis, 
neseniai apsivedė su Richard 
D. Bergin, Jr., kolegijos mo
kytoju.

Jaunosios tėvelių pastango
mis, birželio 20 dieną, puoš
nioje N. Hollywoodo svetai
nėje buvo suruoštas šaunus 
vestuvių pokylis, kuriame da
lyvavo apie šimtas kviestų 
svečių.

Dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais valgiais ir įvairiais 
gėrimais. Vakaro programai 
vadovavo p. Adelė Nausėdie- 
nė-DeRose, kuri trumpais 
bruožais apibrėžė jaunave
džių veiklą mokslo srityje ir 
Dėdės Šamo tarnyboje. SLA 
75 kuopos pirmininkas A. 
Biekša gražią sveikinimo kal
bą pasakė angliškai, ir para
gino jaunavedį prisidėti prie 
musų 75 kuopos, nes Lėni 
jau 15 metų priklauso prie 
šios kuopos.

Dar po keleto sveikinimo 
kalbų, prabilo ir patys jauna
vedžiai, dėkodami atsilankiu
siems svečiams, taipgi ir už 
dovanas, kurių buvo įteikta 
gana daug. Užbaigiant vaka
rienę, pakelta taurė šampano 
ir sudainuota ilgiausių metų. 
Po to prasidėjo šokiai ir link
sma nuotaika.

Dar kartą linkime jauneve- 
džiams laimingiausių metų ir 
gero pasisekimo jų mylimoje 
mokytojų profesijoje. O. R.

Paieškojimai

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

ROCKFORD, ILL.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 Blaisdell Street

Linkėjimai iš Vokietijos
Žurnaliste Salomėja Narkė- 

liunaitė, atostogaudama Vo
kietijoje, iš Berlyno prisiuntė 
Tėvynės redaktoriui nuošir
džius linkėjimus ir tarp kitko 
rašo: “Turiu gerą laiką, o 
miestas labai atsistatęs, net 
negalima pažinti, kaip 
per karą”.

Grand Rapids, Mich.

Paminėjome Birželio įvykius

buvo

Linkėjimai iš Atlantic
Philadelphijos miesto 

mėtis gyventojas, ilgus metus 
buvęs Susivienijimo 135 kuo
pos sekretorius ir nenuilstan
tis veikėjas Antanas Tvara- ( 
navičius, nuvykęs į Susivieni
jimo vasarnamį Atlantic Ci
ty, redaktoriui prisiuntė nuo
širdžius linkėjimus. Jis yra 
ilgametis Tėvynes bendtadar- 
bis, tai ir poilsiaudamas pri
siminė savo organizacijos or
gano redakciją.

City
ilga-

Musų mieste baisiojo birže
lio įvykių minėjimas sureng
tas bendrai su latviais ir es
tais. Minėjimas įvyko birželio 
13 dieną. Pirmiausia visų tri
jų tautų 
kas prie 
minklo. 
Stepšys
kalbą visų trijų tautų vardu. 
Tuo metu matėsi amerikonų 
spaudos korespondentai ir da
rė nuotraukas, kurios vėliau 
tilpo laikraščiuose.

Vakare 
mokyklos 
bendras 
natoriaus
gubernatoriaus išleistą pro
klamaciją birželio 14 dienai,

buvo padėtas vaini- 
žuvusių karių pa- 

Vainiką 
pasakė

dedant K. 
atitinkamą

vietinės aukštesnės 
patalpose įvyko 

minėjimas. Guber- 
atstovas perskaitė

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, IATVIJĄ, ESTIJĄ IR KTPAS RESPUBLIKAS

Paeinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST Uth STREET 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRameroy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Lieensed by CSSK

XK3=M
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39 Raymond Plaza W. 
NE W AR K, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

Atdara kasdien nuo 94> 
Sekmadieniais nuo 9-4

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Gi ra r d Avenue
PHILADELPHIA 23, Pa 

Tel. WAlnut 5-8878

MUSŲ SKYRIAI
132 Krankliu 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Avenue

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Celdai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 3, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KATRE ZOKIENE, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa, gimusi 

kovo 1, 1891 m., Trumpalio kaime, Punsko vals., 
Seinų apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 6, 1927 m. Mirė gegužės 29, 1959 m. Ve
lionės dukterims, Ona Žukas, Mary Zokas ir Hel- 
en Zokas, pomirtinės išmokėta ______________ $1,000.00

JOSEPH VERSACKAS, 131 kp., Norwood, Mass., gi
męs rugsėjo 26, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 6, 1929 m., pridėtinę apdraudą 
paėmė gegužes 6, 1941 m. Mirė^ birželio 10, 1959 
m. Velionio žmonai, Sophie K. Versackas, po
mirtinės išmokėta _________________ _____ ___

ANTANAS KAfRTANAS, 260 kp., Chicago, III., gi
męs Kartanų kaime, Šilų par., Raguvos valse., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 4, 1930 
m. Mirė gegužės 3, 1959 m. Velionio žmonai, 
Grace Kartanas, pomirtinės išmokėta -------------

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:
Bukauskaitė Birutė, Vaclovo duk

tė, iš Garlavas, Kauno apskr., gy
veno Kaune.

Dickinlenė-Rimaitė Emilija ir 
Vladas Rimas, gyvenę Baltimore.

Dirmantas Stasys, ir sesuo Mik- 
liuševičienč Antanina, Pranciškaus 
vaikai.

Gavalienė-Dereškevičiutė Agota, 
vyras Gavelis Mykolas.

Giedraitis Ipolitas, Felikso sūnūs. 
Jasaitytė-Kilčevskis Juzė, Vinco 

duktė, iš Pašušvio vals., vaikai Bo
leslovas ir Stefanija.

Kartonas Antanas, Krisiaus sū
nūs.

Kovaliauskas Jonas, Vlado ir 
Jadvygos sūnūs, iš Biržuliu kaimo, 
Šėtos vals.

Lasys Jašas (gal Jonas), Stasio 
ir Liubos sūnūs, iš Kauno.

Ileškomlejl arba apie Juos žinan
tis ji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATB GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjau

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
VVoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Virsima 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SUNTJS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. T0wnhall 3-2108-09

650.00

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

><:

150.00

Viso____ ________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. JUŠJNSKAS, 1 kp., Edvvardsville, Pa., sirgo 7 savaites 4 d........
A. C. DAUKŠIUTB, 7 kp., Pittston, Pa., sirgo 7 sav. 3 d, ________
K. PETRULIS, 11 kp., Waterbury, Conn., sirgo 9 sav. 1 d.______
V. BAJORAS, 11 kp., Wiaterbury, Conn., sirgo 11 sav. 2 d. ______
I. J. TARULIS, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 7 savaites ______
O. ULLNSKIENjB, 77 kp., Rockford, III., sirgo 6 savaites . ...............
S. KUČINSKAS, 173 kp., Lowell, Mass., sirgo 11 sav. 1 d.________
J. GUŽSAUSKAS, 212 kpų Kenosha, Wis., sirgo 6 sav. 3 d_________
J. J. PRIESHMONT, 232 kp., Thomas, Va., sirgo 5 savaites  
A. GVAZDAUSKIEN®, 247 kp,, Aliquippa, Pa., sirgo 2 savaites__
V. APERONES, 304 kp., Buffalo, N. Yi., sirgo 4 savaites________
W. APERONES, 304 kp., Buffalo, N. Yn sirgo 5 sav. 4 d. ______
J. AMBROSE, 328 kp., Jamaica Plain, Mass., sirgo 12 savaičių__
Ą. MARTIŠIUS, 341 kp., McNaughton, Mass., sirgo 10 savaičių__
J. PILKA, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 3 sav. 3 d. ____________

_$1,800.00
$73,160.59

46.00
95.50
58.25
69.00
39.00
18.00
51.50
79.50
57.00
12.00
26.50
36.00
58.50 
46.02 
45.00

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" tur1 daug rimtų bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5-50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
.............. $737.77
........................ _................$12,773.06 
M. J. VINIKAS.

ELA Sekretorius

Viso ---___ ________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

307 W. 30th St., New York 1, N. Y.
' i ■

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atiantid City, N. J. Tel. 5-9870

arba

LITHUANIAN ALUANCE 0F AMERICA
Tek LA 4-5529

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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; KaiR gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveiksi ala. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
‘‘KELEIVIS”

636 East Broadway

Kabia tik 75 centai, 
šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$1400 metams, $7,00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739. Sonth Halsted Street, Chicaga 8, Illinois

l

1
i
i?



J

u

v

f

No. 29
Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27. 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

50 METAINew York 1, N. Y., Liepos-July 17, 1959
Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
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ATNAUJINTA UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIŲ KONFERENCIJA

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komi
teto nariai lankėsi Valstybės Departamente ir 
kalbėjosi su departamento pareigūnais. - Sep
tyni gubernatoriai Kremliuje kalbėjosi su mi- 
nisteriu pirmininku Nikita Chruščevu

Keturiu didžiųjų valstybių užsienio reikalu minis-•r L H 4. V U *.

torių konferencija Genevoje tęsėsi šešias savaites, ku
rioj nepadarius jokio nutarimo, pertraukta iki liepos 
13 dienai. Po trijų savaičių pertraukos, liepos 13 dienų 
tie patys ministeriai vėl susirinko į tų pačių vietų toliau 
tęsti posėdžius ii* svarstyti tuos pačius reikalus, kurie 
buvo diskutuoti konferencijoje per šešias savaites. Kaip 
pirmesniuose posėdžiuose, taip ir šiuose vargiai bus 
prieita prie kokio nors susitarimo ir padaryti konkre
tus nutarimai.

Svarbiausias klausimas ir didžiausias ministeriams 
galvosūkis — Berlyno miesto statutas, Vokietijos .su
vienijimas, Europos saugumas, taikos sutartis ir kitos 
problemos, dėl kurių ministerių nuomonės skiriasi. Dėl 
Berlyno problemos išsprendimo trys ministeriai — 
Jungtinių Amerikos Valstybių, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos, yra vienokios nuomonės, o Sovietų Są
jungos ministeris kitokios, už tai ir neprieita prie susi
tarimo. Iš pat konferencijos pradžios, paaiškėjo, kad 
Sovietų Sujungus 
ferencijoje 
parodyti
ku, jis laikosi savo boso Ch 
kreipia daug 
kia pačiu viršūnių pasitarimu, tačiau vakariniu valsty- 
bių ministeriai mažai dėmesio kreipia į viršūnių pasi
tarimus, iki ministerių konferencijoj nebus prieita prie 
susitarimo.

Chruščevas mano, kad tikrųjų susitarimų galima 
Įmiki i ne iš ministerių konferencijos, bet iš viršūnių pa
sitarimų. Tokiai Cliruščevo nuomonei pritaria ir Di
džiosios Britanijos ministeris pirmininkas Macmilla- 
,nas. 'Todėl ir šiuose ministerių posėdžiuose, kurie pra
sidėjo liepos 13 dienų, žinant Grornyko griežtų nusista
tymų, negalima laukti kokio nors susitarimo, nežiūrint 
kiek vakariečiai nuolaidų padarytų.
ALTo Vykdomojo Komiteto nariai lankėsi VVashingtone

ministeris Grornyko dalyvauja keli
ne tam, kad ją padaryti sėkminga, bet kad 

.savo griežtą, nusistatymą ir užsispyrimą. Aiš- 
nišvečo įsakymo, kuris ne- 

(leniesio j ministerių konferenciją, bet sie-

reikalu

Komi-
Centro

lankėsi valstybės

Jis įteikė ir A. 
— aidememoire,

Liepos 4—8 dienomis Wa- 
shingtone lankėsi Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo 
Komiteto nariai ir A. L. In
formacijos Centro direktorė. 
Jie aplankė kongresmaną Da- 
niel J. Flood ir kitus, ir ture
lio su jais ilgus pasikalbėji
mus. Naujienos tuo 
rašo:

..ALTo Vykdomasis 
tetas ir Informacijos 
direktorė
departamente. Juos priėmė 
Europos Reikalų viršininko 
pareigas einąs Foy Kohler ir 
Pabaltijo skyriaus viršinin
kas R. Johnson. Delegacijos 
vardu kalbėjo sekretorius dr. 
P. Grigaitis. 
L. T. raštą
kuriame išdėstyta Amerikos 
lietuvių pažiūra į ligšiolinės 
Genevos konferencijos rezul
tatus bei pateikti pageidavi
mai dėl tolesnės jos eigos.

Pokalbio su minėtaisiais 
valstybės departamento pa
reigūnais metu buvo nurody
ti pavojai, kuriuos sudaro 
Vakarų užimtoji pozicija de
rybose su sovietais. Buvo pa
brėžta, jeigu Vakarai pasi
tenkins tik Berlyno ir Vokie
tijos klausimų gvildenimu ir 
ignoruos Rytų Europos tau
tas, gali likti įspūdis, kad 
bent netiesioginiai pripažįsta
mas Rytų Europos status 
quo. O to kaip tik siekia so
vietai. Tokia Vakarų valsty
bių laikysena gali atnešti so
vietams kai kurių laimėjimų.

ALTo kalbėtojas siūlė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergimo faktus kelti viešu-

mon ir naudoti juos kaip lo
gišką argumentą prieš sovie
tų siekimą sunormalizuoti 
Berlyno padėtį. Juk jeigu 
Berlyno padėtis nenormali, 
tai dar nenormalesnė Pabal
tijo valstybių, kurios yra 
okupuotos. Prieš prie i n a n t 
prie Berlyno klausimo iš
sprendimo, reikia pirmiausia 
išspręsti Pabaltijo klausimą. 
Jeigu Sovietų Sąjunga siekia 
normalumo Europoje, tai ji, 
visų pirma, turi ištraukti sa
vo karines ir policines jėgas 
iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.

Buvo taip pat atkreiptas 
valstybės departamento pa
reigūnų dėmesys į tai, kad 
sovietai, besiginčydami su Va
karais dėl Berlyno, ateity ga
li sušvelninti dabartinius sa
vo reikalavimus ir pasiten
kinti kokiu nors kompromi
su.

Iš pažiūros toks kompromi
sas galėtų atrodyti, kaip so
vietų nuolaida. Tačiau tokia 
nuolaida gali slėpti pavojin
gus spąstus, bolševikai tik
riausiai siektų savo okupaci
jos Rytų Europoje įteisinimo. 
Ypač svarbu, kad derybose 
su sovietais nebūtų padaryti 
kokie techniški ėjimai, kurie 
pažeistų Pabaltijo valstybių 
reikalus.

Septyni gubernatoriai 
aplankė Chruščevą

Jau buvo rašyta, kad Ame
rikos devynių valstijų guber
natoriai išvyko į Sovietų Są
jungą. Prieš pat išvykimą,

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
kurie dėl 
ir surado

išaiškinti 
Savaitę.

politi- 
prieg-

dabar
Tokia

Neseniai praėjo Pabėgėlių Savaitė, davusi progą spaudai 
ir organizacijoms prisiminti milijonus žmonių, 
nių priežasčių paliko savo gimtuosius kraštus 
laudą svetimuosiuose.

Lyg tų pabėgėlių atsiradimo priežastims 
norima įvesti vadinamąją Pavergtųjų Tautų
savaitė kartotųsi kiekvienais metais, tuoj pat po liepos 4-os, 
atseit po JAV nepriklausomybės šventės. Pavergtųjų Tautų 
Savaitė primintų pasauliui, kad visa eilė tautų Europoje ir 
Azijoje prieš savo valią atsidūrė komunizmo vergijoje ir kovo
ja už savo nepriklausomybes.

Sumanymo autoriai yra du JAV senatoriai — Paul H. 
Douglas ir Jacob K. Javits. Juodu neseniai įteikė JAV kon
gresui jungtinę rezoliuciją (S. J. Res. 111), kuri įgalioja JAV 
prezidentą paskelbti Pavergtųjų Tautų Savaitę. Šiuo metu 
minėtoji rezoliucija yra perduota JAV senato Teisiniam Komi
tetui (Committee on the Judiciary), kurio pirmininkas yra šen. 
James O. Eastland, o nariai: Estes Kefauwer, Olin D. Johns- 
ton, Thomas C. Hennings, Jr., John L. McClellan, John C. 
O’Mahoney, Sam J. Ervin, Jr., John A. Carroll, Thomas J. 
Dodd, P. Hart, Alcxander Wiley, W. Langer, Everett M.cKinley 
Dirksen, Roman Hruska ir K. Keating.

Kadangi Lietuva yra sovietų okupuota, tai Amerikos lie
tuviai šiam dviejų senatorių sumanymui pilnai pritaria, ir 
džiaugtųsi, jeigu jis butų įgyvendintas.

ALT Vykdomasis Komitetas.

SUDIEV TĖVELI! rio rūpesčiu velionio paskuti
nės dienos buvo palengvintos, 
našlė Emilija ir dukters Bi
rutė, Albina ir Genovaitė 
reiškia gilią padėką.

Lai Tau, mylimas musų tė
veli, būna lengva ilsėtu. lais
voje žemėje, ir lai Tau Šviesa 
tešviečia.

Nuliudusi Šeima.

Jie savo kalbose 
“Dėdės” Ambrazie- 

veiklą lictu-

Poetė J. Vaičiūnaitė 
Atsisakė Išvykti iš 

Vilniaus

DAR VIENAS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
PAGARBOS PAREIŠKIMAS

DR. MATAS J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius, Skautų Sąjun
gos apdovanotas skautišku ordi

nu už nuopelnus.

Dar visai neseniai spaudoje 
skaitėme malonią žinią ir 
gražius aprašymus, kaip L’e- 
tuvos Skautų Brolija pagerbė 
SLA prezidentą P. Dargį už 
didžius jo nuopelnus apdova- 
dama jį skautišku ordinu.

taip pat labai vertinu.
Asmeniškai esu tos nuomo

nės, kad tokie nuoširdus tik
ro broliškumo ir pagarbos 
pasikeitimai, savo laiku, pa- 
galbes suartinti šias dvi bro
liškas — didžiausią jaunimo 
LSS ir didžiausią lietuvių iš
eivijos SLA organizacijas ir 
tas duos lietuvių ateities išei
vijos istorijai didesnę pras
mę.

Jūsų suteiktą ordiną, kaip 
siūlote, mielai priimsiu kurio
je nors skautiškoje stovyklo
je, nes ir man bus labai ma
lonu pabendrauti su garbin
gais skautais.

Dar kartą dėkodamas už 
taip gražų sveikinimą ir su
teikimą man skautiško ordi
no bei linkėdamas LS Sąjun
gai, visiems skautams ir 
Jums, Gerb. Pirmininke, ko- 
geriausios sėkmės.

Su tikra pagarba
(pas.) M. J. VINIKAS, 

SLA Sekretorius.
----- o------

Esu tos nuomonės, kad š'ą 
žinią visi broliškos SLA or

ganizacijos nariai sutiks su 
tokiu pat dideliu džiaugsmu, 
kaip kad anksčiau sutiko S. 
L. A. prezidento P. Dargio 
apdovanojimą.

Tai dar vienas gražus, la
bai nuoširdus Lietuvių Skau
tų Sąjungos įvertinimas SLA 
organizacijos ir pagerbimas 
ilgamečio, daug užsitarnavu
sio SLA organizacijos vado 
ir visų jos reikalų vedėjo, jo 
gimtadienio proga.

Nėra jokios abejonės, kad 
tokie broliškumo ir pagarbos 
pareiškimo ženklai, dar dau
giau suartins šias dvi taip ar
timas ir reikšmingas lietuvių 
gyvenime organizacijas, ku
rių pagrindinis tikslas yra iš
laikymas tautos gyvybės ir 
kurios nenu’lstamai tam tiks
lui tarnauja.

Drauge su garbinga Lietu
vių Skautų Sąjunga ir mes 
visi SLA nariai sveikiname 
nenuilstamąjį SLA veteraną 
ir kovotoją dr. M. J. Viniką, 
jungdamiesi pr'e tų gražių 'ir 
didžių skautų sveikinimų, bei 
linkėdami Ilgiausių Metų!

Šių metų birželio 25 dieną 
mirė musų mylimas tėvelis 
Juozas Ambraziejus. Nuo ta
da iki šiol šeimai prisiunčiami 
įvairus užuojautos pai eiški- 
mai.

Sekmadienį, birželio 28 d’e- 
ną prie velionio karsto buvo 
pasakytos atsisveikinimo kal
bos, kurias pasakė inž. Anta
nas Navickis, konsulas Anice
tas Simutis, Tėvynės ledak- 
torius M. Leo Vas’l ir Juozas 
Audėnas.
priminė
jaus ilgų metų 
viškose organizacijose ir lie
tuvių tarpe.

Visiems musų giminėms ir 
prieteliams, kurie prisiuntė 
gėles prie velionio karsto, šv. 
mišių užsakymus, atsilanky
mą į koplyčią, palydėjimą į 
amžino poilsio vietą ir vi
siems tiems, kurie kuo nors 
prisidėjote ir paga 1 b ė j o t e 
mums skausmo valandoje, ta
riame nuoširdų ačiū.

Dėkojame kun. Kruziui už 
atlaikytas mišias ir maldas. 
Taipgi re’škiame padėką lai
dotuvių direktoriui S. Aromi- 
skiui, kuris taip rūpestingai 
ir gražiai pravedė musų tėve
lio paskutines apeigas.

Daktarui V. Kanaukai, ku-

kada spaudos atstovų jie bu
vo paklausti kokiais tikslais 
jie ten vyksta, kiekvienas jų 
davė skirtingus atsakymus. 
Vienas jų pareiškė, kad ke
lionė sustiprins tarptautinę 
būklę.

Dabar iš Maskvos praneša
ma, kad septyni gubernato
riai, aplankę Sovietų Sąjungoj 
iš anksto numatytas vietas, 
Kremliuje buvo priimti paties 
ministerio pirmininko Chruš- 
čevo. Sakoma, kad Chrušče- 
vas pasikalbėjime su guber
natoriais pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga bus tokia pat di
delė ir turtinga, kaip Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Jis norįs, kad JAV padėtų 
sovietams šį tikslą atsiekti, 
vietoj pavydėjimo. Guberna
toriai paaiškino Chruščevui, 
jog nieko panašaus nėra, kas 
įrodoma konkrečiais darbais. 
Kalbėjosi ir apie politinius 
santykius tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos. Baigiant pasi
kalbėjimą, Chruščevas parei
škęs, jog jis norėtų, kad į 
Maskvą atvyktų prezidentas 
Eisenhoweris.

Lietuvos komunistų vado
vybė — kaip jau anksčiau 
pranešta — paskelbė obalsį, 
kad rašytojai ir kiti intelek
tualai kraustytųsi iš Vilniaus, 
Kauno, į kaimą (kolchozus, 
sovehozus ir pan.) ir ten fizi
niai padirbėtų tarp “liaudies”. 
Partiečių vadovaujama Lie
tuvos Rašytojų sąjunga ir ki
tos organizac:jos ir instituci
jos, matyt, jau ėmė skirstyti, 
kur kas turi vykti. Įsakinėja
ma jau ir poetams. Bet, pasi
rodo, ne visi nori būti išsiun
čiami iš miesto. Ka:p praneša 
Vilniaus “Tiesa”, kai kurie 
studentai ir diplomantai ne
noriai vykstą į kaimą. Bet ir 
Rašytojų sąjunga nepajėgia 
visų (išsiuntimo sąrašuose į- 
rašytų) į kaimą iškrapštyti. 
“Jauna poetė J. Vaičiūnaitė 
griežtai atsisakiusi išvykti iš 
Vilniaus”, teisina tok’o atsi
sakymo... Nesuprantamas ir 
nepateisinamas esąs ir kai 
kurių įstaigų darbuotojų ir 
vadovų požiūris į jaunųjų 
specialistų darbą “kai norima 
pastarųjų miesčionišką elge
sį pateisinti”. Iš prane Šimo 
aiškėja, kad išsiuntimus į kai
mą tvarko tam tikros “skirs
tymo komisijos”. E.

Į Lietuvą atvyko grupė uk- 
reiniečių mokinti kolchozinin- 
kus kukuruzus auginti ir nu
imti. Grupė atvyko iš Odeso 
rajano. Apmokę grįž vėl j 
Ukrainą.
kuruzais Lietuvoje iki šiol ne 
labai sekėsi. Ar š:emet seksis 
geriau, parodys ruduo.

----- o------
Lietuvos žvejų žuvis — į 

Lenkiją — Nors pati Lenkija 
turi ilgą pajūrį ir savą di
džiulį žvejybos laivyną, ji įsi
veža silkių ir kitos 
— Klaipėdos. Savo 
tų žuvų Lenkijos 
jams neužtenka.

Apmokę
— Sovietams su ku-

žuvies iš 
sugaudy- 
gyvento-

Tuomi buvo prabėžta, kad 
šios dvi broliškos organizaci
jos, kurių veikla yra skirta 
išimtinai tautiniams reika
lams, jieško glaudesnių suar- 
tčfimo kelių.

Šiomis dienomis SLA Cen
tras gavo kitą džiuginantį 
pranešimą, kurį čia paduoda
me ištisai:

1959 m. liepos 5 <1.
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmi ja
Dr. M. J. Vinikui,
SLA Gcner. Sekretoriui.
Didžiai Gerbiamas Daktare:

Tamstos garbingo gimta
dienio proga prašau priimti 
Lietuvos Skautų Sąjungos ir 
jos pirmijos širdingiausius 
sveikinimus.

Didžiausios lietuviškos or
ganizacijos sumanus reikalų 
tvarkymas metų dešimtme
čiais ir jos išvedimas per di
džiulius praeities slengsčius į 
dar labiau sustiprėjusį, au
gantį bei gyvybingą Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje 
daro Tamstą, Garbusis Su
kaktuvininke, musų tautiniu 
didžiūnu lietuviško jaunimo 
akyse ir žadina verto pasidi
džiavimo jausmus kiekvieno 
musų širdyse.

Šia proga norėčiau praneš
ti apie Pirmijos nusistatymą 
atžymėti Tamstos, Daktare, 
nenuilstamos veiklos ir am
žiaus sukaktį kukliu skautiš
ku ordinu UŽ NUOPELNUS, 
kurį norėtume įteikti Tamstai 
kurioje skautiškoje stovyklo
je, jei Tamstai bus priimtina.

Prašau priimti geriausios 
kloties linkėjimus ir gilios 
pagarbos pareiškimą.

(pas.) DR. V. ČEPAS, 
Tarybos Pirmininkas.

----- o------
Dr. Viniko atsakymas dr. 

V. Čepui, Lietuvių Skautų Są
jungos Tarybos Pirmin:nkui.

Didžiai Gerbiamas 
Pirmininke:

Jūsų liepos 5 dienos laiškas 
mane giliai sujaudino.

Esu nuoširdžiai dėkingas ir 
labai džiaugiuosiu, kad di
džiausia lietuvių jaunuome
nės organizacija, kuriai visa
da reiškėme tikras brolišku
mo simpanijas, Lietuvių 
Skautų Sąjunga, nepamiršo 
mane pasveikinti gimtadienio 
proga ir perduoti taip nuo
širdžius, prasmingus linkėji
mus man asmeniškai ii tokį 
didelį įvertinimą organizaci
jos, kuriai man tenka vado
vauti.

Savo sveikinimo laiške Jus 
pranešėte, kad esu apdovano
tas skautišku ordinu už nuo
pelnus, kurių, kaip man atro
do, turiu mažiausiai. Tačiau 
esu didžiai dėkingas Lietuvių 
Skautų Sąjungai už suteiki
mą to garbės ženklo, kurį

LAISVĖS STATULOS PAUNKSMĖJE
Praeitą savaitę sukako La:- 

svės Statulai 75 metai. Ši sta
tula, sutinkanti iškilmingu 
pasveikinimu vistas atvyks
tančius į šią šalį, ilgainui pa 
sudarė visos Amerikos simbo
liu. Ir nėra tušti žodžiai po
etės, kurie iškalti šios statu
los papėdėje, kad ji ima glo- 
bon v’sus vargstančius ir nu
skriaustus, bei laisvės nesu
radusius savy gimtojo šalyje. 
Žmogus savo gyvenimo daug 
ką brangina, dėl daug ko sie
lojasi, bet laisvė vis tik buvo 
ir pasilieka amžiams bran
giausia žmogų’. Ir tain bus 
kol žmonių giminė šioje pla
netoje gyvuos.

Nuo tų metų, kai prancūzų 
tauta Amerikai padovanojo 
statulą — moteris laikant' iš- 
kė’us švyturį, buvo Bedloe 
saloje ties Now Yorku pasta
tyta atrodo praėjo tik ne
daug dešimtmečių. Bot jau 
ša.ndicn nebegalima įsivaiz
dinti nei Nevv Yorko, nei vi
sos Amerikos be šios vaizdin
gos statulos, kuri brangi vie
nodai visiems žmonėms, vi
soms tautoms. Bet gi atsigry- 
žus atgal mes matome kaip 
daug, nepaprastai daug per 
tą laiką įvyko ne tik šios ša
lies gyvenime, bet ir visos 
žmonijos būklėje. Jau negali
ma butų atpažinti šio krašto, 
palyginus jį su ana Amerika, 
kuri nors jau buvo seniai su
kūrusį savo va.’styb’nį gyve
nimą, bet dar daugely e gy
venimo sričių čia buvo tik 
užuomazgoje. Garbingos sta
tulos paunksmėje ši laisvės 
šalis per 75 metus padarė 
milžinišką pažangą t paga
liau tapo didžiausioji ir tur- 
tingiausioji valstybė, kurioje i 
vienodai gerai jaučias' v’sos i 
tautos ir visi žmonės. Per tai 
ši šalis pasidarė visų skriau
džiamų tautų viltis ir paguo
dos šaltln’s. Saulėje yra dė
mės, bet saulė vis tik mus šil
do ir teikia gyvybei palaikyti I 
jėgas.

Lietuviai laisvosios 
šalies globoje

Nors pirmieji lietuviai pra 
dėjo aitvažiuoti į šią šalį dar 
tais laikais kai dar nebuvo 
šios puošnios ir giliai pras
mingos statulos, bot musų 
tautos žmonių šioje šalyje 
įsikūrimas, susiorganizavimas 
vyko jau Laisvės Statulos

paunksmėje, jos švyturio 
spindulių globoje. Vargšai 
daugumoje skriaudas ir var
gą savo gimtinėje patyrę, 
vieniši, išblaškyti ir bejėgiai 
lietuv’ai pasiekė Šį krantą. 
Bot labai greitai, kai tik "ie 
pajuto laisvės dvelkimą musų 
žmonės parodė giliai įsišak- 
nėjusius jų krutinėję organi
zuotumo sugebėjimus. L’etu- 
viai nepasiliko šioje šalyje 
paskutiniai. Mes galime 
džiaugtis ir didžiuotis tais 
žymia’s laimėjimais, kurių 
pasiekė šios šalies lietuviai 
Kaip ten santikyje su kitomis 
tautomis ne tiek jau svarbu, 
bet jau savo žmonėms, savam 
kraštui Amerikos lietuviai 1- 
gainiui pasidarė tikri gerada
riai, šelnėjai ir gelbėtojai 
kiekvienoje d delėje ar mažo
je bėdoje. Kas gah su'-kaity
ti tuos milijonus do’erii). ku
riuos kas motai sėte sėjo A 
merikos lietuviai savo žmo
nėms ir savajai valstybei. To- 
/i ncapskačiuojama Ameri
kos lietuvių pagalba buvo pa
ti tauriausioji. Jie davė savo 
do’.erius iš meilės ir nieko už 
tai nereikalavo. Net padėka 
jiems ne visada buvo duoda
ma. Be to šios šal ęs lietuviai 
daug patarnavo savo šaliai 
darydami vaisingą įtaką vi
suomeniško ir pažangaus gal
vojimo srityje.

Lietuvių didžiausias 
laimėjimas

Bet d džiausiąs šios šalies 
lietuvių kūrinys, tai Susiv’e- 
nijimas. Ir musų Susivieniji
mas kaip tik yra, gali sakyti, 
Laisvės Statulos amžin ūkas. 
Jeigu Laisvės Statula šiemet 
švenčia savo deimantinį jubi
liejų, tai panašių garbingų 
sukaktuvių Susivienijimas jau 
yra išvakarėse. Jeigu per 
tuos 75 metų labai žymiai pa
sikeitė visas š'os šalies gyve
nimas, tai lietuvių gyvenime 
ypatingai didelė pažanga bu
vo padaryta. Ir vienas iš tos 
pažangos skatntojų buvo 
kaip tik Susivienijimas. Nes 
per šią organizaciją musų 
žmonės labiausia įsijungė į 
šios šalies gyvenimą. Tuo bu
du lietuviai įsijungdami į 
Amerikos gyvenimą, tai atli
ko kaipo atskiras, savaran
kus ir sąmoningas tautinis 
vienetas. Per Susivienijimą 

(Nukelta į 2 pusi.)
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lie- 
yra 
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orga- 
atostogų metu gau- 
narių, tai ir kitų 

organizatoriai gali 
reikia susitikus ne-

Ir atostogų metu galima 
narių prirašyti

Vienas ilgametis Susivieni
jimo organizatorius mums ra
šo, kad ir atostogų 
Įima narių įrašyti į 
ciją. Jis sako, kad 
gaujant kurioj nors 
tėj, kur suvažiuoja
iš įvairių vietovių, sutinki to
kių lietuvių ir lietuvaičių, ku
rie labai mažai ar visai nie
ko nežino apie Susivienijimą 
ir dėl tos priežasties nėra na
riais. Su jais besikalbant — 
rašo jis, jie norėtų priklausy
ti lietuviškoj oganizacijoj, bet 
juos niekas nepakalbina, o 
jie patys nežino kur ir kada 
Susivienijimo kuopų susirin
kimai laikomi, negali į juos 
nueiti ir prisirašyti.

Toliau tas organizatorius 
rašo, kad per praeitus kelis 
metus atostogų metu jis 
šė į Susivienijimą keletą 
tuvių ir lietuvaičių, kurie 
ne tik geri nariai, bet kai
rie jų kuopų valdybose eina 
įvairias pare:gas, ugdo orga
nizaciją nariais, o ruošiant 
kokius nors pobūvius bei 
vykas, nuoširdžiai dirba.

--------- :x:-------
Visi organizatoriai 
gali taip padaryti

Jeigu vienos kuopos 
nizatorius 
na naujų 
kuopų 
gauti, tik
priklausančius pakalbinti, pa
aiškinti apdraudos reikalin
gumą kiekvienam darbo žmo
gui, nurodyti jiems Susivieni
jimo atliktus darbus, apdrau- 
dų skyrius, taipgi pašalpos 
skyrius, o jie be jokių didelių 
išsikalbėjimų prisirašys ir 
jums 
gero padarymą 
mą jų nelaimės valandose.

--------- :x:---------
Praneškite organui apie 
organizatorių veiklą

Jeigu organizatoriai atosto
gų metu dirba verbuodami 
lietuvius į Susivienijimą, tai 
ir korespondentai neprivalo 
nuo jų atsilikti, sekti organi
zatorių veiklą ir pranešti or
ganui Tėvynei kurioj vietoj 
ir kiek narių įrašė, kiek pasi
tarimų organizacijos reika
lais turėjo, kas juose buvo 
kalbėta ir kaip ruošiamasi 
prie didesnio skaičiaus narių 
gavimo atostogų metu. Ko
respondentai pranešdami or
ganui apie organizatorių veik
los pasekmes, padarys gero 
ne tik organizatoriams, bet 
ir tiems nariams, kuriuos jie 
įrašo atostogų metu besikal
bėdami po žaliais medžiais. 
Kiti organizatoriai, pamatę 
organe veikliųjų organizato
rių darbus, nenorės jiems pa
siduoti ir stengsis padidinti 
savo prirašytų narių skaičių.

Atostogos ar ne, einantis j 
vajus naujų narių telkimui į J

prisirašys
bus dėkingi už jiems 

aprupini-

Pagerbtas Susivienijimo 101 Kuopos Finansų 
Sekretorius Antanas Gustus

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 101 kuopos susirinki
mas ir pobūvis pagerbimui ilgamečio kuopos finansų sekreto
riaus Antano Gusto, įvyko šių metų birželio mėn. 4 dieną, Lie
tuvių Piliečių Klube, kuriam pirmininkauja Antanas Gustus.

Mrs. A. Gustus, 
Gitcas, Mr. W.

Pobūvio dalyviai. Iš kairės į dešinę sėdi: 
Mrs. A. Baublienė, Mrs. M. Clemis, Mrs. M. 
Adams, Mr. J. Treinis ir Mrs. A. Safcikienė.

Stovi iš kairės į dešinę: Miss H. Adams,
Mr. H. Schell, Mrs. R. Adams, Mrs. E. Palace ir Mr. A. Gustus.

Susivienijimo 101 kuopos šių metų valdyba

Mr. P. Trockis,

į dešinę sėdi: A. Gustus — finansų sekretorius,
— vice pirmininkė, W. Adams — pirmininkas, E. 

iždo glob.

■I’
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kariuomenės sar-

Iš kairės
Mary Gitcas
Palace

Stovi iš kairės į dešinę: P. Trockis
žantas, A. Safcikienė — iždo globėja, J. Treinis — užrašų sek
retorius, R. Adams

Susivienijimo 101 Kuopos Veikla
komiteto pirminin.

Paterson, N. J. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
101 kuopos susirinkimas įvy
ko šių metų birželio mėn. 4 
dieną, Lietuvių Piliečių Klubo 

I svetainėje, 62 Lafayette St., 
Paterson, N. J.

Susirinkimą atidarė ir vedė 
kuopos pirmininkas V. Ado
maitis. Kuopos valdyba visa 
radosi susirinkime. Praeito 
susirinkimo protokolas per
skaitytas ir vienbalsiai priim
tas.

Pakeltas klausimas kaslink 
poilsio namų steigimo. Šį 
klausimą visapusiškai apkal
bėjus, jis vienbalsiai atmes
tas, nes jeigu ir butų toks na
mas įsteigtas, tai SLA nariai 
seneliai tokiam name nebus 
dykai laikomi ir jie neis į juos 
gyventi.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad randasi vienas 
ligonis Stanislovas Jačkevičia. 
Jam ligos pašalpa nutarta ap
mokėti. Ligonių komisijos ra
portas priimtas.

Gimtadienis ir pagerbimas
Užsibaigus susirinkimui, sta

las jau buvo paruoštas ir p. 
R. Adomaitienė pakvietė na
rius sėsti prie stalų ir gimta
dienio proga Antanui Gustui 
įteikė dovanėlę. Taipgi Juozui 
Treiniui įteikta dovana už jo 
ilgų metų tarnavimą kuopos 
valdyboje.

Užkandžiai, kuriuos paruo
šė musų kuopos darbščios mo
terys, truko apie 15 minučių, 
po to pradėjo rodyti Esso 
Standard Oil Co. 
kuriuos parūpino 
Taipgi Breyer lce 
parodė kaip ir iš

šalta košė. Paveikslai buvo 
įdomus ir visi žiūrovai jais gė
rėjosi.

Užsibaigus paveikslų rody
ti, p. R. Adomaitienė pradė
jo pjaustyti Antano Gusto 
gimtadieniui pagamintą tortą 
ir dalinti nariams. Tortas bu
vo gana skanus, tik ne užtek
tinai šlapes, tai J. Treinis nu
pirko po butelį alaus, kad bu
tų lengviau nuryti.

Dalyviai gražiai pasivaišino, 
pamatė gražius paveikslus 
dviejų kompanijų, gražioje 
nuotaikoje praleido vakarą ir 
į namus skirstėsi patenkinti, 
linkėdami jubilijatams
nam ilgai gyventi, o antram 
dar ilgai kuopoje dirbti.

Juozas Treinis.

vie-

Toronto, Canada

Birželio 23 dieną darbo
vietėje sunkiai susižeidė ir be 
sąmonės nuvežtas į ligoninę 
po 8 valandų mirė Jurgis Ga
linis, gimęs 1912 metais Ky
bartuose. Velionis pradžioje 
buvo apsistojęs Ang 1 i j o j e. 
Būdamas labai kilnios širdies 
visų buvo mylimas tiek Ang
lijoje — Coventry, tiek nuo 
1952 metų čia Toronte.

Buvo paša r v o t a s Rayn- 
Odette laidotuvių koplyčioje. 
Karstas skendo gėlėse. Birže
lio 27 dieną iš šv. 
bažnyčios daugybės 
lietuvių palydėtas 
poilsio vietą — šv. 
kapines laikinai
lietuviškas kapines bus velio- 
nies palaikai ten perkelti).

Ši tragiška mirtis paliko 
dar vieną vienodai visiems 
lietuviams liūdną ir skaudų 
testamentą, vertą rimto susi- 

ir pasiaukojimo, 
tautos 
Leoną 
Angli- 
Vokie-

Jono Kr. 
Toronto 

į amžino 
Kryžiaus 

(Atidarius

paveikslus, 
A. Gustus. 
Cream Co. 
ko daroma

organizaciją turi būti tęsia
mas ir jo metu kiekvienas or
ganizatorius privalo dirbti ir 
ugdyti nariais organizaciją.

J

f
i _____

mąstymo
Kas ištinka pavergtos 
Šeimą? Velionio brolį 
1952 metais priglaudė 
įjos, senutę motiną —

MM

tijos, o jį patį Kanados žemė. 
Paliko nuliūdę: žmona Bronė 
Galinienė, senukas virš 80 
metų tėvas Vokietijoje, brolis 
Viktoras Amerikoje, sesuo 
Marijona Anglijoje ir dvi se
serys Lietuvoje.

Velionis Jurgis Galiirs pri
klausė SLA 236 kuopai To
ronte. Buvo susipratęs ir pa
vyzdingas narys, kupinas 
naujų sumanymų bei užsimo
jimų ateičiai. SLA vardu at- 
fisveikinimo žodį, kapinėse, 
tarė centro atstovas brolis S. 
Jokūbaitis. Nuoširdi užuojau
ta visos SLA 236 kuopos 
rių velionio žmonai.

Tebūnie jam lengva ši, 
ir svetima, bet svetinga 
rados žemė. S.

Cleveland, Ohio

na-

kad 
Ka-
J.

SI a A 14 Kuopos Piknikas Bus 
Liepos 26 Dieną

SLA 14 kuopos vasaros iš- 
kila-'piknikas įvyks liepos mė
nesio 26 dieną, sekmadienį, 
Hellen Scheider-Baltruk o n y- 
tės gražioje sodyboje, 4242 
Clague Road, North Olmsted, 
Ohio. Pobūvio vieta pasiekia
ma važiuojant automobiliu 
arba autobusu iš Clevelando 
Lorain Road iki Clague Road 
ir sukti dešinėn pusėn. Cla
gue Road randasi tuojau už 
235-th Street. Clague Road 
lengvai pasiekiamas važiuo
jant Lake Road (įvažiavimas 
į Clague Road ties 13 auto
buso sustojimo vietos, pažy
mėtos ant 
arba 20-tuoju 
važiuoti 
važiuoti 
pasukti į kairę pusę. Važiuo
jantieji
Clague Road suka dešinėn,., ir 
važiuoja iki pikniko vietos, 
kuri bus atžymėta užrašu ar
ba tautinių spalvų vėliavėle.

Visi SLA 14 kuopos ir kitų 
kuopų, esančių Clevelande, 
nariai bei jųjų šeimos, malo
niai kviečiamos šiame pikni
ke dalyvauti ir jaukiame bro
liškame bendravime praleisti 
keletą valandų atvirame ore. 
Pobūvyje bus skanus užkan
džiai ir gardus gėrimai. Visi 
SLA 14 kuopos nariai tą die
ną skirkime savo piknikui! 
Pradžia 12 valandą, pabaiga 
saulei leidžiantis. Iki pasima
tymo musų piknike!

Pikniko Komisija.

v »

elektros stulpo), 
keliu. Norint 

tuo keliu, reikia per- 
Rocky River tiltą ir

iš Loraino pasiekę• v

South Boston, Mass.

“Vanagas” iš Anglijos

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 308 kuopa turėjo ma
lonią ir darbščią savo tarpe 
narę Birutę Volmerytę, bet 
iš Anglijos atskrido “Vana
gas” ir nunešė. Bet nieko ne
galima padaryti. Birutė gudri 
buvo ir iš kuopos nepasitrau
kė, ji ir savo busimąjį į kuo
pą įrašė. Mes linkime musų 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopos nariams Biru
tei ir Kaziui Bačanauskui, ku
rie liepos 11 dieną šv. Petro 
bažnyčioje sumainė žiedus, 
laimingo vedybinio gyvenimo. 
Lai jų gyvenime žydi laimė 
draugiškas sugyvenimas.

A. A.

Chicago, Iliinois

SLA 322 Kuopos Veikla

ir

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 322-ji kuopa turėjo sa
vo narių susirinkimą šių me
tų birželio mėn. 28 dieną dr. 
St. Biežio rezidencijoj, Chica
go j. Susirinkime dalyvavo 
gausus būrys kuopos narių. 
Svarstyta dienotvarkė ir ei
namieji reikalai. Čia buvo iš
kelta ir .painformuota apie 
lietuvių krepšininkų kelionę į 
Pietų Ameriką. Visi susirin-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos skyrius
j Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
fi katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
fi SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
| D., ir VINCO TERCIJOMO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

VAIKAS MOKYKLINIO AMŽIAUS
Nuo 6 metu amžiaus išsivysto kak- 

tos kaulų sinusai; šitam amžiuje neretai 
būna jų uždegimai su galvos .skausmais 
ir temperatūra, 
s i (‘k i a

Limfiniai audiniai pa
didinusio išsivvstvmo, gaunasi 

dideli adenoidai ir tansilai. Jų padidė
jimas yra fiziologinis reiškinys ir 
kalauja pašalinimo; vėlesniam 
amžiuje jie savaime mažėja,

nerei- 
vaiko 

be jokio 
gydymo. Jeigu adenoidai ir tansilai yra 
dažnai infekuoti (angina), tai infekcija 
gali pereiti į vidurinę ausį ir iššaukti 
ten chroninį uždegimą; tokie tansilai tu
rėtų būti pašalinti. Mokykliniam am
žiuje išsivysto trumpas regėjimas, su
rištas su akiu obuolių augimu. Daugiau 
negu 20% vaikų turi regėjimo truku
mus. Todėl klausa ir regėjimas turi bū
ti tikrinami bent viena kartą į metus.

Kūdikiai ir maži vaikai mėgsta 
daug judėti; judėjimas yra jiems rei
kalingas, kaip svarbi vystymosi priemo
nė. Tą pat reikia pasakyti ir apie di
desnius vaikus; ilgas sėdėjimas mokyk
lose yra jiems labai sunkus ir nepagei
daujamas. Jeigu pertraukos tarp pamo
ku butu dažnesnės, tuomet vaiko atidų- 
mas ir noras mokytis padidėtų ir jo fi
zinis vvstvmasis gerėtu. Fizinis lavini- 
mas yra šitam amžiuje labai svarbus. 
Vaikąs rodo didelį norą sportuoti, todėl 
įvedimas gimnastikos ir sporto į pamo
kų planą butų sveikintinas.

T še i d a n įa s in oky klon 
skuba, kad nepavėluotų, 
ramiai ir pakankamai; 
dažnai apetito stoka, kas 
pobūdžio. Mokykloje irgi 
valgyti, kad ir norėtųsi, i 
mokomis, o didelės pertri 
r i pažaisti su draugais 
yra nepakankamas maitinimasis, arba 
vienpusiškas angį i a vanden i a i s, sa 1 d a i - 
niais, šokoladu, pyragaičiais. Todėl tė
vai ir mokyklos admisnistracija turėtų 
kreipti tinkamą, dėmesį į vaiko maitini-

rvto vaikas 
nepavalgo 
skundžiasi 

■a .nervinio

mą. Rekomenduotina butui teikti šiltą 
maistą mokykloje, pertraukos metu, o 
jeigu tas butų sunku organizuoti — tai 
vaikai privalėtų eiti namo pavalgyti.

amžiuje vaikas žymiai 
nėra fiziologi- 

privalo būti

v •Jeigu šitam 
liesėjo, svoris krenta, tai 
nis reiškinys; jo sveikata 
patikrinta.

2. Koks yra didžiausis pavojus mo
kyklos vaiko sveikatai ?

Apkrečiama liga jis 
dėka skiepijimo 
yra jau 
Susirgęs apkrečiama liga, jis ser. 
sunkiai 
ligšiol 
jis turi dar didesnę progą apsi krėsti ja, 
daugiau susidurdamas su pasauliu, su 
svetimais. Bet šitam amžiuje tuberku
liozė nėra jam tiek pavojinga, kiek jau
nesniam amžiuje ir dėka didesnio atspa
rumo, išgyja lengviau.

Bet mokykliniam amžiuje gana daž
na ir pavojinga liga yra umus reumatas, 
kuris neretai smarkiai sužaloja jo svei
katą, palietęs širdį. Reumetas ateina 
dažniausiai nepastebėtas; vaikas nesis
kundžia skausmais, kurie būna neper
sti prus, kad sutrukdytų judesius, žaidi
mus; lengvai pereina iš vieno į kitus są
narius.
tuomet 
dažniau

serga rečiau, 
kūdikystėje, arba jis 

persirgęs jaunesniam amžiuje, 
•ga irgi 

ir su komplikacijomis. Jeigu 
vaikas neapsikrėtė tuberkulioze,

Kuomet širdis lieka paliesta, 
vaikas jaučia nuovargį, mėgsta 
pasilsėti, net atsigulti. Tėvai, 

pastebėję, kad jų vaikas, buvęs visuomet 
gyvas ir judrus, pasikeitė, turi rimtai 
susirūpinti ir kreiptis pas gydytoją. Re
čiau atsitinka kita rimta reumato kom
plikacija — tai yra Šv. Vito šokis, ku
rios bėgis ilgas ir pririša ilgam lovoje, 
išsivysto širdies liga. Reumatinis šir
dies susirgimas yra visuomet rimtas, nes 
raumetas turi palinkimą kartotis ir pa
blogina širdies stovį. Nuo 6 iki 15 metų 
širdies ligos žymiai didina vaikų mirtin
gumą. Nelaimingi atsitikimai yra di
džiausia mirtingumo priežastis mokyk
liniam amžiuje (35% pagal 1945 metų 
stat. J. A. V.); iš jų daugiausiai įvyksta 
nuo automobilių nelaimių ir paskendi
mo.

(Bus daugiau)

kimo dalyviai džiaugėsi ir 
nuoširdžiai pritarė lietuvių 
sportininkų žygiui. Jie vyksta 
į Pietų Ameriką kaip geros 
valios Lietuvos ambasadoriai. 
Sale savo tiesioginio sporti
ninkų uždavinio, jie savo ke
lionėje po Pietų Ameriką at
stovaus lietuvių tautą, jos 
kultūrą, informuos pasaulį 
apie Lietuvos respublikos už
grobimą ir lietuvių tautos pa
vergimą 1940 metais, apie 
lietuvių tautos vargus ir kan
čias; susitiks su ten gyvenan
čiais lietuviais, žadins ir kels 
tautinį susipratimą, ugdys ir 
stiprins pasiryžimą kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą. Lietu
viai krepšininkai atstovauda
mi lietuvių tautą populiarins 
Lietuvos vardą, didins Lietu
vos draugų skaičių svetimų
jų tarpe ir tuo konkrečiai pri
sidės prie Lietuvos vadavimo. 
Todėl musų visų pareiga mo
raliniai ir materialiniai rem
ti lietuvių krepšininkų kelionę 
į Pietų Ameriką.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
lietuvių krepšininkų kelionei 
dar trūksta apie $2,000. Tuo 
reikalu jie kreipėsi į Ameri
kos Lietuvių Tarybą prašy
dami paramos jų kelionei fi
nansuoti. Bet ALT nesuspė
jus tą reikalą aptarti, kuopos 
susirinkimas vienbalsiai nuta
rė paskirt $50.00 iš kuklaus 
SLA 322 kuopos iždo ir be

to, susirinkimo dalyvių tarpe 
parinkti aukų lietuvių krep
šininkų kelionei į Pietų Ame
riką finansuoti. Čia paauko
jo: Dr. St. Biežis 100 dolerių, 
Rutkus 10 dolerių, J. Daupa- 
ras 5 dol., Ant. Kalvaitis 5 
dol., Juozas Kalvaitis $2.50, 
S. Velbasis 2 dol., Br. Diki- 
nienė $1.50 ir H. Player, Lič- 
kus, Biežienė ir Jurkštienė po 
vieną dolerį. Viso surinkta 
aukų 130 dolerių.

Susirinkimas įgaliojo Simą 
Rutkų perduoti Valdui Adam- 
kavičiui kuopos paskirtus ir 
susirinkime
180

ir pagalbėjo bendroje visuo
meninėje veikloje ugdyti taip 
reikalingą mums tautinę vie
nybę.

Tad mes galime didžiuotis 
dirbdami Susivienijimui išau
gusiam ir išbujojusiam Lais
vės Statulos paunksmėje.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

surinktus viso
dolerių.

SLA 322 kuopos
Sekretorius.

Laisvės Statulos 
Paunksmėje 

(Atkelta iš 1 pusi.) 
musų žmonės sustiprino savo 
į'amerikoniškumą” arba ki
taip sakant persiėmė laisvės 
ir demokratijos idėjas bei 
tradicijas. Juk pačiame Susi
vienijimo pagrinde taip pat 
yra laisvės, demokratijos, 
svetimos nuomonės gerbimo, 
atskirų pažiūrų bei įsitikini
mų derinimo principai. Susi
vienijimas sujungdamas visus 
patriotus lietuvius, kuriems 
rupi bendras lietuviškas dar
bas, tuo pačiu padėjo stip
rinti lietuviškąjį solidarumą

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.

—O—

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite1 rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite į Rocky Glen parką.

ESHgĮggg



Liepos 17, 1959 T fi V V W B

Bus Didelė ir Graži Susivienijimo 
Ketvirtos Apskrities Gegužinė

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtoji apskritis, 
gyvuojanti Connecticut val
stijoj, suorganizuota prieš 40 
metų ir per tuos ilgus metus 
atlikus daug gerų darbų, 
kiekvienais metais suruošia 
gražias ir dideles gegužines 
patogiam vasaros laike, kada 
gamta pasipuošus žaliais rū
bais, gėlės žydi įvairiomis 
spalvomis ir kiekvieną vilio
ja į laukus pakvėpuoti tyru 
oru. Jos gegužinės visuomet 
būna gausios dalyviais, pra
leidžia linksmai laiką ir pa
tenkinti grįžta į namus.

Gal būt ketvirtosios apskri
ties gegužinės-išvykos gau
siai lankomos dėl to, kad ji 
savo tarpe turi įžymių ir il
gamečių veikėjų, kurie nuo
širdžiai dirbo ir dabar dirba 
apskričiai ir visai organizaci
jai. Pirmesniais metais ap
skričiai pasišventusiai dirbo 
net tokie žmonės, kurie pir
momis organizacijos dienomis 
kovojo už jos principus ir lai
svę, niekeno nevaržomą žmo
nių gyvenimą ir mąstymą. 
Tais pirmesniais Susivieniji
mo ugdytojais buvo Jonas 
Tareila, buvęs prezidentas, 
Jonas Žemantauskas, buvęs 
centrinis sekretorius, Povilai- 
ka — visi trys waterburiečiai, 
pirmieji Susivienijimo ugdy- 
tojai-veteranai ir visa eilė ki
tų, kurių aš dėl nežinojimo 
negaliu paminėti. Paskutiniai 
du Povilaika ir Žemantauskas 
jau ilsisi šaltuose kapuose, o 
gerb. Jonas Tareila, gyvena 
Waterbury. Iš visų čia sumi
nėtų broliui Tareilai daugiau
sia teko nukentėti, tačiau jis 
būdamas energingas, pergy
veno visus sunkumus ir šian
dien, sulaukęs virš 80 metų 
amžiaus, gali pasidžiaugti sa
vo darbo vaisiais.

Vėlesniu laiku į Susibieniji- 
mo ketvirtosios apskrities 
veiklą įsijungė kiek jaunesnės 
kartos žmonės: Tarnas Matas 
iš Waterburio, Vitkauskas iš 
New Britain, Birieta iš Man- 
chester, Orantas iš Waterbu- 
rio, Marčiulionis, Radzevičius, 
Bujanauskas iš Ansonia, o 
paskiausiu laiku Kasperavi
čius, prieš dešimtį metų atvy
kęs iš anos pusės Atlanto 
vandenyno, kuris šiuo laiku 
eina apskrities pirmininko pa
reigas. Visi čia suminėti as
mens yra nuoširdus Susivie
nijimo ir ketvirtosios apskri
ties veikėjai, kurie kiekvie
nais metais ryžtingai dirba ir 
daug laiko pašvenčia iki su
ruošia vasarines gegužines-iš- 
vykas.

Čia suminėti žymieji veikė
jai ir šiais metais ryžtingai 
dirba ruošdami gegužinę, ku
ri įvyks rugpiučio mėnesio 2 
dieną, Belleview Grove Par
ke, 36 Lakevvood Road, Wa- 
terbury, Conn. Prasidės 12 
valandą dieną ir tęsis iki va
karui. Gerai žinant gegužinės 
ruošėjų pasirįžimą apsiimtą 
darbą atlikti gerai, iš anksto 
galima sakyti, kad gegužinė 
bus gerai suruošta ir atvyku
sieji bus patenkinti. Man iš 
gegužinės ruošėjų teko suži
noti, jog gegužinėje visko ir 
visiems bus užtektinai — už
kandžių ir visokių gėrimų, 
kokių tik kas norės. Galiu 
dar pridėti, kad prie stos ge
gužinės suruošimo rimtai 
ruošiasi ir Waterbury gyvuo
janti Susivienijimo 11 kuopa, 
ji turi išrinkusi specialę ko
misiją iš veiklių kuopos na
rių, kaip pirmininkas Tarnas 
Matas, iždininkas Albinas 
Kušlis, Jokūbas Trečiokas ir 
kt.

Gerai žinant 11 kuopos ir 
apskrities žmones, kurie ruo
šia gegužinę, ketvirtosios ap
skrities ribose gyvuojančioms 
ir prie apskrities priklausan
čioms kuopoms nieko kito ne
lieka, kaip tik imtis darbo ir 
ruoštis vykti į gegužinę. Ku

riose kolonijose aplinkybės 
leidžia, organizuokite dides
nius burius narių ir geros va
lios lietuvių vykti į gegužinę, 
nusamdykite autobusius ir 
visi drauge važiuokite, o jei 
n e į m a n omą autobusus nu
samdyti, tai savais automobi
liais ar kitomis susisiekimo 
priemonėmis važiuokite į Bel- 
leview parką rugpiučio 2 die
ną.

Daugelis manęs klausia, 
kas bus toje ketvirtosios ap
skrities gegužinėje?

— Atsakymas trumpas — 
visko ko tik kas panorės. Ge
ras orkestras gros visokius 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius, tai kiekvienas — jau
nas ir senas, mylintis šokti, 
galės gerai tyrame ore pasi- 
mankštyti.

O kaip su gegužinėje reika
lingais užkandžiais ir gėri
mais?

— Bus ir tų, nes ruošėjai, 
kaip prityrę tame darbe 
žmonės, gerai žino, jog vasa
ros šiltame ore be gėrimų ir 
užkandžių negalima apsieiti.

Nors iki gegužinei yra likę 
apie 3 savaitės, bet visai nepa
jusime kaip ji ateis, tad nie
ko nelaukdami dabar pradė
kime prie jos ruoštis, o atė
jus rugpiučio 2 dienai, visi ir 
visos vykime į Belleview par
ką, Susivienijimo ketvirtosios 
apskrities tradicinę metinę 
gekužinę. Sakoma, kad 12 va
landą visi darbininkai bus sa
vo vietose ir pasiruošę vi
siems patarnauti.

Rengėjų Draugas.

Šviesiai Atminčiai 
dėdės

Juozo Ambraziejaus

Gimtoj žemėj atsigulęs 
Laimingas tas, katram žadėta, 
Kuri i amžinus namus 
Su žvakėm, giesmėm palydėta, 
Bet, jei lietuvi dengia 
Svetima žemelė — 
Vai, kaip skauda sielą!... 
Gelia širdį, gelia...

—Q—
Paskutiniu laiku mirtis re

tina musų eiles ir, vis daž
niau ir dažniau, kas nors iš 
senos išeivijos atsiskiria su 
šiuo pasauliu.

Štai vėl stovim prie šviežio 
dėdės Juozo kapo, kuris bu
vo dėdė visų be išimties Ame
rikos lietuvių. Kuomet žmo
gus nustoja tėvų, jam lieka 
artimiausias asmuo — dėdė, 
kuris neša našlaičiui paguodą 
ir rūpestį. Tokiu buvo lietu
viams ir dėdė Juozas, kuo
met kas atsidūrė Amerikoj, 
nustojęs motinos-tėvynės. Ne 
be reikalo jam taip stipriai 
prigijo vardas “DSDfi”! Už
teko pasakyt “dėdė Juozas”, 
kaip jau visi žinojo, kad tai 
yra Juozas Ambraziejus iš 
Brooklyno.

Mirė “dėdė” ir negreit lie
tuviai tokio susilauks!... Kas 
tik turėjo progos susidurt su 
tuo, minkštos širdies, žmogu
mi, visi apgailestauja jo mir
tį, nes jo gerumas, meilė ir 
pasišventimas savo tautai — 
neturėjo ribų.

Juozas Ambraziejus gimė 
prieš arti 83 metus Lietuvoj, 
Mariampolės apskrity, Pana
šu pio vienkiemy, pasiturinčių 
bajorų šeimoj. Tėvai jį leido 
į mokslą ir jisai lankė Ma
riampolės gimnaziją. Dar mo
kiniu būdamas, pr o t i n g a s 
jaunuolis suprato ir pamatė 
vargą ir priespaudą savo tau
tos, ir įsijungė į revoliucinį 
judėjimą. Apie tai sužinojo 
rusų valdžia ir mėgino jį su
gaut, bet jiems tas nepasi
sekdavo. Kartą jie sumanė 
būtinai jį suimti ir apsupo 
vienkiemį. Negalėdamas nie
kur išbėgt, dėdė Juozas įkri
to į balą, kuri buvo čia pat, 
už namų (Panasupy žemos 
vietos), ir išsilaikė ten tris 
dienas, kol rusai, nieko nera-

/

Akademikai Skautai Stovyklavo

maud y m o s i,

Aukštų topolių šešėlyje ir 
dviejų ežerų pakrantėje Hud- 
son, Ohio, birželio 26—liepos 
5 d. įsikūrė devintoji Akade
minio Skautų Sąjūdžio vasa
ros stovykla. Pagal vietovaiz
dį stovykla visai tinkamai bu
vo pavadinta Ežerėnų vardu.

Šalia pagrindinių vasaros 
linksmybių
laužų, šokių ir dainų — Eže
rynuose buvo apšnekėta ir vi
sa eilė ASS organizacinių rei
kalų bei išklausyta keletą pa
šnekesių. Tomas Remeikis sa
vo pastabiu žvilgsniu tiksliai 
kritikavo bei interp r e t a v o 
musų dabartinę vyresniąją 
kartą. Rimvydas Šilbajoris, 
kuris dėsto rusų kalbą ir li
teratūrą Oberlirt kolegijoje, 
įdomiai apžvelgė musų jau
niausią literatų kartą, jų lite
ratūrinį pajėgumą bei origa- 
nalūmą. R. Šilbajoris yra A. 
S. S. paskelbto literatūrinio 
konkurso jury komisijos pir
mininkas. Ši komisija yra ga
vusi apie 20-ties autorių ku
rinius. Visi autoriai yra jau
nesni kaip 30 metų. Taigi, ga
lima tvirtinti, kad šio kon
kurso rezultatai atskleis mu
sų jaunosios kartos tremtyje 
idėjinį veidą bei kūrybinį pa
jėgumą. Konkurso rezultatai 
bus neužilgo paskelbti.

Iš organizacinių reikalų be
ne svarbiausias ibuvo ASS fi
listerių sąjungos statuto pro
jekto patiekimas ibei diskuta
vimas. Projektą paruošė T. 
Remeikis, dr. M. Budrienė, A. 
Mickevičius, L. Masakliunas, 
A. Stepaitis ir E. Korzonas. 
Bene daugiausia diskusijų iš
šaukė klausimas apie filiste
rių s-gos pažiūrą įvairiais po
litiniais reikalais. Kadangi 
ASS filisterių skaičius spar
čiai auga, yra svarbu turėti 
šios s-gos nusistatymą musų 
poltinių veiksnių bei Lietuvos 
laisvinimo atžvilgiu. Pasisa
kyta už visapusišką rėmimą 
Lietuvių Skautų S-gos bei da
lyvavimą S-gos narių kultū
riniame ir visuomeniniame 
darbe.

ASS programos komisija, 
kurią sudaro Toronto akade
mikai R. Kulienė (pirm.), S. 
Skirgailaitė, A.
Šernas ir B. Vaškelis, 
sekančių metų ASS 
metmenis. Visų temų 
jaunatvišku žvilgsniu 
višką gyvenimą,
siūlo siekti tauraus ir gilaus 
lietuviškumo per objektybiai 
peržvelgtą ir įvertintą gyve
nimo tikrovę. Lietuviškoji vi
suomenė stovi prieš gyvybinį 
klausimą: pasirinkti stagnuo- 
jančią lietuvybę arba susigy
venti su bręstančio jaunimo 
lietuviškų vertybių interpre
tacija. Pagrindinės ASS stu
dijų šakos bus literatūra, me
nas, spauda, politika ir visuo
meninis gyvenimas.

Charakteringas Ežerėnų 
bruožas buvo lietuviškų dai
nų gausumas. Vakarais prie 
laužo ir kiekvieno laisvalaikio 
proga sklido lietuviška daina 
per miško klonius ir kalne
lius. Savo laisvalaikį stovyk
lautojai sunaudodavo vėsiame 
ežero vandeny ar sporto tikš- 
tėje.

Ežerėnai buvo gausiausia 
iki šiol buvusi ASS stovykla 
— 133 stovyklautojai — Chi
cago 77, Clevelandas 31, New 
Yorkas 10, Detroitas 8, To

Banelis, V. 
patiekė 
veiklos 
motto: 

į lietu-
Komisija

dę, pasišalino. Dėdė Juozas li
ko vos gyvas, sunkiai susirgo 
ir nuo to jam pritraukė vie
ną koją ir jisai liko invalidu 
visam gyvenimui. Maža to, 
turėjo kuoskubiausiai išbėgti 
į Ameriką.

Lai tavo vardas šviečia ne
gęstančia šviesa, kuris taip 
daug davei šilimos Lietuvos 
išeiviams!

Lai Dėdės Šamo žemė bus 
lengva ir motiniškai priglaus 
musų mylimą dėdę Juoką...

Sofija Ambrazevičienė.

M. 
D. 
R. 
A. 
D.

ronto 4, Bostono 3. Be to, 
savaitgalį stovykloje svečia
vosi Liet. Stud. S-gos Centro 
valdyba ir keli ateitininkų ir 
Santaros atstovai. Čia įvyko 
ir pirmasis naujos Liet. Stud. 
S-gos CV posėdis, kurio me
tu pirmininku buvo išrinktas 
Rimas Vėžys.

Stovyklos metu Akade- 
mikių Skaučių Dr-vės į tikrą
sias nares ibuvo pakeltos 
Trimakaitė, R. Lizdenytė, 
Radytė, B. Strikaitytė, 
Rakutytė, V. Pabarčiutė, 
Pauliutė, L. Žebrauskaitė,
Germanaitė, L. Babarskaitė, 
Ž. Bernotaitė, G. Nariunaitė, 
G. Maciulevičiūtė, G. Natke- 
vičiutė, A. Gelažiutė ir L. Ja- 
saitė. Korp! Vytis Senjoro 
pasižadėjimą davė K. Truš- 
kunas, N. Stasiškis, B. Mor
kūnas, A. Rimas, H. Juknai- 
tis ir M. Leknickas. Baigę 
studijas ir padavę prašymus 
į ASS filisterius buvo pakelti 
D. Liubinskienė, M. Dabri- 
kaitė, D. Koklytė, M. Leknic- 
kaitė, G. Musteikytė, R. Ku
lienė, V. Kamantas, G. Peni- 
kas, A. Banelis, V. Memėnas, 
R. Kašuba, R. Minkunas, A. 
Mickevičius, D. Tijūnėlis, A. 
Dvarionas ir J. Lhibinskas. 
Skautininkės įžodį davė G. 
Musteikytė ir D. Bulgaraus- 
kaitė.

Stovyklos vadovybę suda
rė: viršininkas R. Kezys, ad
jutantas R. Minkunas, ko
mendantai M. Dabrikaitė ir 
R, Tallat-^Kelpša, daktaras 
dr. M. Vaitėnas, sanitarė M. 
Leknickaitė, registracija R. 
Stravinskaitė, šemininkės A. 
Gelažytė ir E. Simaniukštie- 
nė, ūkio reikalai — A. šen- 
bergas.

Stovyklą organizavo ASS 
Clevelando skyrius, pirminin
kaujant V. Kamantui. Prie į- 
vairių organizavimo darbų 
aktyviai prisidėjo B. ir A. 
Juodikiai, Renė ir Remigijus 
Vizgirdai, Z. Zableckis, 
Mėlinauskas, D. Kižys, 
Muliolis, M. žyžniauskaitė, 
V a i v a d a i tė, S. Matas, 
Sniečkutė, G. Mariunaitė,
Maciulevičiūtė, A. Giedraitis, 
A. Gelažytė, A. Liutkutė, A. 
Liutkus, J. Laikunaitė, J.

Šenbergas, G. Natkevičiutė, 
V. Geležius.

Stovyklą sveikino visa eilė 
organizacijų bei pavienių as
menų su linkėjimais Akade
minei Skautijai išlaikyti ir 
kurti lietuviškas vertybes ir 
jas perteikti ateina n č i o m s 
kartoms.

ASŠ CV pirm. E. Vilkas 
stovyklos laikraštėlyje trum
pai išdėstė priežastis, kodėl 
akademikai skautai turi pa
grindo džiaugtis savo veikla 
ir viltingai žvelgti į ateitį: 
“Šiemet gal daugiau negu bet 
kada turime pagrindo di
džiuotis musų A k a d e mi n e 
Skautija, jos darbais ir atsie- 
kimais, Musų sesės ir broliai 
yra pavyzdingi studentai, ap
dovanojami pasižymėjimais ir 
diplomais. Jie renkami atsto
vauti lietuvius studentus ir 
vadovauti Liet. Stud. S-gai. 
kiti pasižymi savo veikla lie
tuviškame (kultūriniame gyve
nime. Tvirtai tikime, kad mu
sų Akademinė Skautija ir to
liau gyvuos, žydės ir augs 
skaičiumi ir dvasia”, ši paki- 
Ii akademinė nuotaika jautėsi 
per Visą Ežerėnų stovyklą.

J. M.

niaus rinktinių novelių rinki
nys.

Flor. Korsakaitė vaidino 
Hollyvvoode, Three Arts Stu- 
dio, pastatytame dramos vei
kale “Aš esu kamera”, vaiz
duojančiame įvykius Berlyne 
prieš Hitleriui paimant val
džią. Suvaidino f raulein 
Schneider, vieną iŠ svarbiau
sių rolių.

Birželio skaudžiųjų įvykių 
sukaktis Los Angeles mieste 
jungtinio pabaltiečių komite-

to šiemet taip pat paminėta 
gražiai. Iš eilės minėjimus 
šiemet pravedė latviai, iš ku
rių ypač aktyviai reiškėsi 
Ezers.

Už bolševikų persekiojimus 
pabaltiečių tautas šiemet at
laikė pamaldas 171 protes
tantų bažnyčia Kalifornijoje. 
Pačiame Los Angeles mieste 
automobiliai demonstravo 3 
valandas su plakatais. Pro
grama praėjo sklandžiai. Iš 
lietuvių meninėj programoj 
dalyvavo B. Budriuno vado
vaujamas vyrų oktetas “Dai
na” ir solistė L. Zaikis.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS

Los Angeles Calif.

Musų miesto Įvairenybes

gegužės 10 dieną Los 
mieste su pasiseki-

A. 
A.
V.
R.
G.

S. m.
Angeles 
mu pastatytas G. Veličkos 
“Žydintis pavasario vėjas”, 
2 veiksmų lyrinis vaizdas. 
Muzikinę dalį tvarkė komp. 
B. Budriunas, režisavo G. 
Velička, pastatyme dalyvavo 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras, Los 
Dramos 
“Daina”, 
gausiai.

Angeles 
Sambūris

Žmonių

Lietuvių 
ir oktetas 

atsilankė

ŠeiniausPaskutinis Igno 
veikalas “Vyskupas ir vel
nias”, kurį leidžia LD leidyk
la, jau spausdinamas. Velio
nis, dar įgyvas būdamas, be 
galo džiaugėsi šios knygos iš
leidimu. Žmona rašo suradu
si dalį jo paties taisytų ko
rektūrų. Surastos dar 5 no
velės, kurias velionis būtinai 
norėjo įdėti į šį rinkinį. Tai 
bus lyg testamentinis Šei-

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei Londone malonu pranešti, 
kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 75,000 jardų EKSPORTINES RŪŠIES 
VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, 
toms medžiagoms ėsame parinkę specialų raštų—dvigubus ypač švelnius 
ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklius: 
Melsvų, tamsiai rudų ir tamsiai pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi įrašą "Made in England.”

Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir 
daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrove nusprendė siūlyti jas 
visiems lietuviams standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiški 
"Specialų standartini siuntini,” kurj sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 
Prekybos Bendrovė nusprendė skirti tam reikalui 23,000 jardų medžiagos, 
iš kurios bus galima sudaryti 1,000 "Specialių standartinių siuntinių.” 
Toki siuntini sudarys 23 jardai NAUJU EKSPORTINES RŪŠIES VIL
NONIU MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

«

$79.00
įskaitant i tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias 
spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiški "Specialų standartinį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas, vis 
tiek, ar jis yra musų klijentas, ar kitos firmos.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie 
tuojau negali užsisakyti, gavz bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius 
laukti paties užsakymo. <

Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZ
DŽIAIS BUS PASIRINKUS

Mes busime dėkingi, jei
JŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžių, 
musų klijentai.

Mums taip pat malonu
tdmu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir ko
jomis minamąsias “Singer” siuvamąsias mašinas, kurių muitas yra Čia 
apmokamas.

Mums vis dar butų pageidaujami atstovai J. A. V. ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY

UŽSAKYTOJAS.

nuolatiniai musų klijentai, prašydami NAU- 
iaiškuose pažymės, kad jie yra nuolatiniai

painformuoti visus siuvamųjų mažinu siun-

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN
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Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1.000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metu apdrauda—duoklių mSreseiul $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA..

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

—SLA VAJAUS KUPONAS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po |1.M 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalę arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų i mėnesi už kiekvienų $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų nanų 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

GaVę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Oehtro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, Nėw York 1, N. Y.

' Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:
“ * ( . V .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------fr

, zona —, valstija —

---------- —
, zona , valstija .

valstija__, zona

Adresas

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu SU žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Varčias Ir Pavardė Amžius
m., num. ir gatvė
miestas-----------

m.Jnum. ir gatvė
miestas <«».»*-----

(D

(2)

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

J.

»

»

» m., num.

naltstu

ir gatvė

f

4 ir gatvė ..........................................................

miestas . .......................................... , zona valstija

UTHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. t.
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I Liepos 17, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York Brooklyn, N. Y.

Dr. M. J. Viniko Gimtadienis 
Gražiai Paminėtas

Susivienijimo centro tar
nautojai, sužinoję apie Susi
vienijimo sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko gimtadienį, tos su
kakties proga, norėdami jį pa
gerbti, liepos 7 dieną suruošė 
kuklų pobūvį centrinėse pa
talpose, kuriame dalyvavo vi
si tarnautojai ir tos dienos 
jubilijatas dr. M. J. Vinikas. 
Beguršniojant šaltą alutį ir 
tarp savęs besikalbant, buvo 
trumpa programėlė kalbų, 
kurias pasakė kai kurie tar
nautojai vyrai ir moterys. Vi
si kalbėjusieji sveikino dr. M. 
J. Viniką gimtadienio proga, 
linkėjo jam sveikatos, primi
nė jo atliktuosius darbus Su
sivienijimui, lietuviams ir Lie
tuvai, taipgi palinkėjo ilgo 
amžiaus ir dar daug metų 
dirbti savo mylimai broliškai 
organizacijai ir savo tautos 
žmonėms.

Pobūviui einant prie pabai
gos, jubilijatui dr. 
padaryta staigmena 
skaitytas laiškas, gautas iš 
Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos Pirmijos, kuriame pra
nešė, kad Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmija 
apdovanojo dr. Viniką skautų 
ordinu už nuopelnus, kuris 
prie pirmos progos bus jam 
įteiktas. Tai 
staigmena pačiam 
ir visiems pobūvio

Pabaigoje tarė 
jubilijatas dr. M. J. Vinikas. 
Jis pareiškė pasitenkinimą 
suruoštu jam kukliu pobūviu 
gimtadienio proga, nes tokie 
pobūviai jam geriausia patin
ka. Pagal jo pareiškimą, dide
li pobūviai, kurie dažnai ruo
šiami vardadienių ir gimta
dienių minėjimams, jam ne
patinka. Dar kartą tarnauto
jai, palinkėlę jubilijatui dr. 
M. J. Vinikui sveikatos, ilgo 
amžiaus ir sėkmės visuose 
darbuose, baigė kuklų pobūvį.

Dariaus-Girėno Skridimo 26 
Metų Sukakties Minėjime 

Bus Programa

Minėjimas, kaip jau 
nėję buvo pranešta, 
liepos mėn. 18 dieną prie Da
riui ir Girėnui pastatyto pa
minklo 5 valandą po pietų. 
Programa susidės iš kalbų ir 
dainų. Kalbas pasakys: Jonas 
Valaitis, visuomenininkai ir * 
draugijų atstovai, taipgi kal
bės Paminklo Komiteto na
riai — adv. S. Bredes, Jr., P. 
J. Montvila, B. Spudienė ir 
Jonas Šaltis, komiteto pirmi
ninkas.

Meninę programos dalį at
liks solistė Lionė Juodytė- 
Methew.

Lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir paminėti didvy
rių lakūnų sukaktį .

Tėvy- 
įvyks

trui grojant, ir, kaip visuo
met lietuvių kriaučių piknike 
— linksma nuotaika.

Iki malonaus pasimatymo 
musų tradiciniame metiniame 
kriaučių piknike liepos 25-tą 
dieną.

praleisti.
Oro pranešėjai teigia, kad 

oras bus gražus ir patogus 
liuoslaikį leisti po žaliuojan
čiais medžiais.

Iki pasimatymo piknike lie- 
19 dieną.

Posto Narys.

*1 t
buvau JVest Indies, 

bet ji mane surado per tris minutes”

pos

Akron, Ohio

dieną mano prietelė 
man telefonuoti. Nor- 
tas nesudarytų jokios

Kviečia Rengėjai. Senesniųjų Lietuvių Eilės 
R E T E J A

Vinikui
— per-

• v

buvo netikėta 
jubilijatui 

dalyviams, 

žodį pats

Lankėsi dr. Ale® Žotovas
Ketvirtadienį, liepos 9 die

ną redakcijoje lankėsi dr. 
Alex Žotovas, tą dieną drau
ge su žmona Aldona ir jauna 
dukrele atskridęs iš Argenti
nos, kur išgyveno 12 metų. 
Jis papasakojo apie žmonių 
gyvenimą Argentinoje ir lie
tuvių tenaitinę veiklą. Pragy
venimo produktai Argentino
je pigus, ypač mėsa ir daržo
vės kiekvienam darbo 
lengvai prieinamos.

Patogumo atžvilgiu 
tina yra atsilikus nuo
kos, ten nėra vėsinančio oro 
valgyklose ir kitose įstaigo, 
kaip Amerikoje, vien tik vė
sintuvais (fenais) 
naudojasi šiltam

Tos pat dienos 
išvyko į Cleveland, Ohio, kur 
turi pažįstamų ir mano ten 
pastoviai įsikurti.

žmogui

Argen- 
Ameri-

žmonės 
orui esant, 
popietį jis

Sveikinimai iš Chicagos
Newarkiečiai inž. Vladas ir 

Izabelė Diliai, nuvykę į did- 
miestą Chicagą dalyvauti Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
posėdžiuose, prisiuntė nuošir
džius linkčĮjimus Tėvynės per- 
sinalui. Tuo pat kartu jie ap
lankys tarptautinę parodą, 
kuri prasidėjo liepos 3 dieną.

A. L. Reikow Lankėsi 
SLA Įstaigoje

Trečiadienį, liepos 8 dieną 
Susivienijimo centre ir redak
cijoje lankėsi A. L. Reikow iš 
Philadelphi|jos. Jis buvo nu
vykęs į Bostoną aplankyti ten 
gyvenančius savo senus drau
gus, grįždamas sustojo New 
...av susivieniji-

Lietuvių Siuvėjų Metinis 
Piknikas-Gegužinė

Lietuvių Siuvėjų 54-to sky
riaus metinis piknikas įvyks 
š. m. liepos mėn. 25-tą dieną, 
Jamaica National Home pik
nikų parke, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica, N. Y. Pradžia 
2-rą valandą 
ar giedroje.

Dalyviams 
tingos durų
traukimas įvyks 7-tą valandą 
vakare. Nuo 5-tos valandos 
šokiai, lietuviškam 
grojant. Įžanga —
Pikniko pelnas skiriamas sky
riaus labdaringiems r e i k a- 
lams.

Gražus 
ta šokti, 
“Linksmų

po pietų, lyjant

skiriamos ver- 
dovanos, kurių

orkestrui 
tik 90c.

parkas, puiki vie- 
tikrai lietuviškam
Kriaučių” orkes-

Pranešimas Siuvėjams
Lietuvių Siuvėjų Unijos 

54-to skyriaus — Amalgama- 
ted Clothing W o r k e r s of 
America Local 54, AFL-CIO 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 1959 metais lie
pos 22 dieną, 5:30 valandą 
vakare, Unijos patalpose, 11 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus sekretorius.

Senesės kartos lie tuviai 
skubiai nyksta nuo šio apva
laus žemės rytulio. Mes jau 
netekome 10 gerų lietuvių, 
kurių tik vienas buvo sulau
kęs 82 metus amžiaus, o jau
niausias Jurgis Brazas buvo 
tik 65 metų. Yra skaudu, ka
da žmogus pačiam viduramžy 
ir galėtų lengvai gyventi gau
damas pensiją, jam reikia 
skirtis su šiuo pasauliu, palik
ti gimines, draugus ir pažįs
tamus.

“Vieną 
norėjo 
maliai 
problemos, nes abi gyvename
tame pačiame mieste. Bet 
tuo metu aš, kaip tik, atosto
gavau Jamaicąje, Britų West 
Jndies. Mano draugė tegalė
jo pasakyti Buffalo miesto 
Centralinei tik mano pavardę 
ir pašto adresą, kur atosto
gavau, ir per tris minutes ją 
su manim sujungė ir mudvi 
pasikalbėjome.”

Šiandien telefonas yra svar
bus musų kasdieniniame gy
venime ir jį tikrai įvertiname 
tik išimtinais atsitikimais. 
Bet turėdami minty telefono 
naudingumą musų kasdieni
niame gyvenime, vertinsime

South Boston, Mass.

Dariaus Postas Rengia 
Metinį Pikniką

Stepono Dariaus Posto ren
giamas metinis piknikas į- 
vyks šį sekmadienį, liepos 19 
dieną Romuvos Parke, Brock- 
tone. Piknike bus paminėta 
Dariaus ir Girėno Atlanto 
perskridimo ir žuvimo 26 me
tų sukaktis. Taipgi bus įvai
rių vaikams ir suaugusiems 
žaislų, veiks turiningas bufe
tas su užkandžiais ir lengvais 
gėrimais. Prie įžangos bilie
tų bus duodamos dovanos.

Rengėjai kviečia visus pos
to narius ir visus geros va
lios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti šiame piknike ir, 
drauge su savo senais drau
gais ir posto nariais jaukioje 
nuotaikoje tyrame ore laiką

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijuuo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 11, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ONA ČERNIAUSKIENĖ, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 

gimusi gegužės 2, 1890 m., Seresžiuose, Lietu
voje. Prie SLA prisirašė sausio 18, 1951 m. Mirė 
birželio 17, 1959 m. Velionės dukteriai, Elenai 
Labunaitis, pomirtinės išmokėta--------------------

TEOFILE RAUDONIENE, 77 kp., Rockford, III., gi
musi lapkričio 14, 1885 m., Daugų miestelyje, 
Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašo 
rugsėjo 2, 1923 m. Mirė gegužės 23, 1959 m. 
Velionės sunui, John Raudoniui, pomirtinės iš
mokėta ___________________ ________________

ALPHONSA ELSIE GARŠVA, 208 kp., Chicago, III., 
gimusi kovo 14, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 9, 1953 m. Mirė birželio 5, 1959 
m. Velionės dukteriai, Lillian Toman, pomir
tinės išmokėta _____________________________

JURGIS GALINIS, 236 kp., Toronto, Canada, gimęs 
vasario 11, 1912 m., Kybartuose, Lietuvoje. Prie 
SlLA prisirašė gruodžio 1, 1958 m. Mirė birželio 
23, 1959 m. Velionio žmonai, Bronei Galinis, po
mirtinės išmokėta __________________________

JONAS KSANAVIČIUS, 332 kp., Richmond Hill, N. 
Y., gimęs spalių 15, 1894 m., Bagdoniškių kaime, 
Pašiaušiu valsč., Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 12, 1934 m. Mirė birže
lio 30, 1959 m. Velionio sunui, Jonui Ksanavi- 
čiui, pomirtinės išmokėta____________________

$500.00

300.00

250.00

500.00

600.00
.IdB .

i Viso...................  —...................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. PAUTIENE, 1 kp., Edvvardsville, Pa., sirgo 12 savaičių
S. RAMANAUSKIENE, 11 kp., Waterbury, Conn., sirgo 11 sav. 3 d.— 
I. SIMEUONIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 savaičių___________
V. BALUTIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 5 sav. 1 d._________ ______
E. DEVOKAITLENE, 34 kp., Nevv Britain, Conn., sirgo 12 savaičių__
V. VAGNERLENffi, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 5 savaites_______
A. AMBERT, 63 kp., Chicago, III., sirgo 12 savaičių_________________
K. BALČIŪNAS, 63 kp., Chicago, III., sirgo 2 sav. 3 d._______________
V. URBONAS, 92 kp, Courtney, Pa, sirgo 6 sav. 4 d._______________
M. ZAGARAUSKAS, 115 kp, Wilket>Barre, Pa, sirgo 8 savaites ....
M. SKJRKIENfi, 126 kp, New York, N. Y, sirgo 9 sav. 2 d._____

VEJRSIACKAS, 198 kp, Akron, Ohio, sirgo 12 savaičių--------------
TUTLIĄ 299 kp, Rumford, Mee, sirgo 5 savaites --------------------

_$2,150.00
$75,310.59

J.

S.

$54.00
35.25
31.50
33.50
54.00
45.00
54.25
30.00
43.75
84.00
55.26
54.00
45.00

Viso_ _____ —._ _____ .____-
Nuo pradžios žiu metų bendrai įviso

_____$619.51
__ $13,392.57

M.

MISS E. JEAN CASVVELL
North Tonauanda, Neu York

jį kaip vieną pigiausių pato
gumų. Jo kaina pakilo daug 
mažiau negu kiti pirkiniai.

NEW YORK TELEPHONE 
COMPANY

Jurgis Brazas 39 metus 
dirbo sunkų darbą, dėjo dole
rį prie dolerio, buvo dviejų 
namų savininkas, važinėjo 
gražiu automobiliu ir galėjo 
gyventi, bet nelaboji mirtis 
kitaip patvarkė. Man yra la
bai nesmagu, kuomet žmogus 
sulaukęs senesnio amžiaus ir 
nori lengviau gyventi, turi 
apleisti šį margą vargų ir 
rūpesčių pasaulį.

Jurgi, ilsėkis ramiai Dėdės 
Šamo laisvoje žemėje.

J. V. Ramoška.

Kiekvienam svarbu geras tklefono patarnavimas... šiandien ir ryt

Naudingiausia Garsintis 
Tėvynėje Tel. STagg 2-5043

FUNERAL HOME Z
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS

2,000 žąsų numato laikyti 
šiais metais Alytaus ra j. Rau
donikio kolchozas. Praeitais 
metais realizuota 700 žąsų ir 
gauta už jas 40,000 rublių. 
Sekančiais keliais metais žą
sų skaičius palaipsniui busiąs 
didinamas iki 10,000.

(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreat Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokomai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ
METINIS PIKNIKAS

Šeštadienį, Liepos (July) 25, 1959 
JAMAICA NATIONAL HOME PIKNIKŲ PARKE 

108-11 Sutpliin Blvd., Jamaica, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų—lyjant ar giedroje

★

Šokiai — Žaidimai 
Vertingų įžangos Dovanų Traukimas 
Turtingas {vairiais Gėrimais Baras 

Groja Jurgio Kazakevičiaus 
“Linksmų Kriaučių” Orkestras

Įžanga 99c
★

Rengėjai: LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 54-tas SKYRIUS
A. C. W. A.—AFL-CIO

Kviečia visus dalyvauti
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ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—-SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosioa 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
i 
į

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais

Atiantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atiantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantio City, N. J. Tel. 5-9370 

arba

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

o

IŠĖJO NAUJA KP/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 Parašyta S. MIGHELtSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelione 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; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; KaiR gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir 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 {domiausias 
tintas Lt lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — >11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metama, $7.00 — pusei metų, Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
17391 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I 
! ♦ I



SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Aot of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

50 METAI
Novv York 1, N. Y., Liepos-July 24, 1959No. 30

Pranešimas spaudai
ALT PASITARIMAI IR ŽYGIAI 

VVASHINGTONE

stačius nekelti atlyginimo, o 
darbininkai negali nusileisti, 
nes šiandieninis pragyveni
mas juos prie to verčia. Dar
bininkams visuomet reikėjo ir 
dabar reikia vesti sunkią ir 
ilgą kovą už geresnį kasdieni
nį pragyvenimą.

Ženevos Konferenci
joj Nieko Nenutarta

Iš ALT pusės daly-
- L. Šimutis, prez.,

Pranešimas ir Paskutinis Pakvietimas 
į SLA 4-tos Apskrities Išvažiavimą

SUSIVIENIJIMAS - ARČIAUSIAS 
KELIAS 1 PLATESNĮ VIENINGUMU

Šio mčn. 4-8 dienomis Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas lankėsi VVashingtone, norėdamas: 1) .pa
sitarti su Lietuvos laisvinimo veiksniais; 2) panaujinti kon
taktus su Lietuvos draugais JAV kongrese ir išdėstyti valsty
bės departamentui ALTo nusistatymą šių dienų opiaisiais 
tarptautinės padėties klausimais, ypač kiek jie liečia Lietuvos 
likimą.

Buvo pakviesti į pasitarimą ir jame dalyvavo Vyr. Liet. 
Išlaisvinimo Komitetas (dr. A. Trimakas — pirm, ir H. Blazas 

•— sekr.), Liet. Laisvės Komitetas (V. Sidzikaukas — pirm.) 
ir, be jų, dar kai kurie vietiniai veikėjai, 
vavo visi 4 Vykdomojo Komiteto nariai
E. Bartkus, viceprez., dr. P. Grigaitis, sekr., M. Vaidyla, iždin. 
ir Informacijos Centro direktorė M. Kižytė.

Trijuose bendruose posėdžiuose buvo pirmiausia išsamiai 
išdiskutuota susidariusioji po užs. reik, ministerių konferen
cijos Ženevoje tarptautinė padėtis. Po to sekė pasitarimuose 
dalyvaujančių politinių vaiksmų pranešimai. Kiekvienas jų 
buvo visapusiškai išdiskutuotas.

Išklausius ir apsvarsčius pranešimus, buvo paliesti dar du 
klausimai: veiksnių darbo koordinavimas ir vadinamojo kul
tūrinio bendradarbiavimo su Sovietų Sąjunga bei okupuotąją 
IJetuva. Trečiojoje sesijoje į posėdį atsilankė taip pat sku
biai sugrįžęs iš Chicagos iškilmių Lietuvos pasiuntinys Juozas 
Rajeckas.

Pasitarimai praėjo labai geroj nuotaikoj ir jų dalyviai iš
reiškė pageidavimą, kad tokie susirinkimai įvyktų galimai daž
niau, nes tik laisvai apsikeičiant mintimis ir kiekvieno veiks
nio įgytais patyrimais galima suderinti (jų visų darbą, siekiant 
bendro tikslo — Lietuvos išlaisvinimo.

Liepos 6, 7 ir 8 dienomis 
ALT Vykd. Komitetas ir In
formacijos Centro direktorė 
aplankė kai kuriuos kongreso 
narius, apsvarstė paruoštą 
raštą valstybės departamen
tui ir buvo priimti Europos 
Reikalų viršininko pareigas 
einančio Foy Kohler, kurį ly
dėjo Pabaltijo valstybių skyr. 
viršininkas R. Johnson. Val
stybės departamento pareigū
nai su pilnu pritarimu išklau
sė Alto pateiktas jų dėmesiui 
mintis ir savo atsakyme aiš
kiai, nedviprasmiškai pareiš
kė, jog valstybės sekretorius 
C. A. Herter niekad neužmir
šo Lietuvos reikalo derybose 
su kitų valstybių užsienių rei
kalų ministeriais Ženevoje ir 
yra nusistatęs nedaryti Lie
tuvos pavergėjams jokių nuo
laidų, kurios galėtų pažeisti

pareiš- 
konferencijoje, 
nori susitari- 
abejoja ar jie 
tokias nuolai- 
daro vakarai.

Lietuvos teises.
Dar prieš išvykstant į Wa- 

shingtoną ALT Vykdomasis 
Komitetas parėmė šen. P. H. 
Douglaso sumanytą rezoliuci
ją, kad JAV prezidentas 
skelbtų kasmet po liepos 4-os 
Pavergtųjų Tautų Savaitę.

Tą rezoliuciją senatas priėmė 
liepos 6 dieną ir tą pačią die
ną ji buvo įteikta Atstovų 
Rūmuose. Vykdomasis Komi
tetas prižadėjo duoti visokią 
paramą 
galimai 
Atstovų 
domasis
teleframas visiems Atst. Rū
mų Teisinio Komiteto na
riams, ragindamas tą rezoliu
ciją rekomenduoti Atstovų 
Rūmams priimti (ji buvo pri
imta liepos

Liepos 7 
pareigūnai
me Lietuvos pasiuntinybėje 
drauge su buriu žymių vietos 
lietuvių veikėjų ir atsakingų 
valstybės departamento at
stovų.

tam, kad rezoliucija 
greičiau praeitų ir 

Rūmuose. ALT Vyk- 
Komitetas pasiuntė

9 d.)

d. vakarą ALT 
dalyvavo priėmi-

Šis ALT Vykdomojo Komi
teto apsilankymas Washirt£- 
tone buvo vienas sėkmingiau
sių ir reikšmingiausių ALT 
istorijoje.

ALT Vykdomasis 
Komitetas. 

1959 m. liepos 9 d.

Plieno Pramonės Darbininkai, Negavę Algų 
Pakėlimo, Išėjo Streikan

Plieno darbininkų unijos 
atstovo ir plieno pramonės 
atstovo pasitarimai dėl nau
jos sutarties prasidėjo prieš 
du mėnesius ir buvo manyta 
prieiti prie susitarimo ir pa
sirašyti naują sutartį, tačiau 
per tuos du mėnesius nepri
ėjus prie susitarimo, darbi
ninkai buvo priversti išeiti į 
streiką. Plieno dar b i n i n k ų 
unija reikalavo pakelti atly- 
ginimą darbininkams 15%, 
bet plieno pramonė atsisakė 
unijos reikalavimą patenkin
ti. Prezidentas Eisenhovveris, 
norėdamas išvengti streiko, 
kreipėsi į unijos ir plieno pra
monės atstovus prašydamas 
susitarti ir vengti streiko, bet 
tas nieko nepagalbėjo, nes 
plieno pramonė atmetė unijos 
reikalavimą ir atsisakė toliau 
vesti derybas ir bandyti susi
tarti. Apskaičiuojama, kad į- 
vairiuose miestuose plieno 
pramonėj dirba virš 500,000

darbininkų, kurių vieni, ra
šant šiuos žodžius, jau strei
kuoja, o kiti išeis į streiką 
vėliau.

Pripažįstama, kad streikas 
yra blogas dalykas, ypač dar
bininkams, kurie streiko me
tu negauna atlyginimo, o pra
gyvenimas prie šių dienų į- 
vairių reikmenų brangumo, 
ypač turintiems šeimas, nėra 
lengvas. Kompanijai streikas 
nėra toks baisus, nes jai 
streiko metu nereikia darbi
ninkams atlyginimo už darbą 
mokėti, tie pinigai lieka kom
panijos ižde, už tad kompani
ja' ir laikosi tokio griežto nu
sistatymo nekelt darbininkam 
atlyginimo už jų sunkų ir pa
vojingą darbą plieno įmonė
se.

Pranašaujama, 'kad šis plie
no pramonės darbininkų 
streikas gali ilgai tęstis, nes 
plieno pramonė griežtai nusi-

Užsienio reikalų ministerių 
konferencijoj, atnaujintoj lie
pos 13 dieną, praeitą savaitę 
nepadaryta jokio nutarimo, 
visa savaitė praėjo tik pasi
kalbėjimams. Sakoma, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių sekretorius Herteris turi 
pilną įgaliojimą tartis su so
vietais dėl sukvietimo viršū
nių konferencijos. Pagal pre
zidento Eisenhowerio 
kimą spaudos 
sovietai tikrai 
mo, tačiau jis 
sutiks daryti 
das, kokias
Prezidentas dar priminė, kad 
sekretorius Herteris gali da
ryti nuolaidų, bet ne tokių, 
kurios silpnintų vakarus, jų 
teisės turi būti pripažintos 
ir gerai suprastos. Be vakarų 
teisių pripažinimo, pareiškė 
prezidentas spaudos konfo- 
rencijoj, nebus galima šaukti 
viršūnių konferencijos.

Sovietų Sąjungos ministe
ris G r o m y k o šiuose posė
džiuose kalba švelnesniu to
nu, negu kalbėdavo pirmes- 
niuose posėdžiuose, jis net 
pasakė, kad bus galima priei
ti prie kompromisinio spren
dimo Berlyno krizės reikale. 
Sekretorius Herteris nuo sa
vęs pridėjo, kad sovietams 
reikia sutikti su dabar esama 
Berlyno padėtim ir ją garan
tuoti, tai prezidentas Eisen- 
howeris sutiktų dalyvauti vir
šūnių konferencijoje, o joj 
butų galima apkalbėti ir iš
spręsti Berlyno padėtį ir ap
tarti taikos klausimas.

Chruščevas Lankėsi
Lenkijoj ir Kalbėjosi 

su Gomulka

Sovietų Sąjungos diktato
rius Nikita Chruščevas pas
kutiniu laiku važinėja po į- 
vairius 'kraštus, sako kalbas 
ir jieko draugų. Praeitą sa
vaitę jis lankėsi Lenkijoje ir 
pasakė kelias kalbas. Kalbė
damas Selezijos mieste ang
liakasių suvažiavime, Chruš
čevas pasigyrė, kad Sovietų 
Sąjunga nepradės karo prieš 
jokią valstybę, taipgi jis pa
reiškė, kad ir kitos kapitalis
tinės valstybės nepradės karo, 
nes jos pasidarė protingesnės 
ir gerai žino, kad karo nelai
mėtų. Chruščevas net pacita
vo iš evengelijos tą vietą, kur 
rašoma, 'kad Kristus išvarė 
iš maldyklos pinigų kcitelio- 
tojus. Jis kalbėjo drąsiai, už
miršdamas tai, kad Stalinas 
su Hitleriu susitaręs Lenkiją 
pasidalino, ir tą Stalino gro- 
bonišką elgesį Chruščevas pa
vadino išmintingu. .

Chrušvečas priminė ir bu
vusio Nevv Yorko valstijos 
gubernatoriaus Harriman lan
kymąsi Maskvoje, ir kad buk 
jis pareiškęs užuojautą dėl jo 
pralaimėjimo rinkimuose, bet 
tuo pat ( kartu pridėjo, kad 
tarp Harrimano ir Rackfelle- 
rio skirtumo nėra, abu mili
jonieriai.

Pirmesnėj kalboj Chrušče
vas pasigyrė, kad jis nenori 
įžeisti religinių jausmų, bet

Per TĖVYNĘ vis pranešama, kad Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 4-tos apskrities tradicinė gegužine 
įvyks šių metų rugpiučio 2 dieną, _Belleview Grove Par
ke, 36 Lakewood Road, Waterbury, Conn. Prie to dar 
noriu pranešti, kad rengėjai darbuojasi visu smarku
mu, kad gegužinė butų gerai surengta. Tame darbe dir
ba 4-tos apskrities valdyba, pradedant nuo 4-tos apskri
ties pirmininko A. Kasperavičiaus, .sutartinai su 11 
kuopos išrinkta komisija. Taipgi pranešama iš kuopų, 
kad organizuojama specialiai autobusai atvežimui daug 
svečių, kaip tai iš Alison i jos, Hartfordo, New Britain 
ir iš kitur, tik .nieko negirdėti iš Maneli ėster ir Stani- 
ford. Nepamirškite pasidarbuoti, kad ir Jūsų kuopos 
butų reprezentuojamos šioj musų metinėj šventėj.

Malonu pranešti, kad apsiėmė TĖVYNĖS redak
torius M. L. VAŠI L ir kiti žymus svečiai pasakyti ati
tinkamas kalbas gegužinėj.

Susivienijimas vaidino ir vaidina svarbų vaidmenį 
lietuvių judėjime, o apskritys savo veikla daug gero 
padaro remdamos visus gerus darbus. Čia paminėsiu 

paskutiniu laiku viena faktą. Po antorojo pasaulinio 
karo, kada musų broliai lietuviai, gelbėdami savo gy
vybes, atsidūrė Vokietijoj kempėse, jų didžiausias bu
vo noras atvykti į šią laisvės šalį, tai jei .ne Susivieniji
mo pasidarbavimas, gal daugelis jų nebūtų pasiekę šį 
kraštą. Todėl kiekvieno lietuvio būtina pareiga remti 
sios organizacijos veiklą, dalyvauti apskrities geguži
nėje, maloniai laiką praleisti ir pasidaryti naujų pa
žinčių.

Šiaip gegužinėje bus visko kas svečiams ir vieš- 
Taigi rugpiučio 2 dieną lai visi ke- 

į 4-tos apskrities išvyką-gegužinę. 
p a s i m a ty n i o gi • g n ž i n ė, j t *.
J. MARČlUlAOmS,

SLA 4-tos apskrities koresp.
pranešimą pasitaikė rašyti atostogaujant

v •

nioins reikalinga.
Ji ai ir visus veda

Iki malonaus

PASTABA:—Šį
SLA vasarnamį Atlantic City, tai ta proga noriu pridėti, kad 
radom daug ką SLA vasarnamį pagerinta dėl vasarotojų pa
togumo. O. Vinikienė nesiskupi vasarotojams duoti gerų pa
tarimų. Liepos 7 dieną čia atvyko sekretorius dr. M. J. Vini
kas, tai su juo maloniai pasikalbėta.

Atrodo, kad čia atvykę lietuviai yra patenkinti. Mat yra 
proga susitikti lietuvius iš tolimesnių vietų, pasikeisti minti
mis. Kurie nenori maudytis jurose, tai tiems yra daug kitų 
dalykų pamatyti. Tuo laiku ten buvo taip vadinama Shriders 
konvencija, kurių su šeimomis buvo suvažiavę apie 50,000. 
Jie kožną dieną parodavo ant Boardwalk, jų benai grojo viso
kias
patys linksmai nusiteikę ir kitus mėgino pralinksminti. Tai čia 
nuobodžiauti nėra kada. J. M.

arabų, skočų ir kitokias melodijas, lošė klaunų roles,

nori pasakyti, kad kunigai ža
da žmonėms dangaus kara
lystę po mirčiai, o komunistai 
nori žmonėms padaryti lai
mingą gyvenimą ant žemės. 
J klausimą ar žmonės paten
kinti dabartiniu komunistiniu 
“rojum”, negavo atsakymo.

Taipgi Chruščevas ir Len
kijos komunistų vadas Wla- 
dyslaw Gomulka apie dvi va
landas kalbėjosi asmeniškai. 
Kokiais reikalais jiedu kalbė
josi, nepranešama, tik sako
ma, kad Chruščevas aplankė 
pietinę Lenkijos dalį, kur yra 
mašinų industrijos centras, 
taipgi jis dalyvavo oficialia
me komunistų susir i n k i m e 
Varšuvoje.

Patirtis Pabaltijo Kraštuo
se Sukelia Antibolševiki- 

nes Nuotaikas

“DER MONAT” žurnale 
tilpo ilgesnis strapsnis apie 
nuotaikas Sovietų Sąjungoje 
ir apie kai kurias opozicines 
sroves. Iškeliamas t. k. fak
tas, kad musų kariai ir kili, 
pabuvoję kurį laiką Pabaltijo 
kraštuose, ir šiaip Vakaruose, 
pradeda įsitikinti valdiškos ir 
partietiškos sovietų propa
gandos melagingumu ir ima 
geriau suprasti bei vertinti 
vakarietišką gyvenimo stilių. 
Vis labiau augo ir auga abe-

A

jonės, ar sovietinis kelias į 
gerbūvį yra pats tikrasis. 
Planų daug, o padėties page
rėjimas visai menkas. Sovie
tų Sąjungos opozic i n i u o s e 
sluoksniuose išryškėjusios t. 
k. dvi srovės: nebolševistinė, 
kuri, nepatenkinta senąją va
dovų karta, siekia sovietinę 
sistemą reformuoti ir — libe
ralinė srovė, kuri siekia sovie
tinio režimo galo. Karui kilus, 
pirmoji srovė, galimas daly
kas, vis dėlto gintų Sovietų 
Sąjungą (arba bent Sovietų 
Rusiją), gi antroji srovė ka
ro atveju darytų visa, kad 
sovietinis režimas karą pra
laimėtų. E.

Žinios iš Okupuotos
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Vinys iš Odesos, radiato

riai iš Minsko, o vinių ir ra
diatorių fabrikai čia pat Lie
tuvoje, pastebėjo Lkp suva
žiavime Kauno HES statybos 
viršininkas 
menės 
minąs 
mentą, 
trinės
mas iš Rusijos.

----- o-----
B r a n g us auksas, doleris. 

Atvykusių iš Lietuvos pasa-

Luchnevas. Ak- 
cemento fabrikas ga- 
aukštos markės ce- 
tačiau cementas elek- 

statybai esąs atveža-

Su musų tautos atgimimu pradėta daugiau kalbėti 
apie vienybės reikalingumą lietuvių tarpe. Juk tada 
kova už tautos teises ir savos spaudos atgavimų reika
lavo didelių pastangų, kurias galėjo duoti musų tautos 
glaudesnis vieningumas. Todėl jau pirmieji tautos ža
dintojai kėlė vienybės reikalą, o dr. Vincas Kudirka, 
lyg norėdamas įdiegti visom kartom, kokia mintimi tu
rėsime vadovautis tautiniuose darbuose, net į tautos 
himną įpynė žodžius — Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi.

Šiais laikais, kada Lietuva yra okupuota ir turi pa* 
kelti nuožmių priespaudą, lietuvių didesnės vienybės 
reikalas vėl tapo svarbiu ir opiu klausiniu. Šis klausi
mas ypač turi rūpėti mums, kurie gyvename laisvame 
pasaulyje ir kur turime pilną laisvę vesti kovą Lie
tuvos Nepriklausomybei atstatyti, 'račiau laisvės kova 
reikalauja .nemažų pastangų ir todėl visai suprantama, 
kad didesnėm .jėgom sutelkti vis dažniau girdėti garses
ni balsai siekti musų visos išeivijos glaudesnio tarpu
savio bendradarbiavimo ir vieningumo.
SLA nuo pat įsisteigimo dienos skleidžia 
ir palaiko lietuviu vienybės mintį

Ne musų uždavinys gvildenti plačiau, kokios kliu- 
tvs neleidžia pasiekti platesne vienybę musu visuome- 
■nes tarpe, bet mes negalime nepriminti, kad Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje daugiau kaip 70 metų rūpes
tingai ugdo vienybės idėją. — Neesinu aklas patriotas, 
bet be vienybės kito kelio nematau — taip kalbėjo Pi
jus Paseckas Susivienijimo steigiamajam susirinkime • 
1886 metais. Tais pačiais laikais ir aušrininkas dr. Jo
nas Šliupas savo leidžiamam laikraštyje “Lietuviškas 
Balsas" ne kartą kėlė ir skatino lietuvius j vienybę. Vi
si to meto veikėjai žavėjosi vienybės mintimi ir tos min
ties įtakoje musų1 broliškosios organizacijos steigėjai 
savo kurinį pavadino SUSIVIENIJIMU, atseit, buvo 
parinktas žodis, kurio turiny telpa vienybės mintis.

Jau pirmoje SLA konstitucijoje glūdėjo lietuvių 
vienybės pradai. Dar ryškiau toji mintis buvo pabrėž
ta vėlesnėse SLA konstitucijose, o dabar vaikiančioji 
konstitucija musų organizacijoj tikslus aptaria šiaip: 
Vienyti į brolišką sąjungą visus gero elgesio lietuvius, 
neatsižvelgiant į jų lytį, tikybą ar politines pažiūras.

Tokiais dėsniais paremtas Susivienijimas plačiai at
vėrė savo duris visiems lietuviams, nes minėtas konsti
tucijos straipsnis pašalina tai, kas galėjo būti klintimi 
musų vieningumui. Todėl Susivienijime gali rasti ben
dra kalba i vairiu pažiūrų lietuviai. Broliškumo dva- 
šia, kuri yra palaikoma narių tarpe, prisideda prie tar
pusavio geresnių santykių, kas, be abejo, veda ir į glau
desne vie.nvbę,

I Susivieni įima .susitelkė tūkstančiai lietuvių ne vien 
dėl geros apdraudos. Daugelis į jį atėjo patriotiniais 
sumetimais, kad prisidėjus ir palaikius lietuviškuosius 
darbus, kuriuos SLA atlieka jau daugelį metų* Tuo 
budu Susivienijimas yra pasiekęs tam tikrą musų vi
suomenės vien įvbę.

Susivienijimo pasiekti gražus vaisiai ne tik turi 
Imti išlaikyti, bet dar padidinti. Tuo bus užtikrinta 
patriotiniai darbai ir organizacijos ateitis. Sutelkę į 
Susivienijimą daugiau lietuvių, per jį galėsime* siekti 
dar didesnio musų visuomenės vieningumo. Todėl, jieš- 
kant keliu ir budu i platesne lietuvių vienvbę, reikia at- 
kreipti didesnį dėmesį j Susivienijimų, kuris yra tos 
minties puoselėtojas ir ugdytojas.'

i

kainos labai 
laikų 10 

monetą mokama virš 
Už ameriko-

kojimu, aukso 
aukštos. Už caro 
rublių 
1,000 rublių.
nišką dolerį Lietuvoje dabar 
mokama (žinoma neoficialai) 
55-65 rublius. Dolerių žmonės 
kartais gauna laiškuose iš sa
viškių.

----- o------
Radijo imtuvų skaičius Lie

tuvoje per metus priaugęs 
20,000, pranešė ryšių minis
teris iper Vilniaus radiją. Esą 
įrengta 15,000 radijo taškų. 
Sugretinus tą skaičių su nau
jųjų imtuvų skaičiumi, mato
si, kad tik apie 5,000 imtuvų 
prisidėjo privatiniuose butuo
se.

Radviliškio miesto gyvento
jai be pirties. Pirtis jau tre
čias mėnuo remontuojama, o 
gyventojams esą patariama 
vykti į Šiaulių pirtį, rašbma 
“Tiesos” 282 numeryje.

----- o------
Surašys visus Vilniaus na

mus.
nio inventarizavimo biuras 
paskelbė, kad 1959 metais į- 
vyks visų Vilniaus mu~to ra
jonų namų inventarizacija.

----- o-----
30,000 naujų sodų supla

nuota užveisti Lietuvoje per 
sekančius septynis metus, 
skelbiama naujausiam (2-me) 
žurnalo “Socialistini žemės 
ūkis” numeryje.

— Tarpmiestinis techni- 
inventarizavimo
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PASIŽVALGIUS

atidarys Amerikos pa- 
Jis nuskrido į Maskvą 
American World Air- 
Boeing 707 sprausminiu

lėktuvu

giriasi

komunistinė Kinija 
daugiau 2,200 lėktuvų 
bazėse Formozos apy- 
Sakoma, kad komu- 

Kinija taipgi turinti
pusketvirto tūkstančio

Viceprezidentui neleis 
naudotis savo lėktuvu

Kai šis Tėvynės nr. pasieks 
skaitytojus, musų krašto vi
ceprezidentas Richard Nixon 
jau bus Maskvoje ir liepos 25 
dieną 
rodą. 
Pan 
ways
lėktuvu ir manė juo skraidyti 
Sovietų Sąjungoje ir aplanky
ti kai kuriuos tenaitinius mie
stus. Dabar iš VVashingtono 
pranešama, kad sovietų pa
reigūnai neleis vicepreziden
tui Ni.xonui naudotis savo 
komerciniu lėktuvu, jis turės 
naudotis sovietiniais lėktu
vais. Taipgi tos pačios žinios 
teikia, kad Sovietų Sąjunga 
nele'džia Amerikos viceprezi
dentui grįžti namo per Sibirą 
ir Aliaską.

Dėl kokios priežasties So
vietų Sąjunga neleidžia Nixo- 
nui iš Maskvos grįžti Ameri
kon per Sibirą, valstybės de
partamentas nepraneša, taip
gi nieko nesakoma dėl nelei
dimo skraidyti savo 
jam esant Maskvoje.

Kinijos komunistai
dideliu lėktuvų skaičium

Raudonosios Kinijos komu
nistai, kaip ir Sovietų Sąjun- 
kos, dažnai giriasi pasauliui, 
kad jie nori palaikyti taiką 
pasaulyje ir nesiruošia karui. 
Tačiau iš Formozos praneša
ma, jog 
turinti 
keliose 
linkėse. 
nistinė 
apie
visokios rūšies lėktuvų. Tas 
komunistinės Kinijos lėktuvų 
skaičius iškilo viešumon po 
to, kai tautinė Kinija numušė 
penkis (komunistų lėktuvus.

Jeigu komunistai nuolat gi
riasi, jog jie nesiruošia karui 

‘ ir nori palaikyti taiką pasau
lyje, tai kokiems galams 
jiems reikalingas tokis dide
lis skaičius lėktuvų? Iš to aiš
ku, kad jie vienaip kąiba, o 
kitaip daro.

Amerika pasitrauks iš 
prancūzų bazių

Kadangi Prancūzijos prezi
dentas Charles de Gaulle ne
nori laikyti Jungtinių .Ameri
kos Valstybių atominių gink
lų savo žemėje, tai JAV, kaip 
pranešama iš Paryžiaus, ne- 
užilgio pradės iškeldinti iš 
prancūzų bazių apie du šimtu 
karinių lėktuvų. Teigiama, 
kad buk tie amerikiečių lėk- j 
tuvai bus iškeldinti į Vakarų 
Vokietijos ir Didžiosios Bri
tanijos bazes. Taipgi prezi
dentas de Gaulle nesutinka į- 
sileisti į savo kraštą Ameri
kos atominių ginklų. Pagal | 
Amerikos įstatymus, 
nius ginklus 
amerikiečiai

atomi- I
turi kontroliuoti I 

pareigūnai, o de į

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

Cleveland, Ohio Chicago, Illinois

ŠIA 14 KUOPOS PIKNI- 
KAS-SUEIGA NEĮVYKS

Jonas ir Petronėlė Rankaičiai
Paminėjo 59 Metų Vedybinio 

Gyvenimo Sukaktį
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 14 kuopa buvo numa
čiusi vasaros sueigą-pikniką 
surengti liepos mėnesio 26 
dieną, sekmadienį, EI e n o s 
Sclineider gražioje sodyboje, 
North Olmsted, bet susida
rius tam tikroms nepatogioms 
aplinkybėms, piknikas atšau
kiamas, tai yra liepos 26 die
ną pikniko-sueigos nebus.

RENGIMO KOMISIJA.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopa Ruošia
Metini Pikniką

ne-
na-

metinius pikni- 
metu, o žiemos 

tuojau po švenčių, su- 
tradicinius pasilinks- 

vakarus su progra-

Reikia pasigėrėti, kad* 
muistanti SLA 75 kuopos 
riai jau per keletą desėtkų 
metų ruošia 
,kus vasaros 
sezone, 
ruošia 
minimo 
mu.

Šių metų rugpiučio 16 die
ną ruošiamas piknikas visiem 
žinomoje vietoje, Arrovo Se
co Parke N. Avė 60 ir Figue- 
roa Street (prie Pasadena 
Freeway).

Skaniai pagaminti pietus 
bus pateikti 1-mą valandą po 
pietų. Ta’pgi bus šilti ir šalti 
gėrimai, bei 
mai.

Maloniai 
Kalifornijos 
tradiciniame
ti koskaitlingiausiai.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

kiti paįvairini-

kviečiame visus 
lietuvius šiame 

piknike daiyvau-

Buvo Sėkmingas Piknikas
Lietuvių Tautinės Sąjungos 

skyrius šių metų liepos 12 
dieną Arrovo Seco Parke su
ruoštame piknike dalyvavo 
apie 300 publikos, ir visi link
sminosi gražiqje nuotaikoje. 
Šio gražaus parengimo visas 
pelnas skiriamas Lietuvių 
Tautos Namo fondui, Los 
Angeles mieste. O. R.

Akron, Ohio

SLA 198 Kuopos Veikla

šių metų liepos mėnesio 12 
dieną įvyko SLA 198 kuopos 
susirinkimas. Jis buvo pradė
tas susikaupimu pagerbiant 
mirusį kuopos narį Antaną 
Mockevičių.

Toliau buvo pasidžiaugta, 
jog kuopos rengtas išvažiavi
mas į Stanley Lucas sodybą 
pavyko labai gerai. Diena pa
sitaikė saulėta, tai susirinko 
nemažai svečių iš Akrono ir 
keletas matėsi iš kaimyninio 
Clevelando. Visi svečiai ture-• 
jo gerą nuotaiką, kurią palai
kė šeimininkės pavaišindamos 
skaniais valgiais ir gaiviu gė
rimu. Be geros nuotaikos 
kuopai liko keletas dolerių 
pelno.

Akrone atgaivintas Balfo 
34 skyrius. Į naują valdybą 
įeina net trys SLA 198 kuo- 
pos nariai: J. Vaičaitis — 
pirmininkas, C. Gaškienė — 
vicepirmininkė, Pr. Joga — 
sekretorius. Be šių dar valdy
boje yra kuopos daktaras dr. 
A. Baltrukėnas
ir Ig. Janavičius — 
kas.

Valdyba savo 
posėdyje numatė 
pravesti rūbų ir 
liavą.

vicepirm. 
iždinin-

paskutiniam 
šį rudenį 

pinigų rink- 
Koresp.

........ . z...... ......
Gaulle tik tuomet sutiktų pa
laikyti Amerikos bazes Pran
cūzijoj, jei jam butų leista jų 
naudojimą kontroliuoti.

Waterbury, Conn.

East Allegheny Avenue.
Gust. Palaitis,

SLA 135 kuopos sekr.

ris turėtų įvykti šių metų 
rugpiučio mėn. 2 dieną, Lie
tuvių Muzikalėje Svetainėje, 
2715

Liepos 24, 1959

Sveikatos skyrius

«

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS0

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.
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Jonas ir Petronėlė Rankaičiai

ilgamečiai 
Petronėlė 
21 dieną 
vedybinio

ir du sūnūs Joną ir Al- 
ir turi penkis anukus. 
linkiu ponams Rankai- 
daug laimės ir sveika-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 139 kuopos 
nariai Jonas ir 
Rankaičiai, birželio 
paminėjo 50 metų
gyvenimo sukaktį. Anksti ry
te jie lankėsi bažnyčioje ir 
išklausė pamaldų, o vėliau jų 
garbei buvo surengti pietus, 
kuriuose dalyvavo jų šeimos 
nariai ir artimi draugai.

Rankaičiai gyvena 9750 
Normai Avenue, Chicago, II- 
linois per 38 metus. Jie gra
žiai išauklėjo vieną dukterį 
Annie 
fredą,

Aš 
čiams
tos ateityje, taipgi linkiu su
laukti deimantinio jubiliejaus, 
kuris bus už 25 metų.

Labai mažai yra tokių žmo
nių, kurie sulaukia 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties, tačiau ponai Rankaičiai 
yra vieni iš ne daugelio, kurie 
tos reikšmingos sukakties su
laukė ir paminėjo auksinį ju
biliejų. Susivienijime jie pri
klauso virš 40 metų ir dar 
gerai jaučiasi, pilni energijos, 
seka savo organizacijos rei
kalus ir įdomaujasi lietuviš
kais reikalais.

Geriausios sveikatos ir ilgo 
amžiaus ponai Rankaičiai!

Draugas.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kuopos Pirmi
ninkas Apsivedė

Su-
na-

mu-
Vin-

Turiu garbės pranešti 
sivienijimo 135 kuopos 
riams ir visuomenei, kad 
sų kuopos pirmininkas,
cas Botyrius, šių metų liepos 
mėnesio 11 dieną apsivedė su 
panele Alb. Kuršaite iš 
Bridgeport, Conn. Kadangi 
panelė Kuršaitė yra to miesto 
gyventoja, tai ir vestuvės į- 
vyko tenai. Šlubas buvo 1 va
landą po pietų, po to jauna
vedžiai, svečiai ir visi vestu
vių dalyviai važiavome į vie
ną resitauraną, kur įvyko iš- 

| kilmingi pietus. Čia jaunave
džiai susilaukė daug dovanų 
iš giminių ir pažįstamų.

Vyriausiu pabroliu 
Robertas Feiferis iš 
Yorko. 
ninkus 
pianu, 
maršui, 
kviesti 
nuotakos 
Straschert. Čia 
gerai parengtus 
skaniais valgiais ir 
Taip ibebaliavojant, 
toji valanda, kada 
džiai atsisveikino ir 
medaus mėnesiui, 
numatytas praleisti 
City, SLA vasarnamy.

Mes, SLA 135 kuopos valdy
ba ir nariai sveikiname musų 
gerb. pirmininką Vincą Bo- 
tyrių ir jo žmonelę vestuvių 
proga ir linkime jiems lai
mingo ir ilgo gyvenimo. Tiki
mės, kad tuoj pasimatysim 
musų kuopos susirinkime, ku

buvo 
NewFeiferis

Jis linksmino vestuv- 
gražiai skambindamas 
Pasibaigus vestuvių 

jaunavedžiai ir visi 
svečiai vykome pas 

seserį Augeniją 
vėl radome 

stalus su 
gėrimais, 
atėjo ir 
jaunave- 
išvažiavo 

kuris yra 
Atlantic

ŠIA 11 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtoji apskritis, su 
pagalba 11 kuopos rengia ge- 
gužinę-pikniką šių metų rug
piučio mėn. 2 dieną, Bellevievv 
Grove Parke, 36 Lakewood 
Road, Waterbury, Conn.

Prašomi visi SLA 11 kuo
pos nariai, taipgi ketvirto
sios apskrities ribose gyve
nanti ir iš apylinkių kolonijų 
Susivienijimo nariai ir geros 
valios lietuviai ir lietuvaitės 
atsilankyti į šią gegužinę-pi'k- 
niką ir jaukioje nuotaikoje 
laiką praleisti. Iš praeities ži
noma, kad Waterbury visuo
met piknikai būna gražiai su
rengti ir dalyviai išvažiuoja 
patenkinti, taip bus ir šiame 
piknike.

Teko sužinoti, kad iš apy
linkės miestų atvažiuos net 
keturi autobusai pripildyti tų 
kolonijų lietuviais, 
anksto galima 
piknikas bus 
viais.

Šeimininkės,
sutiko gegužinėje padirbėti, 
iš anksto prie pikniko ruošia
si darymos planus, kad butų 
pagaminta skanių užkandžių 
ir atsilankiusiai publikai ne
reikėtų badauti, taipgi bus 
užtektinai įvairaus gėrimo 
troškuliui numalšinti.

Geras orkestras gros viso
kius šokius, tai jauni ir sene
snio amžiaus galės smagiai 
pasišokti erdvioj salėj. Va
žiuoti reikia North Maine iki 
Belleview Grove parko.

Susivienijimo 11 kuopos 
valdyba nuoširdžiai kviečia 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti šiame piknike, 
susitikti savo senus draugus, 
pasidaryti naujų pažinčių ir 
linksmai laiką praleisti. Bus 
ir kalbų programa dalyvių 
patenkinimui.

Iki pasimatymo piknike 
rugpiučio 2 dieną.

Albinas Kušlis.

todėl iš 
sakyti, kad šis 

gausus daly

kurios mielai

So. Milwaukee, Wis

Iš SLA 133 Kuopos Pusme
tinio Susirinkimo

Šių metų liepos mėnesio 12 
dieną, 2-rą valandą po pietų 
pp. O. Kaufmanų namuose į- 
vyko SLA 133 kuopos pusme
tinis susirinkimas. Apsvars
čius kuopos reikalus, prieita 
prie SLA 10 apskrities meti
nio suvažiavimo, kuris įvyks 
spalio mėn. 18 dieną po glo
ba SLA 133 kuopos.

Aptarus apskrities reika
lus, nutarta SLA 10 apskri
ties suvažiavimo metu pami
nėti SLA 133 kuopos, So. Mil- 
waukee, Wis., 40 metų gyva
vimo sukaktį-jubilieijų. SLA 
133 kuopa suorganizuota bir
želio mėnesį 1919 metais.

J. Mitka.

St. David, Illinois

MIRft JOE MITCHELI.
SLA 108 Kuopos

_________

Narys

Šių metų birželio 
dieną savo namuose 
Mitchell, sulaukęs 67 metus 
amžiaus, ilgametis Susivieni
jimo Lietuvių Amerikos 108 
kuopos, gyvuojančios Canton, 
Illinois narys, kurioj velionis 
priklausė per devyniolika me
tų.

Jis gimė Aleve, Vilniaus 
gubernijoj, Lietuvoje. Į Jung
tines Amerikos Valstybes at

mėn. 28 
mirė Joe

v •

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KtZALLS' MOKYKLINIO AMŽIAUS

3. Psichologinės ir emocines vaiko 
problemos.

Vaiko gyvenimo laikotarpis tarp 6 
metų ir 12 yra pereinamas nuo jauno 
vaiko į jaunuolio amžių; bet tas vien tik 
ramaus mokslo ir malonaus sugyveni
mo, žaidimo su draugais amžius, jis at
neša vaikui daug naujų pergyvenimų ir 
neretai sunkių problemų.

Aplinkos ir vadovybės pakeitimas 
nėra jam lengvas pergyvenimas. Retas 
vaikas jaučiasi gerai mokykloje nuo pir
mos dienos; dauguma sunkiai pergyve
na atskyriam nuo namu, nuo tėvu glo- 
bos, jaučiasi vieniši, tiesiog serga namų 
pasiilgimu. Kiti vėl yra susirūpinę 
nauja globė.ja-inokyto.ja, kai]) ji vado
vaus jam, koks bus sugyvenimas su ja. 
Atsitinka, kad vaiko elgimasis pasikei
čia iškarto mokykloje, regis ir jo būdami 
pasikeitęs; iš pavyzdingo, gero vaiko .jis 
pasidaro .nepaklusnus, užsispyręs, ne
mandagus. Taip jį veikia emociniai ap
linkos skirtumai, ypač jeigu vaikas bu
vo perdaug tėvų suvaržytas, tai pasijau
tęs pasiliuosavęs nuo pančių, jisai susi
jaudina, atsiranda 
mėgina neklausyti 
si laikyti tvarkos, 
priežastis gali būti

v •

te ist i 
laika t- 
laikav

noras būti laisvu, 
mokytojos ir nepri- 
Kita tokio elgesio 
nuo perdidelio išsi- 

lepinimo namie, kur tėvai jam pataika
vo, pildė visas jo užgaidas.

Bendrai vaikai prisitaiko prie nau
jų aplinkybių ne tuoj aus, o pamažu; tik 
susipažinęs su' mokiniais, jis pasirenka 
sau draugus. Augščiausis laipsnis jo 
sugyvenimo su mokykla ir jos didžiausis 
pamėgimas pasireiškia dažniausiai tik 
ketvirtais mokslo metais 4 skyriuje; jis 
jaučiasi surištas su ja emociniai ir 
laimingas.

Kuo daugiau jis pamyli mokykla ir 
draugus, tuo daugiau, jis atsitolina nuo 
tėvų ir namų, nori būti visai nepriklau

somu nuo jų. Čia neretai įvyksta nau-

yrav

tus Įvykius ir vaizdus, .jis nori .juos ge
rai ištirti, pažinti. Todėl tėvai turėtų 
duoti .jam paaiškinimus ir atsakymus; 
.jeigu .jis to negauna, jo vystymasis yra 
sutrukdytas ir veržlumas mažėja. Šitam 
amžiuje jis vis daugiau domisi ir seksu
aliniais klausiniais ir klausinėja tėvus, 
norėdamas gauti realius ir aiškius atsa
kymus.

(Bus daugiau)

vyko visai jaunu būdamas. 
Kiek apsipažinęs su čionaiti- 
niu gyvenimu, ilgai nelaukęs 
apsivedė su lietuvaite Marijo
na Gregorevičiute, ir išgyve
no St. David, Illinois apie 
penkiasdešimt metų.

Velionis buvo labai darbš
tus žmogus, linksmo budo, 
dirbo grosernėje, kalbėjo ke
turiomis kalbomis, buvo ge
ras biznierius.

Dideliame nubudime paliko 
dvi dukteris ir vieną sūnų. 
Lai jam bunie lengva ilsėtis 
laisvoje ir šaltoje Dėdės Ša
mo žemėje, o nuliudime liku
siems dukrelėms ir sunui reiš
kiu gilią žuojautą.

SLA 108 Kuopos Koresp.

Boston, Mass

Dainininkė Polyna Stoška 
Bosto Universitete

buvusi Męropoli- 
solistė, paskirta 
pareigoms muzi- 
Bostono Universi-

Lietuvaitė dainininkė Poily- 
na Stoška, 
tan Operos 
profesorės 
kos skyriui
tete. Apie jos paskyrimą pra
nešė universiteto prezidentas 
Harold C. Case. Tas atsako- 
mingas pareigas ji pradės ei
ti nuo rugsėjo mėnesio pir
mos dienos.

Polyna Stoška yra worces- 
terietė, muziką studijavo Bo
stone, New Yorke ir Europo
je. Po to ji debutavo su Vo-

vaidino
kartus

Bosto-

65,-
pro-

Eu-

kietijos Opera Berlyne, vė
liau su New Yorko miesto 
Operos Kompanija, o po to 
Mepropolitan Operoj 
ir* dainavo aštuonis 
pirmam sezone.

Ji turėjo koncertus
ne, Minneapoly, Čincinnati ir 
Toronte, Kanadoje. Antrojo 
pasaulinio karo metu Polyna 
Stoška išskraidė daugiau 
000 mylių ir išpildė ŪSO 
gramas.

Ji nuolatos važinėjo po
ropą, Kanadą ir po šį kraštą 
su koncertais ir festivaliais, 
devynis kartus pasirodė tele- 
levizijoje ir radio programo
se.

Pirm jos paskyrimo profe
sore Bostone Universitete, ji 
profesioriavo Indiana Univer
sitete.

Linkėti Polynai Stoškai ge
riausios sėkmės atsakonungo- 
se profesorės pareigose.

I
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Atliek amus pinigus nuo 

kasdieninio pragyvenimo ge
riausia į vestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

I ■> ,

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- • 
būry, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti.

—o—
Los Angeles Calif. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
75 kuopos rengiamas metinis 
piknikas įvyks šių metų rug
piučio mėn. 16 dieną, Arrovo 
Seco Parke N. Avė 60 ir Fi- 
gueroa Street (prie Pasadena 
Freeway). Bus skaniai paga
minti pietus 1-mą valandą po 
pietų. Bus įvairių gėrimų ir 
kitokių paįvairinimų. Rengė
jai kviečia vietinius ir apylin
kėse gyvenančius lietuviu at
silankyti į pikniką.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite j Rocky Glen parką.
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Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
I

leisti istorijas Ameri-

Didmiestyje Chicagoje į- 
steigta Amerikos Lietuvių Is
torijos Draugija. Jos suma
nytojas, steigėjas ir dabarti
nis pirmininkas yra plačiai ži
nomas audit. J. P. Varkala. 
Svarbiausias draugijos tiks
las
kos lietuvių tarpe pasižymė
jusių asmenų. Draugija jau 
turi savo ižde arti pusantro 
tūkstančio dolerių ir nemaža 
narių. Taipgi ji jau turi vie
na mecenatą, kuris skiria sti
pendiją tokiam jaunuoliui, 
kuris universitete parašys di
sertaciją apie vykimą lietuvių 
į Ameriką dėl gavimo P. H. 
D. laipsnio.

Dėl disertacijos parašymo 
ir stipendijos skirimo, J. P. 
Varkala pasikeitė laiškais su 
prof. Alfred Senn. P-no Var- 
kalos laiškas prof. Senn 
turinio:

šio

Prof. Alfred Senn 
207 Cynwyd Road 
Bala Cynwyd,

Didžiai Gerb.

Pennsyvania

Profesoriau:
atida perskai- 
“Drauge” ge-

čia pridedu įstatus 
Lietuvių Istorijos 
ir iškarpą mano 
reikale šios drau-

stipendiją tokiam lietu- 
studentui universitete, 
dėl gavimo Ph. D. laip- 
paruoštų disertaciją ir

Su didelia 
čiau straipsnį 
gūžės 8 d., 1958 metų, kuria
me aprašoma puota balandžio 
26 d., Philadelphia, Pennsyl- 
vania, kur atžymėta Tamstos 
20-ties metų sukakties veik
los Pennsylvanijos Universi
tete.

Drauge 
Amerikos 
Draugijos 
straipsnio
gijos, kuris tilpo Naujienose 
ir Drauge...

3-čią dieną spalio mėn. bu-. 
vo posėdis esančių narių A- 
merikos Lietuvių Istorijos 
Draugijos. Šitam susirinkime 
buvo pranešta, kad vienas iš 
jos narių ant tiek duosnus 
tikslui šios draugijos, kad su
teikė 
viui 
kuris 
snio
surinktų žinių kada lietuviai 
pradėjo imigruoti į Ameriką 
ir apie Jų darbą ir veiklą.

Kada aš buvau pradinėj 
mokykloj Garliavoj (netoli 
nuo Kauno), tai kaimynai at
nešdavo man skaityti laiškus 
iš Piįtston, Scranton miestų. 
Pennsylvanijos valstijos. Spė
jama, kad daugiausia lietuvių 
važiavo į anglių kasyklas, to
dėl Jūsų Pennsylvanijos val
stijoje reikia jieškoti pirmų 
lietuvių ateivių.

Su šiuo tikslu aš ir krei- 
piuosiu pas Tamstą, Didžiai 
Gerbiamas Profesoriau, gal 
Jus žinote lietuvį studentą 
Jūsų universitete kuris pasi
imtų ant savęs tokią diserta
ciją dėl Ph. D. laipsnio para
šyti ir sunaudoti skiriamą sti
pendiją.

Jus gerbiantis
J. P. Varkala.

------o------
Profesorio Alfred Senn 

sakymas J. P. Varkalai.

Brangus Tamsta:

Atsakydamas į Tamstos 
ką, turiu pasakyti, kad 
stybesnį laišką gavau.

Pats būdamas labai užim
tas ir be to kitos specialybės, 
aš laišką ir draugijos įstatus

------ —--------------------X

at-

lais 
ank-

dukrelės, 
darbo su

maniau, 
Tamstai pats 
kad neturėjo 

mėnesį susi- 
Be to, turėjo 

savo didele

perdaviau savo sunui, kuris 
yra istorikas. Jis pernai dėstė 
istoriją Hunter College, New 
York City, bet dabar yra is
torijos instruktorius Rutgers 
Universitete, Newark, N. J.

Jis man pasakojo, kad turi 
ir vieną lietuvį studentą, ku
rį norėjo suįdominti Tamstos 
siūlomąja tema. Aš 
kad jis gal ir 
rašys. Matyt, 
laiko. Rugsėjo 
laukė 
daug
knyga apie Lietuvos įkūrimą. 
Ta knyga dabar leidžiama 
Columbia University Press’o 
ir turi titulą “The Emergenge 
of Modern Lithuania”. Aš ir 
rankraštį ir pirmąją spaudos 
korektūrą perskaičiau ir tu
riu pasakyti, kad man labai 
patinka. Jis labai gražiai na
grinėja lietuvių tautiškumo 
idėjos pradžią ir taip pat pir
muosius Lietuvos valstybės 
žygius. Tam darbui jis pasi
naudojo visokiais archyvais, 
ypač Saulio Archyvu musų 
universitete, bet taip pat ar
chyvais Vašingtone, Kalifor
nijoj (Hoover Ubrary), Var
šuvoje ir kitur, taip pat Švei
carijoj. Jis turėjo asmeninius 
pasikalbėjimus su visokiais 
lietuviais veikėjais iš anų lai
kų, pav. Mykolas Biržiška, 
Kairys-Kaminskas ir tt. Kny
ga išeis iš spaudos gegužės 
mėnesį. Man rodos, kad Jūsų 
organizacija ir Tėvynės My
lėtojų Draugija turėtų tuo 
leidiniu susidomėti.

Aš jam vėl priminsiu Tam
stos laišką. Tačiau turiu per
spėti, kad nevisada lengva 
tuajauš surasti pageidaujamą 
kandidatą šiokiam ar kito
kiam uždaviniui atlikti. Rei
kia laukti, kol atsiras tinka
mas asmuo. Bet nėra abejo
nės, kad mano sūnūs suras 
žmogų. Sunaus adresas yra: 

Dr. Alfred Erich Senn 
Department of History 
Rutgers University 
Newark, New Jersey 

Apie savo darbuotę dar 
pridsėsiu, kad 1957 m. Vokie
tijoj išėjo iš spaudos mano 
knyga Handbuch Der Litau- 
ischen Sprache. Band II: 
Lesebuch Und Glossar. Lei
dėjas: Carl Winter, Heidel- 
berg. Tai yra antrasis tomas 
didesnio veikalo, kuris bus 
pagrindinis lietuvių kalbos ir 
literatūros vadovas. Pirmasis 
tomas tik vėliau 
Išleistas antrasis 
chrestomatija su 
vok iškai-anglišku
Tekstai visi lietuviški. Pasis- 
kinimai, tai yra, mokslinis 
komentaras, yra vokiškai. 
Tačiau žodynėlis knygos gale, 
kur kietkvienas tekstuose var
tojamas žodis yra įtrauktas, 
yra su vokiškais ir angliškais 
vertimais. Vadinasi, ir Ame
rikos lietuvių vaikai gali sėk
mingai naudotis. Ar negalėtų 
Tėvynės Mylėtojų Draugija 
savo nariams pasiūlyti pirk
ti? Gaila butų, jeigu lietuviai 
nesinaudotų. Knyga susilaukė 
tik prielankių recenzijų, net 
už geležinės uždangos, nors 
pačioj Lietuvoj kol kas dar 
nutyli. Vienas Čekoslovakijos 
recenzantas buvo tiik tuo ne
patenkintas, kad nėra tekstų

pasirodys, 
tomas yra 
lietuviškai- 
žodynėiiu.

parašytų dabartinių Lietuvos 
komunistų, vadinasi, kad nė
ra komunistinių tekstų. Kur 
čia visiems įtiksi ? Knygos 
kaina, rodos, apie 7 doleriai. 
Bet jeigu Tėvynės Mylėtojų 
Draugija nupirktų keletą tu
zinų iškarto, esu tikras, kad 
gautų didelę nuolaidą.

■Laikas nuo laiko SANDA
ROJ randu žinių apie Tamstą 
ir visada su dideliu susidomė
jimu skaitau. Sveikinu su ne
nuilstančiu energinkumu. Aš 
pats tokios energijos jau ne
beturiu. Dabar jaučiuosi kiek 
pavargęs. Per . paskutinius 
metus organizacijos nusiuntė 
mane atstovu į tarptautinį 
kongresą. Vasario mėnesį vėl 
nuvyksiu į Europą. Skaitysiu 
paskaitas kai kuriose valsty
bėse. Bet balandžio mėnesį 
busiu vėl atgal.

Šių metų gale, t. y. gruo
džio pabaigoje, tarp Kalėdų

ir Naujųjų Metų, busiu Chi
cagoje, kur įvyks metinis kal
bų mokytojų suvažiavimas. 
Pats būdamas Amerikos Vo
kiečių Kalbos Mokytojų Są
jungos pirmininku turėsiu bū
tinai dalyvauti. Tačiau tikiu, 
kad atsiras laisvas laikas ir 
seniems paž į s t a m i e m s ir 
draugams aplankyti.

Musų vaikai jau visi vedę 
ir išsiskirstę. Viena duktė net 
gyvena Kalifornijoj, kur turi 
vyrą ir septynius vaikus. Ki
ta duktė, taip pat ištekėjusi; 
kol kas dar gyvena čia neto
li. Tačiau gali būti, kad per
sikels į Floridą. Sūnūs, jau
niausias iš visų, taip pat jau 
baigęs mokslus ir savistovus, 
gyvena su 
kad mudu 
vėl vieni.

Tamstai 
siunčiame 
kėjimus.

šeima. Taip 
su žmona

išeina, 
dabar

šeimaiir Tamstos 
širdingiausius lin-

Alfred Senn.

Nauji Polinkiai Valstybiniuose įstatymuose 
Uždarbio Minimumo Atžvilgiu

1937 metais konstituciniais 
pagrindais tvirtai nustačius 
uždarbio minimumo valstybi
nius įstatymus ir 1938 me
tais priėmus Federalinį Tei- 
s i n g a i Apmokamo Darbo 
Standarto Aktą, uždarbio mi
nimumo legislacija pasidarė 
priimta svarbia dalimi musų 
pagrindinėje socialinėje legis- 
laturaje. Nuo to laiko uždar
bio minimumo pritaikymo 
tikslu buvo išleisti nauji įsta
tymai ir padaryta daugelis 
pakeitimų ir pagerinimų eg
zistuojančiuose įstatymuose.

Valstybinė uždarbio mini
mumo svarba gludi tame fak
te, kad šie įstatymai sudarė 
pagrindą uždarbiams vietinė
se įstaigose, kuriose Federa
linis Teisingai Apmokamo 
Darbo Standarto Aktas ne
buvo pritaikomas. 31-je val
stijoje, Kolumbijos Distrikte, 
Havajuose ir Portorike dabar 
yra uždarbio minimumo įsta
tymai. Amerikoje pirmą to
kį įstatymą praveda 1912 m. 
Massachusetts valstija.

Valstijos, kurios 
uždarbio minimumo 
pirmą kartą priėmė 
mont, pravedusi šį
1957 m., IdaBo, Naujoji Mek
sika ir Wyoming, kuri įsta
tymą pravedė 1955 m. Į ki
tus seniai padarytus pakeiti
mus įėjo normų pakėlimas 
24-se t jurisdikcijose, kurios 
anksčiau pravedė uždarbio 
minimumo įstatymus.

Po to, yra siekiama prave
sti minimumo normas pačiuo
se valstijų įstatymuose. Val
stybinių normų pravedimas 
įstatymuose per valstybės le- 
gislaciją tuc tuojaus įgalina 
uždarbio minimumo apsaugo
jimą. Alaskos įstatymai nu
statė $1.25 atlyginimo už vie
ną darbo valandą, kas yra 25 
centais daugiau, negu federa
linis minimumas, ir yra aukš
čiausias iš visų valstijų. Con- 
necticut, Massachusetts, Ne- 
vada, Rhode Island, ir Hava
jų salų įstatymai nustatė 
vieno dolerio atlyginimo mi
nimumą už darbo valandą. 
Darbo valandas atlygi n i m o 
normos kitose valstijose yra 
žemesnės ir nevienodas įvai- s 
riose valstijose.

buvo 
kad 
val- 

indi- 
Šios

neseniai 
įstatymą 
yra Ver- 
įstatymą

I

Statutinės normos tačiau 
yra nekeičiamos, nes jas sun
ku pritaikyti pagal ekonomi
nių sąlygų pasikeitimus. To
dėl kai kuriose vietose 
padarytos galimybės, 
valstijų algų nustatymo 
dyba nustatytų normas 
vidualioms industrijoms,
algų valdybos gali įsakyti pa
kelti atlyginimus tose indus
trijose, kur atlyginimai yra 
per žemi. Aukščiausia uždar
bio minimumo norma, nusta
tyta algų valdybų, yra $1.25 
darbininkams grožio salio- 
nuose Conneoticut valstijoje.

Dar vienas paskutiniu me
tu naujas išsivystymas yra 
vis didėjantis nusistatymas 
mokėti už viršvalandžius, ati
dirbtus virš savaitinio skai
čiaus. Alaskoje ir Havajuose 
mokėjimas už tokius viršva
landžius yra įstatymo įsaky
tas. .

I*

Panašus viršvalandžių ap
mokėjimo nustatymas yra 
pravestas ir kai kuriose vais
tuose pagal algų valdybų pot
varkius, kurie ypač pritaikyti 
kai kurioms industrijoms. 
Pagrindinis uždarbio minimu
mas yra dabar nustatytas už 
40-ties valandų savaitę, arba
—. ------------

8-nias darbo dienos valandas, 
pagal algų potvarkius Kali
fornijoje, Colorado, Kolumbi
jos Distrikte, New Jersey, 
New Yorke, Oregone ir Penn
sylvanijoje.

Palinkimas į uždarbio mini
mumo nustatymą pasireiškė 
dar tame, kad pagal įstaty
mus ne tik vyrai, bet moterys 
ir jaunamečiai turi būti į- 
skaityti. Ši akcija pirmiausia 
buvo pradėta 1939 m. Con- 
necticut valstijoje. Ugi šian
dien vyrai ir moterys yra ap
saugoti uždarbio minimumo 
įstatymais. Įstatymai iš pra
džios buvo nustatyti tikslu 
apsaugoti moteris ir jaunuo
lius, ir valstijas ir toliau krei
pė didelį dėmesį į industrijas 
ir prekybos įmones, kuriose 
daug moterų dirba.

Pagal Federalinį Teisinku- 
mo Darbo Standarto Aktą 
darbininkas, dirbąs privačio
se industrijose, kurios turi 
tarpvalstybinį biznį, yra ga
rantuotas, kad jo uždarbio 
minimumas bus vienas dole
ris už darbo valandą 40-ties 
darbo valandų savaitei. Už 
viršvalandžius darbin i n k a s 
turi būti atlygintas pusantro 
karto daugiau, t. y. $1.50 į 
valandą. Pagal įstatymą taip 
pat yra reikalaujama 16 me
tų amžiaus minimumo.

Kadangi uždarbio minimu
mas vieno dolerio sumoje už 
vieną darbo valandą Ameri
kos industrijoje ligi šiol pa
gal buvusias algas yra dides
nis, į uždarbio valandos įsta
tymus yra žiūrima, kaip į ap
saugą blogiau apmokamų ne
organizuotų darbininkų.

American CounciJ.

ko tu iš manęs
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Detroit, Michigan

Važiavo Grybauti, Bet
Sugrįžo be Grybų

Vienas tautietis rudens me
tu sumanė važiuoti grybauti. 
Vieną šaštadienio rytą ank
sti užsikėlęs apsirengė, paval
gė pusryčius, pasiėmę į kiše
nę buteluką, įsidėjo į automo
bilių bušelius ir išvažiavo į 
mišką grybauti. Nuvažiavęs 
palei mišką pasistatė automo
bilių, pasiėmė bušelį ir eina 
į mišką grybų rinkti. Jis eina 
į vieną vietą, eina į kitą ir
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mosy firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 WEST llth STREET 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 6-7430

332 Flllmoro Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2874

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymu. Kiek 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. ir' adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas Ir patamaivmus.

39 Raymond Plaza W. 
NEVV ARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais auo 9-4
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grybų neranda, bet dar vis 
eina tolyn į mišką jieškoda- 
mas grybų, tačiau jų nesima
to. Taip esant, pamąstė vie
nas sau, kad grybų nėra, tai 
iš žemės jų neišlupsi, reikia 
eiti prie automobiliaus ir va
žiuoti namo.

Beeidamas prie namų, pa
klydo ir niekaip iš miško ne
gali išeiti, pavargo ir atsisė
do po medžiu, išsitraukė iš ki
šenės buteluką, išgėrė vieną 
burną, išgėrė antrą ir pats 
sau tarė:

— Kad nors liucipierius 
mane išvestų iš to miško.' 
Pakėlęs akis aukštyn pamatė, 
kad tik ką suminėtas liuci
pierius prieš jį stovi. Jis pa
klausė jo
nori? Liucipierius atsakė, kad 
aš iš tavęs nieko nenoriu, nes 
tu jau priklausai man ar pra
garui. Jis sako einam, aš tau 
parodysiu tavo naują gyveni
mą. Paėję kiek pamatė didelį 
būrį liucipierių ir daug kati
lų, po kuriais ugnis kūrenas.

Žmogus klausia dėl kokios 
priežasties tie žmonės suva
ryti į tuos katilus? Liucipie
rius atsakė, kad tai mirusių 
žmonių sielos. Paėję toliau 
pamatė daug tuščių katilų. 
Žmogus žiuri ir mąsto į kurią 
pusę jam reikia eiti. Paėjęs 
kiek toliau pamatė daug žmo
nių su smala užli pytomis 
burnomis. Jis klausia dėl ko
kios priežasties tos burnos 
užlipytos Liucipierius paaiš
kino, kad tai nepageidaujami 
žmonės, tai mes turime būti 
atsargus su jais, nes jie gy
vi būdami nori visą pasaulį 
užkariauti, 
čiaupti.

Žmogus 
matė, kad 
čiu pušies
ar jis tikrai buvo pas liucipie
rių ir dabar nežino į kuriį 
pusę jam reikia eiti. KeŲs 
žingsnius paėjęs pamatė savo 
stovintį automobilių. Įsėdęs į 
automobilių ir pradėjęs va
žiuoti vienas sau mąsto ar jis 
tikrai buvo pas liucipierių.

Jam parvažiavus į namus 
žmona klausia ar parvežei 
grybų ? Grybų neparvežiau, 
bet buvau nuėjęs pas liucipie
rių ir pradėjo viską pasako
ti ką ten matė ir ką kalbėjo. 
Žmona netiki jo pasakoji-

I

mams ir ragina eit valgyt, 
vietoj niekus pasakojus. Sa
kau, dušiale, kaip mane gyvą 
matai, aš buvau pas liucipie- 
rių. Ji dar daugiau supyko 
ir sako eik gulti, vietoj nie
kus pasakojus. Bet jeigu ne
nori tikėti mano teisingam 
pasakojimui, tai su boba Juk 
nesimuši — pamąsčiau s am 
vienas. Aš rasiu žmonių, ku
rie mano pasakojimams pati
kės.

Aš nueinu į karčiamą, ten 
randu daug draugų, visiems 
nuperku gerti ir pradedu pa
sakoti, kad aš buvau pas liu- 
cipierių, bet tie mano draugai 
ne tik kad netiki, bet dar 
kvaliu išvadina. Vienas mano 
geras draugas, didelis šešių 
pėdų vyras sako, kad jis 
plurpia niekus. Aš jam pasa
kiau, kad tu gali netikėti ma
no teisingiems pasakojimams, 
bet aš rasiu žmonių, kurie 
patikės.

Pamąsčiau sau, nueisiu pas 
kunigą, kuris tikrai patikės. 
Nuėjus pas kunigą jis man
dagiai mane sutiko ir papra
šė sėsti. Atsisėdau ir pradė
jau pasakoti viską galas nuo 
galo, kad aš buvau pas liuci- 
pierių ir maniau kad jis tik
rai patikės, bet kur tau. Ku
nigas ramiai 
pasakojimus, 
keli, tu pas 
vai, tai tik 
mąsčiau sau,
teisybei netiki.

Einu namo nosį nuleidęs. 
Pareinu ir sutinku savo šešių 
metų vaiką, ir tas kukulis ne
tiki. Na, tai daryk ką neda
ręs, teisybei niekas nenori ti
kėti. K. Nausėdas.

išklausęs mano 
pareiškė — vai- 
liucipierių nebu- 
sapnas. Na, pa- 
ir kunigas mano

mums burnas už-

pa- 
pa-

pravėręs akis 
jis sėdi po tuo 
medžiu ir mąsto,

Nėra kur dėti bekonų? Vil
niaus “Tiesa” 281 nr. pranešė 
apie tokį atsitikimą: Arioga
los gyvulių supirkimo ir pa
ruošimo punkte tarnautojai 
atvežusiems bekonus 
nėją: “Šiandien jūsų 
pirkti negalime. Nėra 
ti”. Po keleto dienų 
vėl gaunamas tas pats atsa
kymas. Laikraštyje rašoma: 
“O laikas bėga, bekoninės 
kiaulės perauga į lašinines, jų 
kaina krinta. Žibulių invalidų 
namuose nupenėta kelios to
nos gražiausio bekono, bet 
niękaip negalima priprašyti, 
kad nupirktų”...

v •

atsaki- 
bekonų 
kur dė- 
atvežus

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiul $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas taikos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

X SLA V A JA U S

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.04 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimps narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Utjauanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS —

, zona —, valstija —

-r —-------- — — _ — — — — — — —f

, zona valstija —
---------------------------------------------------------------------------------------

, zona —, valstija —
*

Adresas

Pasitaręs įstojimo j SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavarde Amžius
d)

(2)

(3)

Rekomenduoja: 
Vardas ir pavardė

------------------------------;

t

■»

m., num. ir gatvė
miestas —-----

m., num. ir gatvė
miestas -----------

m., num. ir gatvė
miestas-----------

, nu m. ir gatvė______________________
miestas____________________ , zona___ , valstija

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA, 807 WEST 80th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Liepos 24, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
Paraginimas Visoms SLA Kuopoms, 
Kuopų Valdyboms ir SLA Veikėjams

Abieji Kongreso rūmai priėmė šen. Paid H. Douglas pa
siūlytą rezoliuciją ir JAV prezidentas Eisenhovveris paskelbė, 
kad nuo liepos 19 dienos prasideda PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITE.

Abiejų Kongreso rūmų priimta rezoliucija ir prezidento 
Eisenhowerio paskelbta “Pavergtųjų Tautų Savaitė” yra labai 
reikšmingas dalykas visoms pavergtoms tautoms jų kovoje už 
laisvę.

Todėl prašau visas SLA kuopas, kiek yra įmanoma, sku
bos keliu sušaukti kuopų susirinkimus ir paaiškinti juose apie 
Pavergtųjų Tautų Savaitės reikšmę ir priimti padėkos rezoliu
cijas. Tas padėkos rezoliucijas telegramomis bei laiškais pra
šau pasiųsti JAV prezidentui Eisenhovveriui, Valstybės sekre
toriui Chlristian A. Herter ir šen. Paul H. Douglas už rezoliu
cijos įnešimą. Kartu prašau nepamiršti pareikšti protestą 
prieš Sovietų Rusijos musų tautos pavergimą ir paprašyti lais
vės gražinimo Lietuvai.

Jeigu kuopos nebesuspėtų sušaukti kuopų susirinkimų, 
tada prašau kuopų valdybas ir pavienius SLA veikėjus atlikti 
tai kuopų ar savo vardu.

Juo daugiau pasiųsime padėkos rezoliucijų ir juo stipriau 
paprašysime grąžinimo laisvės pavergtoms tautoms, tuo dau
giau pasitarnausime musų senajai tėvynei Lietuvai.

Tikėdamas visų SLA narių giliu patriotizmu, manau, kad 
šį paraginimą visos SLA kuopos ar kuopų valdybos bei pavie
niai veikėjai atliks su džiaugsmu busimos Nepriklausomos De
mokratinės Lietuvos naudai.

Su tikra pagarba
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

New York, New York

Sveikina iš Paryžiaus

Susivienijimo 242 kuopos 
ilgametis finansų sekretorius, 
Feliksas Morkus, drauge su 
žmona Amilija, atostogauja 
Europoje. Jie aplankė Vokie
tiją, Angli , Italija, Irlandi- 
ją ir Prancūziją, iš 
siuntė 
riui ir 
lui.

svei 
visam

inimus
kur pri- 
redakto- 
persona-

A. Varnas Išvyko į JPortoriką
Arkt. Antanas Vhmas lie

pos 19 dieną išvy į Porto- 
riką dviems savaitėms atos- 

 

to. Jis nori susipųfiinti su te- 
aitiniu gyvenimu ir aplanky- 

Portoęiko apylinkėse
esamas

tų gerai surengtas ir atvykę 
svečiai ir viešnios butų pa
tenkinti. Bus gražių vertingų 
dovanų laimėjimui ir kitų į- 
vairenybių.

Rengėjai kviečia visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti piknike, sutikti sa
vo senus draugus ir pasida
ryti naujų pažinčių, nes į L. 
D. D. 21 kuopos piknikus vi
suomet suvažiuoja daug pub- 
bikos ir jaukioj nuotaikoj 
tarp savęs besikalbėdami ir 
vaišindamiesi laiką praleidžia.

Lai šį sekmadienį, liepos 26 
dieną visi keliai ir visus ve
da į Romuvos parką.

Aš Busiu.

South Boston, Mass.

Brooklyn, N. Y.

Radio Piknikas Rugpiu- 
čiu Mėn. 2 Dieną

Lietuvių Siuvėjų Pikni
kas šį Šeštadienį

Lietuvių siuvėjų 54-to sky
riaus rengiamas metinis pik- 
nikas-gegužinė įvyks šį šešta
dienį, liepos 25 dieną, Jamai
ca National Home parke, 108- 
11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. 
Y. Prasidės 2 valandą po pie
tų ir tęsis iki vėlyvam vaka
rui. Bus geras orkestras šo
kiams, tai mylintieji šokti ga
lės gerai pasimankštyti tyra
me ore.

Rengėjai kviečia visus lie
tuvius siuvėjus ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti piknike ir, kaip vi
suomet siuvėjų piknikuose 
būna, geroje nuotaikoje pra
leisti šeštadienio popietį. Ne
užmirškite, kad lietuvių siu
vėjų piknikai būna tik vieną 
kartą metuose, tai juose pri
valo kiekvienas siuvėjas da
lyvauti, sutikti savo draugus 
siuvėjus, su jais pasikalbėti 
apie siuvėjų darbus ir kitais 
reikalais.

Lai šį šeštadienį visi keliai 
ir visus veda į lietuvių siuvė
jų pikniką, Jamaica Home 
parką. Iki pasimatymo su vi
sais piknike. Siuvėjas.

South Boston, Mass (

LDD Rengia Pikniką

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos rengiamas 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 
liepos 26 dieną, Romuvos par
ke, Brocktone. Rengėjai ryž
tingai dirba, kad piknikas bu-

Seniausia lietuvių radio pro
grama Naujoj Anglijoj, ren
gia savo 25 metų sidabrinių 
sukaktuvių pikniką šių metų 
rugpiučio 2 dieną gražiam, 
lietuviškam, romantiškam, 
naujai remontuotam Romu
vos Parke, Claremont Ave
nue, Brockton-Montello,

Bus, kaip kas metai, įdomi 
ir įvairi programa, kurioj da
lyvaus : populiari lietuvių 
Tautinių šokių Grupe, vad. 
Onai Ivaškienei; brolis ir se
sutė Vitaly ir Liudmila Bes- 
krowny, šoks vokišką ir ita- 
lijonišką šokį; nuostabus ir 
juokingas Magikas Gordini 
suįdomins atsilankiusius; rin
kimas “Miss Silver Anniver- 
sary Lithuanian of N. E.”; 
vaikam bus mylimas juokda
rys “Ręsto the Clown su sa
vo manikena Henry Gabby”. 
Vaikučiai taipgi turės progą 
arkliukais jodinėti (pony 
ridės”). Šmito orkestras gros 
nuo 6 iki 10 valandai vakaro, 
prie kurios orkestros bus 
“Mamės ir Papės” polkos ir 
Jaunimo Polkos kontentai, 
taipgi valco ir tango kontes- 
tai su dovanomis, kurias do
vanoja p. Emilija Rupliutė- 
McCormack (žmonelė Att’y 
Gen. Edward J. McCormack).

Turėsime svečių. Gražuolės 
rinkėjais-judges šiemet apsi
ėmė būti: p. Emilija Mc-Cor- 
mack (Rupkutė), p. Kathryn 
Namaksienė, gerai žinoma 
veikėja, Sergeant Kazimieras 
Valion iš Worcesterio narys 
Mass. Statė Police, Edward 
J. Vaškas, reporteris ir žur
nalistas iš Wbrceaterio laik
raščio “Telegram ir Gazette”, 
ir Milan Stettin, Bostono ra

jono Waldorf restoranų pri
žiūrėtojas.

Šen. John E. Powers, de
mokratų kandidatas į Bosto
no miesto majorus, kuris do
vanoja šių metų gražuolei 
puikią taurę, irgi žada asme
niškai dalyvauti piknike. So. 
Bostono žinomi bi z n i e r i a i 
Kay’s Fashion Shop, Davis 
Millinery Shop, Sullivan’s 
Shoe Store, ir Saphir’s Dep’t. 
Store dovanoja šių metų gra
žuolei eilę gražių vasariškų 
rūbų.

Sekančios laimėjimo dova
nos laukia atsilankiusius: 1— 
$100 pinigais; 2—vienos sa
vaitės atostogos dviem žmo
nėm Bilue Water Mano vasar
vietėj Lake George, N. Y.; 
3—kelionė dviem laivu į Pro- 
vincetown, Cape God, Wilson 
linija; 4—Permanent Wave
nuo Casper’s Grožio Saliono; 
5—'Kelionė dviem laivu į Nan- 
tasket, Wilson linija; 6—50 
gal. gazolino nuo Emerson 
Auto Sales, iš So. Bostono.

Įžangos dovanos bus: 1— 
Kelionė dviem laivu į Pro- 
vincetown, Cape Cod, Wilson 
linija; 2—25 gal. gazolino 
nuo Bay View Motor Service 
iš So. Bostono; 3—Pora vy
riškų Over Globė batų; 4— 
Kelionė dviem laivu į Nantas- 
ket, Wilson linija; 5—1 gal.

I Busy Bee medaus; 6—p-nios 
Prišmantienės iš Čikagos do
vanotas audinys; 7—ir E.ug. 
Manomaičio medžio drožinys.

Autobusai organizuojami iš 
Norvvoodo, Lynn, Cambridge 
ir So. Bostono. Iš Norwood 
autobusas eis nuo kampo Wa- 
shington ir St. George Avė 
1-mą valandą po pietų, 
pintieji 
nuokit 
7-6465. 
sas eis 
tų nuo 
Camden

| Mike Kalis, LY 5-2677; iš 
! Cambridge autobusus tvar

kys Aleksandras Dubauskas, 
EL 4-1658. Autobusas išeis 
nuo Liet. Pil. Klubo, 823 
Main Street 12:30 valandą po 
pietų, o iš So. Bostono auto
busas išeis nuo Liet. Piliečių 
Klubo, 368 West Broadway, 
kampas E Street, So. Bosto
ne, Imą valaną po pietų.

Įžanga į šį linksmą pikni
ką tiktai 75c., vaikams 50c. 
(mažiau 10 metų nemoka
mai). Kviečiam visus su šei
mynoms dalyvauti ir susitikti 
su savo giminėms, seniai ma
tytais draugais, merginas ir 
vaikinus, linksmam lietuvių 
radio sidarbrinių sukaktuvių 
piknike, rugpiučio 2-rą dieną, 
Romuvos Parke, Brockton- 
Montello.

Steponas ir 
Valentina Minkai.

P. S. — Prie progos prime- 
nam, kad seniausias radio 
programas Naujoj Anglijoj, 
galima girdėti iš stoties W. 
L. Y. N., 1360 bangas, sek
madieniais nuo 2:30 iki 3:00 
valandai 
klausyti 
žiuojant 
mie.

Inž. Antanas Rudis atnešė 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vas ir jas padovanojo paro
dos komitetui, kad jos butų 
išstatytos parodoje, o vėliau 
perkeltos į Lietuvos Atstovy
bę Washingtone. Atstovas J. 
Rajeckas, priimdamas vėlia
vas, nuoširdžiai padėkojo už 
brangias dovanas ir pažadėjo, 
kad Lietuvos vėliava, laisvę 
atgavus, bus nugabenta į Lie
tuvos sostinę Vilnių.

Dalyvis.

lietuves Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Lazdauskaitč Saliomčja, Juozo 
duktė, gim. Kalnėnų km., Jurbar
ko vals.

Linkevičius Leonas, Antano sū
nūs, gim. Panevėžy.

Mažeikis Ąntanas, iš Pagraman-

čio parap., Tauragės apskr.
Mikliuševičienč-Dirmantaitė An

tanina, ir brolis Dirmantas Stasys, 
Pranciškaus vaikai.

Morkūnas Jonas, Jono sūnūs, ir 
jo sūnūs Viktoras.

Pajaujis Jonas, Petras, Vincas ir 
Ona.

Paškauskas Antanas.
Pikunas Bolesius, Karolio sūnūs, 

gyvenęs Parčėnų km., Miroslavo 
vals., Alytaus apskr., vėliau gyve- 
nzs Italijoje.

Rimas Vladas, ir Rimaitė-Dicki- 
nienė Emilija, gyvenz Baltimore.

Šarakauskas (Cha rako ws k i) 
Frank, gyvenzs Čikagoje.

Selvies Antanas, arba jo vaikai, 
gyvenę Čikagoje.

Seniūnas Antanas, Jonas ir Juo
zas, Kazio sūnus, iš Kuro km., Ša
kių apskr.

šiurila Jonas ir Juozas, iš Krakių 
km., Mažeikių apskr.

Sribike Jonas ir Povilas, Modes
to sūnus, kilę iš Ilgalaukių km., 
Vabalninko vals.

Strazdauskaitė Brone, iš Mažei
kių.

No- 
registruotis, telefo- 

Stanley Kalis, NO 
Iš W. Lynn autobu- 
1-mą valandą po pie- 
Liet. PU. Klubo, 25 

Street, jį tvarkys 
Kalis,

po pietų. Prašome 
šias programas va- 
automobiliu, ar na-

Chicago, Illinois

Pagerbtas Lietuvos At
stovas Rajeckas

Lietuvos atstovui Juozui 
Rajeckui iš Washingtono at
vykus į Chicagą atidaryti lie
tuvių pavilijoną tarptautinėje 
parodoje, ta proga Souith 
Shore Country Kluibe jo pa
gerbimui surengtas pobūvis. 
Dalyvavo nemažas būrys sve
čių. Programai vadovavo dr. 
Jerome. Trumpas kalbas pa
sakė Adolfas Baliunas ir kon
sulas Daužvardis. Ilgiau kal
bėjo vakaro gerbės svečias J. 
Rajeckas, kuris lietuvių pavi- 
lijono- atidaryta sujungė su 
Amerikos 'laisvės švente ir 

vergijos panaikinimu.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 18 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
1SA1BELE YiURKUS-WA(LAITIS, 44 kp., Miami, Fla., 

gimus rugsėjo 7, 1892 m., Panevėžyje, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalio 5, 1941 m., mirė birželio 
18, 1958 m. Velionės dukterims, Helen N. Krusza 
ir Frances Dale, pomirtinės išmokėta_________  $500.00

ANTANAS SENKUS, 103 kp., Johnston City, III., gimęs 
balandžio 15, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 5, 1923 m., mirė birželio 5, 1959 m. Velio
nio žmonai, Onai Senkus, pomirtinės išmokėta — $216.00 

JOSIEPH MITCHELL, 108 kp., Canton, Iii., gimęs gruo
džio 10,1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 7, 1940 m., mirė birželio 28, 1959 m. Velio
nio vaikams: Olgai Lakovich, Jennie McDonald ir 
Edward Mitchell, pomirtinės išmokėta ---------  $500.00

ONA DAUGELIENE, 115 kp., Wiilkes Barre, Pa., gimus 
liepos 3, 1899 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sau
sio 6, 1918 m.,; pridėtiną apdraudą paėmė kovo 4, 
1945 m., mirė liepos 2, 1959 m. Velionės vyrui, Da
nieliui Daugėlai, pomirtinės išmokėta----------- $1,000.00
ir dukteriai, Marion Daugėlas pomirtinės išmokė
ta _______ ___________ ,_________________  $Į,000.00

LUOIJA KRUSNAUSKIENB, 203 kp., Pittston, Pa., gi
mus gruodžio 13, 1884 m., Trakinės kaime, Mari
jampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 4, 1923 m., mirė birželio 24, 1959 m. Velionio 
dukteriai, Onai Galinskienei, pomirtinės išmokėta $600.00

Viso _________ _____________ ______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso __

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. TUMAVIČIUSį 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 2 sav.
J. RUSILAS, 44 kp., Miami, Fla. Sirgo 12 s. ----------------
J. JANUŠAITISį 51 kp., Bridgeport, Conn. Sirgo 3 s. ir 1 d. ___
V. BALTRUKAITIENfi, 57 kp., Worcester, Mass, Sirgo 12 s. ___
P. MAJAUSKAS, 105 kp., Dayton, Ohio. Sirgo 12 s.........................
E. MARTUS, 110 kp., Plains, Pa. Sirgo 12 s._____ ____ ______ _
S. MAININIS, 131 kp., Norwood, Mass. Sirgo 9 s. ir 3 d. ____
K. MANKIENfi, 134, kp., Chicago, III. Sirgo 4 s. ir 6 d. ________
(X PIKELIENČ, 142 kp., Nevv iHavcn, Conn. Sirgo 6 s. ir 1 d. _
M. SIMONAITIS^ 106 kp.,, Chicago, III. Sirgo 7 s. ir 5 d.________
F. MASJLIONISi, 328 kp., Jamaica Plain, Mass. Sirgo 6 s.......... .
J. GARIONIS, 354 kp., Aikron, Ohio, Sirgo 2 s. _-------- ------- ----------

$3,816.00
$79,126.59

$15.00
54.00

9.50
54.00
45.00
54.00
74.25
48.35
63.00

148.78
144.00

12.00

Viso ............................................ ... ..........
Nuo pradžios žiu metų bendrai viso

. $721.88
$14,114.45

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svaigiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA '
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arlMi

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel LA 4-5529
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Tamošaitis Antanas, Antano sū
nūs, iš Birbilų km., Veliuonos vals., 
Kauno apskr.
Venckaitis Jonas ir Kazimieras, 
Jurgio ir Marijos sūnus.

Vileikis Jonas, Petro sūnūs, gi
męs 1922 m.

Andrijauskas Juozas ir Pranas, 
Prano sūnus, kilz nuo Gargždų.

Ašmantaitė-Albrektienė Joliojona 
(buvusi Radvilienė), Vincento duk
tė, ir jos pirmo vyro Antano Rad
vilos vaikai Adolfas, Stanislovas ir 
Pranciška.

Ažubalys Stasys, žmona Elzė, 
duktė Vanda, ir motina Emilija, 
gyvenę Mielaišių kaime, Papilio 
vals., Biržų apskr.

Baranauskas Jonas ir Juozas, ir 
jų sesuo Urbelienė Barbora, Sta
nislovo vaikai.

Bartininkas Aloyzas, kilęs iš Ma
rijampolės.

Burba Kazys, buvo išvežtas j 
Vokietiją.

Butkus Jonas, turi brolį Stasį.
Endrulat Evaldas, gimęs 1901 

metais Jurbarke.
Garbonkus Vacys, Jono s., gim. 

1913 m. Šiauliuose.
Grigalius Juozas, Igno sūnūs, iš 

Jaupėnų kaimo, ’fcietavo vals., Tel
šių apskr.

Jankauskas Vladas, Povilo sū
nūs, gimęs 1924 m. Šiauliuose.

Januškevičienė Berta, gyveno 
Hartford, Conn.

Kairys Povilas.

ROCKFORD, ILL.

Antosė, vyras 
Stasys.

Vinco ir
1 14 m.

Vinco su-

Kinka Antanas, gyvenęs Anso- 
nia, Conn.

Kleizaitė-Frajers
Juozas, sūnus Juozas ir

Klimavičius Bronius, 
Gendrutos sūnūs, gimęs

Krantauskas Vincas,
nūs, iš Liepalotų kaimo, Gražiškių 
par., Vilkaviškio apskr, žmona 
Ona, kil. iš Naumiesčio.

Žadlauskas Karolis.
Ileškomleji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tei. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

PETKUS
TĖVAS m SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
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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 LIETUVi” tur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dolH 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 užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠRJO NAUJA KNYGA j

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Ilžsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiaine. Kaina tik 75 centą L

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

*<•4

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 
kinias ii'lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metanas, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. South Halated Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS
f

NAUJIENOS

I
I 
!
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Jungtinių Amerikos Valstybių Kongre
so Jungtinė Rezoliucija Dėl Pavergtų 

Valstybių Savaitės Įvedimo
Liepos 17 JAV senatas ir atstovi; rūmai vienbalsiai priėmė 

šiokią rezoliuciją:
— TURĖDAMI prieš akis,
KAD JAV didingumas labiausiai eina iš to, kad demokra

tinis kelias jas įgalina pasiekti savo žmonių darnios valstybi
nės vienybės, nepaisant jų didžiai skirtingų rasinių, religinių 
ir etninių pradmenų;

•KAD šis skirtingų elementų darnus apsijungimas musų 
laisvoje bendruomenėje išugdė JV žmonėse nuoširdų suprati- r
mą visų tautų siekimų ir jiems simpatiją, įsąmonino JV žmo
nėse viso pasaulio tautų bei valstybių natūralią tarpusavinę 
priklausomybę;

KAD komunistinio imperializmo pavergimas žymios pa
saulio gyventojų dalies paverčia patyčiomis valstybių taikaus 
sambūvio idėją ir pažeidžia JAV susipratimo su kitomis tauto
mis natūralius ryšius;

KAD nuo 1918 Rusijos komunistų imperialistinė ir agre
syvi politika sukurė milžinišką imperiją, gresiančią JAV ir vi
sų laisvųjų pasaulio tautų saugumui;

KAD komunistinės Rusijos 
imperialistinė politika tiesio
gine ar netiesiogine agresija 
pavergė Lenkijos, Vengrijos, 
LIETUVOS, Ukrainos, Čeko
slovakijos, Latvijos, Estijos, 
Gudijos, Rumunijos, R. Vo
kietijos, Bulgarijos, Kinijos 
žemyno, 'Armėnijos, Azerbeid- 
žano, Gruzijos, Š. Korėjos, 
Albanijos, Idel-Uralo, Tibeto, 
Kazachijos, Turkestano, Š. 
Vietnamo ir kt. valstybinę 
nepriklausomybę;

KAD šios komunistinėje 
imperijoje skahdinamos val
stybės iš JAV, kurios yra 
žmogiškosios 'laisvės citadelė, 
laukia vadovybės savo išlais
vinimui ir nepriklausomybei 
pasiekti ir savo krikščionių, 
žydų, mahometonų, budistų 
ar kitokios religijos laisvei, 
taip pat kitoms asmens lais
vėms atstatyti;

KAD šių užgrobtųjų val
stybių, jų tautų troškimas 
laisvės ir nepriklausomybės 
yra gyvybinės reikšmės JAV 
valstybiniam saugumui, ir tu
ri būti tvirtai palaikomas gy
vas;

KAD šių pavergtųjų val

JAV Prezidentas Skelbia Pavergtų Savaitę

JAV prezidentas Dwight D. 
Eisenhovveris liepos 17 iškil
mingai paskelbė šiekį atsišau
kimą:

— DĖL TO
KAD sovietinio komunizmo 

imperialistinė ir agresinė po
litika yra pavergusi daugelį 
valstybių pasaulyje;

KAD sovietų viešpatauja
mų valstybių tautos yra at
imtos savo valstybinę nepri
klausomybę ir savo žmonių 
laisvę;

KAD Jungtinių Valstybių 
piliečiai kilmės ir principų 
ryšiais yra surišti su visų 
kontinentų laisvę ir teisingu
mą mylinčiais žmonėmis,

KAD todėl yra verta ir tei
singa manifestuoti pavergtų
jų valstybių tautoms Jungti
nių Valstybių vyriausybės ir 
tautos paramą pavergtųjų lai
svės ir nepriklausomybės tei
singiems siekimams; ir

KAD kongresas 1959 liepos 
17 jungtine rezoliucija įga
lioja ir prašo JAV preziden
tą išleisti atsišaukimą, 1959 
liepos trečiąją savaitę ski
riama Pavergtųjų Valstybių 
Savaite, ir panašius atsišau
kimus išleidžiant kasmet, kol 
visos pavergtosios valstybės 
pasaulyje bus pasiekusios lai
svę ir nepriklausomybę,

AS, Dwight D. Eisenhowe- 
ris, Jungtinių Amerikos Val

stybių didžiosios daugumos 
žmonių laisvės ir nepriklau
somybės troškimas sudaro di
delį baubą karo atvejui ir tuo 
budu didelę viltį teisingai ir 
patvariai taktikai;

KAD todėl dera mums tin
kamomis oficialiomis priemo
nėmis šioms tautoms aiškiai 
manifestuoti tą istorinį fak
tą, kad JAV tauta yra dali
ninkė jų siekimų atstatyti sa
vo laisvę ir nepriklausomy
bę,—

VISA tai turėdami prieš 
akis, JAV senatas ir atstovų 
rūmai, susirinkę į kongresą, 
nutarė:

ĮGALIOTI ir prašyti Pre
zidentą, kad išleistų atsišau
kimą, skiriantį 1959 liepos 
trečią savaitę Pavergtųjų 
Valstybių Savaite ir kviečian
tį JV žmones šią savaitę at
žymėti deramomis apeigomis 
bei veikla;

ĮGALIOTI ir prašyti Prezi
dentą, kad panašų atsišauki
mą išleistų kasmet, kol visos 
pavergtosios valstybės pasau
lyje bus pasiekusios laisvę ir 
nepriklausomybę.

stybių Prezidentas, 1959 m. 
liepos 19 prasidedančiąją sa
vaitę Skiriu Pavergtųjų Val
stybių Savaite.

AŠ KVIEČIU Jungtinių A- 
merikos Valstybių žmones 
šią savaitę atžymėti deramo
mis apeigomis bei veikla ir 
prašau studijuoti sovietų vie- 
'špatauąamų valstybių negan
dą bei iš naujo pasiryžti pa
vergtųjų tautų teisingų sieki
mų paramai.

TAM paliudyti aš savaran
kiškai pasirašau ir pavedu 
pridėti Jungtinių Amerikos 
Valstybių antspaudą.

Padaryta Wash i n g t o n e, 
1959 metų Viešpaties ir 184 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nepriklausomybės • metais, 
(pasirašė) D. D. Eisenhower 
liepos 17-ąją dieną.

(pasirašė)
D. D. Eisenhoweris.

Labai įvairus kolchozininkų 
uždarbiai. Vienur jiems mo
kama už darbadienį po porą 
rublių ir porą kg grudų, ki
tur piniginis atlyginimas sie
kia 12 rublių, nors darbai vi
sur maždaug vienodi.

------o------
Rusnės mokyklai šiemet su

ėjo 37,metai. — Tai viena 
seniausių mokyklų visoje Lie
tuvoje.

PEV Seimas Atžymėjo Pavergtųjų 
Valstybių Savaitę

Liepos 20 d. 10 vai. prie 
Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimo patalpų priešais 
Jungtinių Tautų rumus New 
Yorke susirinko PEV Seimo 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių sambūrio ir 
Pavergtųjų Valstybių Bičiulių 
Amerikiečių draugijos atsto
vai, JAV senatorius J. K. Ja- 
vits, New Yorko gubernato
riaus atstovas W. Rand, Jr., 
New Yorko burmistro atsto
vas J. O’Brien, New Yorko 
kardinolo Spelmano atstovas 
magr. V. R. Raith ir nemažas 
būrys kitų svečių. Grojant 
PEV Seimo narių-valstybių 
himnus, jų vėliavos pakilo iki 
pusės stiebų. Po to nuo PEV 
Seimo patalpų frontinės sie
nos buvo nuimta uždanga ir 
toje sienoje pasirodė didžiu
lis plakatas. Jo viršuje žo
džiai : CAPTIVE NATIONS 
WEEK, July 19-26, 1959. že
miau — Europos žemėlapis, 
kuriame pavaizduoti sovietų 
agresijos tarptautiniai nusi
kaltimai ir grėsmė laisvie
siems Vakarams. Apačioje į- 
rašas: EUROPE CANNOT 
LIVE HALE FREE AND 
HALF SLAVE (Europa ne
gali gyventi pusiau laisva, 
pusiau vergijoje).

PEV Seimo pirmininkas S. 
Korbonski pasveikino apeigų 
dalyvius ir padėkojo JAV 
Prezidentui ir kongresui už 
jų pastarąjį įnašą sovietų pa
vergtųjų valstybių reikalu. 
Pavergtųjų Valstybių Savai
tės paskelbimas, pasakė Kor
bonski, yra vėl vienas apčiuo
piamas įrodymas, kad JAV 
nesanaudiškai stengiasi siekti 
pasaulio taikos.

Senatorius Javits savo žo
dyje, be kita ko, pažymėjo, 
kad tol, kol pusė Europos 
kontinento yra Maskvos pa
jungta, taikos Europoje ne
bus. Ir nors Vakarų valsty
bių politikos tiksluose nesą 
numatyta esamą Rytų Euro
poje padėtį keisti jėga, bet 
Vakarai turį remti visomis 
taikiomis priemonėmis apsis
prendimo teisės praktišką tai
kymą Rytų Europos tau
toms. Šiokios Vakarų pastan
gos esąs aiškiausias rodiklis 
jų pasisekimo kovoje dėl lai
svės. Paverktųjų valstybių iš
silaisvinimui didžiausia atra
ma esąs NATO. Prisiminęs 
dabartinius Ženevos pasitari
mus, senatorius Javits pabrė
žė, kad sutikimas su Rusijos 
viešpatavimu Centro ir Rytų 
Europoje sudarytų didžiausią 
grėsmę laisvajai Europai. Že
nevoje šioks pavojus dažnai 
pakimbąs viršum derybininkų 
stalo, nes rusai nuolat viso
kiais budąis ir visokiomis 
priemonėmis spaudžią JAV, 
Britaniją, Prancūziją, V. Vo
kietiją, kad atsisakytų savo 
užimtos pozicijos gyvybinių 
elementų.

Po senatoriaus J. K. Javits 
žodžio buvo paskaityti New 
Yorko gubernatoriaus N. A. 
Rockefellerio ir New Yorko 
burmistro R. F. Wagnerio 
sveikinimai. Po jų tarė žodį 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių sambūrio 
pirmininkas magr. J. Balku- 
nas, o Pavergtųjų Valstybių 
Bičiulių Amerikiečių draugi
jos pirm. Christopher Emmet 
paskelbė manifestą, Paverg
tųjų Valstybių Savaitės pro
ga išleistą Pavergtųjų Vals
tybių Bičiulių Amerikiečių, 
Centro ir Rytų Europos Kil-

[ mės Amerikiečių ir PEV Sei
mo.

Manifestas sveikina Pa
vergtųjų Valstybių Sakaitės 
paskelbimą kaip iš t o r i n ė s 
reikšmės žingsnį ir dėkoja J. 
A. V. Prezidentui ir JAV 
Kongresui už šio žingsnio ini
ciatyvą. Apgailestau damas 
Vakarų neryžtumą pavergtų
jų valstybių klausimą nuolat 
kelti tarptautinėse diskusijo
se ir perveikų sutikimą su 
Kremliaus arogantišku atsi- 
sakymu pavergtųjų bylą 
svarstyti, manifestas daro to
kius konkrečius siūlymas:

(1) kad 1958. 1. 13 prezi
dento Eisenhowerio laiške 
Sov. Sąjungos min. pirminin
kui Bulganinui pareikštas nu
sistatymas butų priimtas pa
grindu Vakarų planui europi
nėms problemoms spręsti, į- 
imint į tą planą laisvus rinki
mus pavergtosiose valstybėse, 
Vokietijos apjungimą, nusi
ginklavimo ir nepuolimo su
tartis ;

(2) kad toks planas Vaka
rų diplomatiniams ateities žy
giams taptų kartine atrama 
ir kad Vakarai jų laikytųsi 
visuose diplomatiniuose pasi
tarimuose su sovietais;

(3) kad pavergtųjų valsty
bių klausimas butų keliamas 
kiekvienoje Jungtinių Tautų 
pilnaties sesijoje. ,

Liepos 19, sekmadienį, šv. 
Patricko Katedroje, gausiai 
dalyvaujant pav. valstybių 
atstovams, kardinolas Spell- 
manas celebravo iškilmingas 
mišias Pavergtųjų Valstybių 
Savaitės proga ir vysk. Grif- 
fith pasakė pritaikytą pa
mokslą. Atitinkamos pamal
dos yra įvykusios ir visų ti
kybų maldos namuose po vi
są Ameriką.

Labai jautrų sveikinimą 
Pavergtųjų Valstybių Savai
tės paskelbimo proga PEV 
Seimui atsiuntė JAV Senato
rius K. B. Keating, vienas uo
liausių šios savaitės idėjos rė
mėjų. Savo laiške PEV Sei
mui senatorius Keating, be 
kito ko, rašo:

— Musų, kurie turime lai
mę gyventi laisvame pasau
lyje, yra šventa pareiga ati
duoti specialią duoklę tiems 
didiems patriotams, kurie te
betęsia pasipriešinimą komu
nistams anapus geležinės už
dangos. Jų pasišventimas lai
svei ir nepriklausomybei nuo
lat ir nuolat turi būt prime
namas laisvajam pasauliui, 
kuris, savo ruošžtu, turi juos 
užtikrinti, kad jie nėra pa
miršti. Žmogus yra gimęs bū
ti laisvas ir vaikščioti stačio
mis veidu į laisvės saulę. Kol 
narsiosios tautos ir drąsiosios 
valstybės tebėra ,po komunis
tinės tironijos batu, tol joks 
tikras laisvės ir demokratijos 
šauklys negalės nurimti. Kor.

Konferencija Mac- 
kinac Saloje

Moralinio Apsiginklavimo Vy
riausios Strategijos Konferen
cija ir Pavergtųjų Tautų Sa

vaite Mackinae Saloje

Š. m. liepos 17-19 dienomis 
įvyko Mackinae saloje, Mich., 
Moralinio Apsiginklavimo Vy
riausios Strategijos Konfe
rencija. Pavergtąsias Euro
pos Tautas joje atstovavo 
dr. A. Trimakas, R. Bossy ir
T. Mihselescu. Konferencijoje 

dalyvavo 1100 atstovų iš 41 
krašto. Jų tarpe Irano ir Pa
kistano ambasadoriai ir eilė 
kitų diplomatų iš Washingto- 
no.

Konferencija svarstė ko
munistų destruktyvinę veiklą 
JAV ir kituose kraštuose, 
ypatingai Azijoje ir Afrikoje, 
o taip pat priemones komu
nizmo kenksminkai ekspansi
jai užkirsti kelią.

Konferencijos vadovybei ir 
dr. Frank Buchman, kuris 
yra Moralinio Apsiginklavi
mo judėjimo steigėjas, prita
riant ir remiant, ta proga 
buvo suorganizuotas Paverg
tųjų Tautų Savaitės minėji
mas. Minėjimo ceremonijose 
dalyvavo per 1000 konferen
cijos dalyvių ir didžiulis cho
ras, kuris sugiedojo per iškil
mingą Pavergtųjų Europos 
Tautų vėliavų pakėlimą ati
tinkamas giesmes. Minėjime 
pasakė kalbas dr. A. Trima
kas, Bossy ir kiti. Minėjimas 
buvo fotografuojamas, trans
liuojamas ir filmuojamas te
levizijos ir spaudos r e i k a- 
lams.

JAV Vice Prezidentas 
Išskrido į Maskvą

Prieš Išskridimą Kalbėjosi 
su Prezidentu Eisenhovveriu

JAV vice prezidentas Ric- 
hard Nixon drauge su žmo
na ir grupe palydovų liepos 
menesio 23 dieną išskrido į 
Maskvą, kur liepos 25 dieną 
atidarė Jungtinių Amerikos 
Valstybių parodą. Prieš iš
skridimą jis Baltuose Rūmuo
se kalbėjosi su prez i d e n t u 
Eisenhoweriu ir, kaip prane
šama, gavo visas instrukci
jas, kurios jam bus reikalin
gos pasikalbėjime su Sovietų 
Sąjungos ministeriu pirminin
ku Nikita Chruščevu.

Jam su žmona atvykus į 
aerodromą, apie 12 mylių nuo 
Baltimorės, |jo laukė keli tūk
stančiai žmonių, jų tarpe bu
vo ir Sovietų Sąjungos atsto
vas Washingtone Mikhail A. 
Menshikov, kuriam Nixonas 
prižadėjo perduoti jo linkėji
mus Chruščevui.

Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas C. Douglas Dillon 
ir pašto generalinis sekreto
rius Arthur E. Summerfield 
irgi buvo nuvykę į aerodro
mą palinkėti vice prezidentui 
laimingos kelionės. Nixonas 
pareiškė, jog jis mano, kad 
jo pasikalbėjimas su Chrušče
vu gali sušvelninti šaltąjį ka
rą.

Europos Patariamoji Tary
ba už Ryty Europos Tautų 

Apsisprendimo Teisę
Europos Patariamoji Tary

ba Strasburge praeitų metų 
pabaigoj svarstė padėtį kraš
tuose už geležinės uždangos 
ir vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama lai
svo apsisprendimo teisė Rytų 
Europos kraštams.

Taja rezoliucija buvo pa
kartoti ir sustiprinti ankstes
ni Euroipos Patariamosios Ta- 
rybo pasisakymai už Pabalti
jo ir kitų Rytų Europos tau
tų laisvę ir apsisprendimą. 
Džiugu pažymėti, kad rezoliu
cija buvo priimta vienbalsiai 
(Europos Patariamąją Tary
bą sudaro 15-kos Europos 
valstybių parlamentų delega
tai).

Europos Pat. Taryba pasi
sakė taip pat dar kartą už 
abiejų Vokietijos dalių apjun-

NUOŠIRDI SKAUTU PADĖKA

SLA organizacijos vadovybė, dideliu rupestingu- 
seka įvairių lietuvių organizacijų veiklų. Organlza-mu i

cijas, kurios atlieka tautinio masto darbus, nepamiršta 
paremti finansiniai.

Tokių paramų SLA kasmet išdalink po keletą tūk
stančių dolerių. Bet deja, organizacijos ar pavieniai as
menys, gavę SLA paramų, greit pamiršta. Pačiai or
ganizacijai didžiuotis, kad davė tiek ir tiek paramos, 
yra nepatogu.

SLA organizacijos vadovybei jokia padėka nėra 
reikalinga, nes ji žino kokius labdaringus ir tautinius 
darbus atliko. Bet yra labai svarbu žinoti visiems na
riams, ypač musų visuomenei, kad galėtų susidaryti tik
rų nuomonę apie šios broliškos organizacijos naudingu
mų.

Lietuvos Skautų Brolija šį karta padarė išimtį. 
Gavę paramų tuojau atsiuntė nuoširdų padėkos laiškų, 
kurį paduodame ištisai visų narių žiniai:

1959 m. liepos 17 d.
Dr. M. J. Vinikui, 
SLA Sekretoriui, 
307 W. 30 Street, 
New York 1, N. Y.
Didžiai Gerbiamas Daktare:

Lietuvos Skautų Brolijos Džiamborės vardu, nuo
širdžiai dėkoju SLA ir Tamstai už suteikimą stambios 
paramos (100.00 dol,), kas dar kartų patvirtina, jog S. 
L. A. ir jos pareigūnai gyvai sielojasi Lietuvos vardo 
propagavimui laisvojo pasaulio visuomenes ir jos jau
nimo tarpe. Žodžiu, lietuviai skautai savos padėkos 
nevisai gali išreikšti — .norime tikėti, kad musų darbai 
liks pilnesniu užmokesčiu Tamstoms.

Turiu garbės pranešti, kad su šia diena, 
skautai 4 asmenyse atstovauja musų tautų 
pasaulinėje Jamboreje, Filipinuose, 
pakilo 
kalbės, 
borės.

Š.

lietuviai 
Dešimtoje 

Ten, pirma kartų 
lietuviška trispalvė. Pirmų karti; Azijoje ji
Apie laimėjimus Tamstoms pranešime po jam-

•

m. rugpiučio 30—rugsėjo 7 dienomis Manomet, 
Mass. (prie Ply.tnoufh) įvyks Atlanto Rajono skautų-
čių stovyklos į kurias susiburs lietuviškas jaunimas iš 
Bostono, Brocktono, Worcesterio, Hartfordo, Watei‘- 
būrio, New Yorko, Elizabet-ho ir kitų vietovių. Lau
kiame gražaus būrio skautiško jaunimo. Labai džiaug- 
tnmėsi, jeigu Tamsta, prezidentas P. Dargi-s, o taipgi 
kiti Pildomosios Tarybos nariai ir SLA pareigūnai ga
lėtų mus ten aplankyti. Tas duos progos pažinti skau
tiška jaunimą stovykloje, besiruošiant būti susipratu-C fJ t G V U 7 I

siais lietuvių tautos .nariais bei lojaliais Amerikos gy
ventojais. Prašyčiau jeigu Jums sąlygos leidžia, atsi
lankyti rugsėjo 5 ar 6 dienomis, kai vyks įvairios iškil
mės. Jeigu tai butų Jums įmanoma — detales aptartu
me vėliau. 'Tikrai, prezidento P. Dargiu ir Jūsų atsi
lankymas butų didelė garbė musų jaunimui.

Dar kartą dėkojame SLA Pildoma,jai Tarybai bei 
Tamstai už neatsisakynią paremti bendrųjų reikalų. 
Prašau perduoti LSB ir mano sveikinimus SLA prezi
dentui P. Dargini. /

Su gilia skautiška pagarba Tamstai,
(pas.) ABU. BANEVIČIUS, 

LSB Užsienio Skyriaus Vedėjas.

girną. Tačiau dėl plačiai svar
stytos bendrosios politinės re
zoliucijos (nusiginklavimo ir 
kitais klausimais) nesusitar
ta. Toks nevieningumas suda
rė ne labai gerą įspūdį, sako 
komentatoriai.' E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Griciaus “Kalakutai” rodo
mi jau kinuose. Viename Vil
niaus teatre įvyko naujo lie
tuviško ikimo filmo “Kalaku
tai” premjera. Kimo komedi
ja pastatyta pagal Aug. Gri
ciaus scenerijų. Filmas vaiz
duojąs “buržuazinio gyveni
mo metus”. Režiseriai: Mika
lauskas ir Bernotas. Esą bai
giami statyti dar du nauji 
meniniai filmai: “Adomas no
ri įbuti žmogumi” ir “Sveikas 

gyvenimas”. Ateityje numa
toma kiekvienais metais pa
gaminti po 5 lietuviškus me
ninius filmus. T. k. busiąs fil
muojamas Simonaitytės ro
manas “Pikčiurnienė”, Putino 
“Sukilėliai”, Borutos “Balta- 
ragio malūnas” ir kt. '

------o-----
Palangos kurorte šiemet 

pradedama statyti naujos gy
dyklos su mineraliniu vande
niu plaukiojimo baseinu. Pro
jektuojama ir poliklinika. 
Ateityje Palanga busianti ne
tik vasaros kurortas, bet 
veiks ištisus metus.

------o-----
Neringoje pasodinta šį pa

vasarį 2 milijonai medelių, 
pranešė Vilniaus radijas. So
dinimas atliktas per 20 dienų, 
talkininkaujant Klaipėdos, Ši
lutės, Kretingos darbinin
kams. Neringos apželdinimo 
darbai busią tęsiami.



MM

2 TfiVTNfi

T<?vi|tug SLA Reikalai ir Veikla
I . ___________ ____ I

The Lithuanian Weekly
KUBUSHED K VERY FRIDAY 

By the Lithuanian Alliance 
of America

M. LEO VASIL 
E d i t o r

DR. M. J. VINIKA8 
M a n a g e r

Y”’ARLY SUBSCRIPTION RATKF 
In the United Statės_____ 18.00

To Foraign CruntrlM   M-00
307 West 30th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-0039

iMlsZanljimo kuopų skubųjs pra- 
Mtthnal turi būti prisiųsti ne vi
lkau savaite laiko prlei Jalkralčio 
Meldimų. Redakcija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
ftura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri.

MUSŲ REIKALAI

or-

iki 
sei-

Ir atostogaudami nariai 
prisimena Susivienijimą

Atėjus vasaros šiltam orui, 
musų broliškos organizacijos 
kuopų veikėjai vyksta ato
stogų į įvairias vietas — pa
jūrius, ukius ir kitas vietas 
poilsiui. Bet tie nenuilstantie- 
ji organizacijos ugdytojai ir 
atostogose būdami nepamirš
ta savo organizacijos, kai ku
rie jų praneša organui apie 
atostogų metu sutiktus lietu
vius ir su jais pasikalbėjimą 
organizacijos reikalais.

Butų labai gražu ir girtina, 
kad ne tik kuopų veikėjai-ug- 
dytojai, bet kiekvienas, nuvy
kęs atostogų į tokią vietą, 
kur randa atostogauj ančių 
lietuvių ir nepriklausančių 
Susivienijime, su jais .pasikal
bėtų, paaiškintų apdraudos 
reikalingumą ir pakalbintų 
juos prisirašyti, o pasikalbė
jimo pasekmes praneštų 
ganui.

Jeigu mes norime, kad 
businčiam deimantiniam
mui musų organizacija padi
dėtų keliais tūkstančiais na
rių, tai turime visi bendrai 
dirbti visur, ne tik mieste bū
dami, bet ir atostokaudami 
vasaros metu.

----------- :o:-----------  
Vasarines išvykos 
naudingos visiems

Susivienijimo apskritys ir 
kuopos rengia išvykas į tyrą 
orą vasaros metu. Kai kurios 
kuopos jau surengė išvykas, 
kitos rengia bei daro planus 
surengimui. Tačiau didelė 
dauguma kuopų visai negal
voja apie kokios nors išvy
kos surengimą. Tas negerai. 
Jeigu rengiamos išvykos bū
na gerai išgarsintos, jose da
lyvauja daug narių ir nesan
čių nariais lietuvių, tai iš jų 
būna nauda rengėjams ir 
tiems lietuviams, kurie daly
vauja. Iš pavykusių išvykų 
kuopoms lieka pelno, o nesan
tieji nariais lietuviai susipa
žįsta su nariais, pasikalba or
ganizacijos reikalais ir vėliau 
tampa nariais, iš to turi nau
dų jie patys, nes apdraudžia 
save ir žino, kad juos ištikus 
nelaimei, jų šeimos nariams 
nereikės vargti.

Apskritims irgi yra nauda 
iš išvykų. Veiklieji apskričiai 
išvykas rengia kiekvi e n a i s 
metais, jas gerai išgarsina, 
jose dalyvauja ne tik šimtai, 
bet tūkstančiai lietuvių ir lie
tuvaičių suvažiuoja iš arti
mųjų ir tolimesnių vietovių ir 
apskritims lieka nemažai pel
no, užtad veikliosios apskri
tys savo ižduose turi pinigų, 
dažnai aukoja geriems labda
rybės ir kitiems lietuviškiems 
reikalams, taipgi savo suva
žiavimuose skiria dovanas 
kuopų organizatoriams už 
naujų narių prirašymą prie 
Susivienijimo. t t

Iki šiol, kiek mums žinoma, 
dar tik viena ketvirtoji ap-

Eisime, Važiuosime ir Raiti Josime į 
SLA 4-tos Apskrities Išvažiavimą!
ŠIA 4-tos apskrities metinis išvažiavimas būna tartum 

METINE CONNECTICUT LIETUVIŲ DIENA, į kurį suva
žiuoja tūkstančiai lietuvių ne tik iš visos Conn. valstijos mies
tų, miestelių ir ūkių, bet atvyksta ir iš kitų valstijų. Ketvir
tos apskrities valdyba ir komisijos savo draugiškumu ir rū
pestingai paruoštu vaišingumu visus atvykusius maloniausiai 
priima, tinkamiausiai pavaišina ir visi tą dieną jaučiasi tartum 
vienos šeimos nariai. Todėl tą dieną pasilikimas namie butų 
kaip ir paties sau nusikaltimas, praleidžiant progą turėti malo
nų metinį lietuvišką pasimatymą, pasikalbėjimą ir pasivaiši- 
pimą.

Ketvirtos apskrities išvažiavimas įvyksta sekmadienį, 
rugpiučio 2 dieną, Lakevievv Parke, Waterbury, Conn. Tai jau 
esame tos dienos išvakarėse, kurios laukėme per metus laiko.

Buvo proga pasimatyti ir pasikalbėti su apskrities valdy
bos nariais. Jie sako, kad apart atvykusiems vaišių gėrimais 
ir valgiais ir gero orkestro, šiame išvažiavime galės būti ir į- 
domių kurijozų. Sako žymus Conn. ūkininkas Vincas Alksni
nis rengiasi atjoti ant širmo arklio. Ansonietis Juozas Rad
zevičius ir apskrities pirmininkas Antanas Kasperavičius spe
cialiai buvo nuvykę į New Yorką nupirkti jam specialų kepa- 
lušą, kurį jis užsidėjs jodinės ant arklio kaipo prižiūrėtojas, 
kad visų malonumui butų reikalinga tvarka.

su alfabetoje 
tai ansonie- 
ir daug kito- 

Sako jeigu

kad beveik vienos savaitės 
laike mirė trys Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 
pos nariai, tai yra 
Mikolaitienė, kurią 
žiaus liga iškankino
metų, mirė birželio 22 dieną. 
Ji prie Susivienijimo priklau
sė 20 metų, lankydavo kuo
pos parengimus ir remdavo 
lietuvišką veiklą.

66 kuo- 
Elzbieta 
paraly- 

apie 10

Philadelphia, Pa.

Truputi Padainuokim

Kur dienos tos,
Mano jaunystės nekaltos, 
Kur paliko tie laikai, 
Kai mes buvome vakai.
Kodėl negrįžt atgal.

—o—
Puikiausios žmogaus gyve

nimo dienos, tai jaunystės 
dienos, pilnos ūpo, pilnos 
energijos. O kai jau pradedi 
nusenti, tai jau niekam nebe- 
reikalinkas. Aš taip bent jau
čiuos.

Didžiai Gerbiamas Tėvynės 
redaktoriau broli M. Leo Va- 
siy, leiskite man pasisakyti, 
ne pasigirimo tikslu, o tik 
pasisakyti, kad mudviem su 
žmoną šiandien, liepos 16 die
ną suėjo 48 metai vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Iš to aiš
ku, kad jau senstam. Ot tau 
“Jurguti” ir dainuok kad nori. 
Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje priklausau nuo 
1923 metų. Bet, pakol kas, 
dar nereikėjo prašyti ligoje 
pašalpos, o dabar...

Būdamas bedarbiu, galvoju 
kaip 
jimo 
ganą 
minų
pradedant 1904 ir 1905 me
tų Rusų-Japonų karo metų.

Nors dar jaunas būdamas, 
įsitraukiau į lietuviško jauni
mo veiklą prieš karus. Vieną 
gražų sekmadienį ateina pul
kas nuo Tauragės-Jui barko 
ir Raseinių gražių jaunų lie
tuvių dainuodami sekamą dai
ną:

“Už Raseinių ant Dubiso 
“Teka saulė, teka.
“Geltonkasės puikios panos, 
“Šneka sau ten šneka ’.

Antanas Tvaranavičius.
(Bus daugiau)

ką parašyti į Susivieni- 
Lietuvių Amerikoje or- 
Tėvynę iš savo atsimi- 

lietuviškoje veikloje

su Hart- 
Vedei'kiu 
kuris su- 
Sako už

to butelis.

Ansonietis Juozas Radze
vičius sako, kad jeigu Anso
nia užvardinta 
pirma raide A, 
čiams priklauso 
kių pirmenybių,
mes turėjome savo atstovą 
valdžioje šerifą Stasį Buja- 
nauską, tai privalome turėti 
pirmenybę ir sporte. Ansonie- 
čiai mano sudaryti bėgimo 
lenktynes S. Bujanausko ar
ba J. Radzevičiaus 
fordiečiu Bronium 
arba su kuriuo kitu, 
tiks imti dalyvumą.
1QO sieksnių pastatysime Juo
zą Marčiulionį su buteliu ge
ro gėrimo, kuris bėgikų pir
mas pribus
Nors dovana nėra didelė, bet 
juk laimėta garbė yra bran
gesnė už dovaną. Pagalios, 
butelį 'laimėjęs ir savo garbę 
apvainikuodamas galės už- 
fundyti ir savo draugams.

Apart to, nepamirškime 
tai, kad Ansonia turi

Sakalą ir Vanagienę;
Hartfordas — 
Manchesteris— 
Naugatuckas - 
Nevv Britainas 

ti;
New Havenas 

ir Kazoką;
Oakvillas du Bosus ir Tre

čioką;
Thompsonvilas — Žvirblį;
Waterburis

Antanina Vaitkevičienė, mi
rė birželio 25 dieną, prie SLA 
priklausė 23 metus. Iki svei
kata leido lankydavo kuopos 
susirinkimus, kuopai rengiant 
vakarienes, apsiimdavo gas- 
padinauti, lankydavo visokius 
lietuviškus parengimus, ne 
tik vietinius, bet ir kitur va
žiuodavo.

ir

Karalių;
Kauną;

- Vilką; 
—. Aržuolai-

Alksninį

Dūdą.
Čia irgi gali susidaryti kas 

nors nepaprasto ir įdomaus.
Rugpiučio 2 dieną Belle- 

view Parke girdėsime malo
nius išsireiškimus: “Sveiki, 
sveiki, metas laiko nematyti! 
Šiam maloniam pasimatyme 
eikime prie bufeto ir išgerki
me po čierką ar taurę ir pa
sivaišinkime.

Taip nėra nieko malones
nio už draugišką pasimaty
mą linksmoje sueigoje. Visi 
bukime!

Šlubas Kazys.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas 
ir 4-tos Apskrities Tradicinė 

Gegužinė-Piknikas

Liepos mėn. 12 dieną, lie
tuvių parapijos salėje buvo 
SLA 66 kuopos susirinkimas, 
kurį atidarė 
pirmininkas 
tad apie jo 
rašysiu.

Pranešta

ir vedė kuopos 
S. Bujanauskas, 

eigą trumpai pa

nemaloni žinia,

| skritis rengia išvyką. Butų 
I labai gerai, kad visos apskri

tys, ilgai nelaukę, suruoštų 
išvykas, nes jau baigiasi lie- 

| pos mėnesis ir visai nepajusi- 
I me kai ateis ruduo, o su juo 
J kartu vėsus rudens ovaa.
0

Liepos 31, 1059

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, įkirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

VAIKAS MOKYKTANIO AMŽIAUS
Antroje pusėje mokyklinio laiko

tarpio vaikai pradeda įdomautis ir ant
ra lytimi, nustoja jos vengti. Mergaitės 
pradeda dalyvauti bendruose žaidimuo
se ir sportuose. Jos turi draugus, ber
niukai drauges, bet tas yra daugiau žai
dimas, noras imituoti jaunuolius, o ne
tikras brendimas, kuriam jie nėra dar 
pasiruošę.

4. Trumpi patarimai tėvams, kaip 
apsaugoti vaikus nuo žalingų įtakų mo
kykliniu amžiuje.

Mokyklos vaikai, išmokę skaityti, 
pamėgsta komikų knygeles, taip pat lan
ko su pamėgimu kinus ir stebi valando
mis televizijų. Tų skaitymų ir pramo
gų turinys yra dažniausiai žalingas jo 
dvasiai. Be abejo, yra filmų teigiamai 
veikiančių vaiko jausmus ir lavinančių 
jo protų,
rasti į domi ii 
kurie ir mokina vaikų, taip pat 
muzikos, lavinančios jo klausų ir 
Tėvai, norėdami suteikti vaikui 
numų ir jį užimti, siunčia patys į
nepagalvoję apie jų blogas įtakas, 
turėtų pažinti filmas ir geriausiai pa
rinkti patys nueitų su vaiku, nes galėtų 
išaiškinti, atsakyti vaiko klausimus.

Taip įpratinus jaunesnius vaikus, 
tai vėliau paaugę jie patys .nenorės žiū
rėti kriminalines filmas, kur mato tik 
muštynes, šaudymus, vogimus ir kitus 
neigiamus veiksnius, arba jaudinančius 
nervus. Komikų knygutės ne tik nėra 
naudingos, teikiančios naujų žinių, bet 
dar kenksmingos, atpratina vaikų nuo 
skaitymo, nes komikuose skaito tik iš 
paveiksimi!) ir, dar blogų. Jų skaity-

Taip pat ir televizijoje galima 
gamtos ir gyvenimo vaizdi), 

dainų, 
skonį, 
inalo- 
kinus, 

Jie

dieną. Tai 
Susivienijimo 
prie šios or-

45 metus.

Bridgeport, Conn.

Derby,
Susirinkime buvo pa- 
vienos minutės atsisto-

noriu pastebėti, kad

būtinai reikia 
narių.

organizatorius 
praeityje yra

Andrius Mankauskas, mirė 
birželio mėn. 29 
buvo ilgametis 
narys, priklausė 
ganizacijos apie
Kiek pamenu, teko su juo bū
ti šios kuopos valdyboje, ka
da |jis ėjo iždininko pareigas. 
Tekdavo su juo rengti šios 
kuopos gegužines. Tai buvo 
nuoširdus Susivienijimo rėmė
jas.

Minimi mirę nariai palaido
ti su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Petro kapinėse, 
Conn. 
gerbti 
jimu.

Dar
daugelis musų veikėjų ir šiaip 
narių gerai laikosi, bet jų ei
lės žymiai retėja (senesnės 
kartos), tai 
jieškoti naujų

Šios kuopos 
J. Radzevičius
prirašęs daug narių prie šios 
kuopos. Paskutiniu laiku ne
simato, tai šiame susirinkime 
4-tos apskrities pirmininkas 
ir šios kuopos užrašų sekre
torius A. Kasperavičius atė
jo i pagalbą, perstatė vieną 
naują narį, kuris priimtas, 
taipgi pareiškė, kad ateityje 
turės daugiau, tai geras ženk
las.

ŠIA 51-MOS KUOPOS 
sekantis susirinkimas įvyks 
šių metų rugpiučio mėn. 16 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, 407 Lafayette St.

Gerbiami kuopos nariai ir 
narės, malonėkite atsilankyti 
į šį kuopos narių susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui, taipgi užsimokėki
te narines mėnesines mokes
tis. Kadangi susirinkimai lai
komi ne dažnai, tai susirenka 
daug reikalų aptarimui ir iš
sprendimui.

Kas iš vietinių lietuvių no
rėtumėt plačiau susipažinti 
su Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje organizacija, kreip
kitės pas SLA 51 kuopos sek
retorių A. SAPIEGĄ, 479 
Greenwood Street, Bridge
port, Conn. Aš stengsiuosi su
teikti 
pagal 
mą.

reigalingus patarimus 
savo geriausį suprati-

A. Sapiega, 
SLA 51 kuopos sekr.

Paterson, New Jersey

• v

Aliquippa, Pa.
Pranešimas SLA 247 Kuo

pos Nariams

Kaslink 4-tos apskrities 
tradicinės gegužinės, kuri į- 
vyks rugpiučio 2 dieną, Bel- 
leview Grove Parke, Water- 
bury, Conn., kalbėta kaip 
butų galima daugiau svečių 
nuvežti į minimą 4-tos ap
skrities pramogą, žinoma 
daugelis važiuos automobi
liais, autobusais, bet dar nu
tarta surengti specialų auto
busą, kurį apsiėmė surengti 
J. Radzevičius ir S. Bujanau
skas, kurie beveik kiekvienais 
metais gerai pasidarbuoja, 
tai norinti linksmai važiuoti 
šiuo autobusu, matykite ren
gėjus.

Kuopos Koresponden tas.

(

SLA 101 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugpiučio mėn. 6 
dieną, ketvirtadienį, 7 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje, 62 Lafa- 
yette Street, Paterson, N. J.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, užsimokėti 
mėnesines mokestis ir aptarti 
kitus su kuopos veikla susiju
sius reikalus. Iki pasimatymo 
susirinkime rugpiučio 6 dieną.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.
-----—,—

Dabar einančio Susivieniji
mo Pažangos vajaus metu, 
kiekvieno nario būti pareiga 
įrašyti į organizaciją nors po- 
vieną naują narį. Pradėkite 
nuo savo šeimos narių

Pranešu Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje 247 kuopos 
nariams, kad liepos ir rugpiu
čio mėnesiais kuopos susirin
kimai nebus laikomi.

Jeigu kas norėtų prisirašy
ti prie SLA 247 kuopos, tai 
gali pasiųsti laišką kuopos or
ganizatoriui šiuo vardu ir ad
resu: J. Plečkaitis 217 High- 
land Avenue, Aliąuippa, Pa., 
arba patelefonuoti 5-4570.

Jeigu kurie prigulinti prie 
SLA persikeltų gyventi į Ali- 
quippa, Pa., tai prašomi per
sikelti į SLA 247 kuopą.

Kitas reguliaria kuopos su
sirinkimas bus rugsėjo 27 
dieną po numeriu 1501 Green 
Street, Alkpnppa, Pa.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

South Boston, Mass.
Svečiai iš Saulėtos Floridos

Juozas ir Jennie Nevis ir 
Leonas Stasiulis, kurie savo 
jaunas dienas praleido gyven
dami Bostone, dalyvaudami 
įvairiose lietuvių kultūros, 
jneno bei šalpos organizacijo
se, o dabar įsigiję savo nuo
savybes ir apsigyvenę Miami, 
Florida, šių metų liepos 1 
dieną, atvyko į Bostoną ap
lankyti savo senus draugus, 
bičiulius ir pažįstamus.

Nežinau kaip jiems čia su
grįžus patiko musų senas 
miestas, bet jųjų atsilanky
mas bostoniečiams labai pa

mas yra tik laiko gaišinimas. Ar nege
riau ir maloniau butų praleisti tą laikų 
su tėvais, skaityti gražias, tani amžiui 
pritaikintas knygas, pasikalbėti su jais 
apie perskaitytas žinias, pasidalinti jau
smais. 'kokios valandėlės priartintų 
vaikus prie tėvų emociniai, padidintų 
pasitikėjimą, mokytų ir tobulintų savo 
kalbą, kurios vaikas negirdi mokyklo
je.

Žaidimai lauke ir sportas, netik va
sarą, bet ir žiemą yra geras lavinimas ir 
malonus vaikui, pav. žiemų 
ant ledo, slidinėjimas pašliūžomis, 
temis. Porų valandų laisvo laiko pralei
sti ore yra naudingas jo sveikatai, pa
kelia jo nuotaiką, vysto judesius ir jų 
organizuoti tėvų komitetas ir vadovau
ti. jiems.

JA UNUOTAU BRENDIMASc

1. Fizinės ir fiziologinės jaunuolių

v- • čiuožimas
rogu-

vpatybės.
Mokyklinio amžiaus laikotarpis pe

reina į jaunuolių amžių, kuomet vysto
si lytinis brendimas, keičiasi jų fizinės, 
fiziologinės ir nemažiau dvasinės ir emo
cinės vpatvbės.

Jaunuoliu brendimas iš visu at-
C C-

žvilgių yra perėjimas nuo vaikystės į 
suaugusių gyvenimų. . «

Šitas laikotarpis prasideda mergai
tėms nuo 10 metų amžiaus, o berniu
kams nuo 12 metų; tas yra vidurkis, kai- 
kurie vaikai pradeda vystytis anksčiau, 
o kiti vėliau. Brendimo laikas priklauso 
daug nuo klimato, būtent, šaltam atei
na vėliau, o karštam daug anksčiau, 
pavyzdžiui: Laplandijos mergaitės pra
deda menstruoti 18 metų, o jų lytinis 
gyvenimas yra trumpesnis, baigiasi 
anksčiau. Arabietės subręsta 8 metų ir 
gimdo 10 metų; Indijoje mergaitės ište
ka 8 metų.

(Bus daugiau)

tiko. Jiems čia nebuvo leista 
nuobodžiauti, jie buvo kvie
čiami ir vaišinami visose Bo
stono apylinkėse — Arling- 
tone, Brocktone, Worcestery, 
Cape Cod vasarvietėse ir kit. 
O tie, kurie negalėjo asme
niškai juos pasikviesti, tai 
liepos 8 dieną susirinko į 
Sandaros svetainę, kad galė
tų visi kartu su svečiais pa- 
žmonėti ir išgirsti jų įspū
džius iš saulėtos Floridos gy
venimo.

Reikia stebėtis, kad į tokį 
trumpą laiką buvo galima su
traukti tokį gražų būrį rink
tinės publikos, kurie visi pa
sveikino svečius primindami 
jiems įvairius nuotikius ir 
nuopelnus iš jų gyvenimo Bo
stone, o svečiai pasakė daug 
įdomybių iš Floridos lietuvių 
gyvenime. Atrodo, kad jie 
ten viskuo patenkinti, tik 
drg. Stasiulis nusiskundė, kad 
ten nėr kur per ledą žuvaut.

L. Stasiulis Čia pabuvęs 
virš savaitės laiko išvyko į 
New Jersey valstiją pas savo 
sūnų Frank, o iš ten grįžda
mas namo žada sustoti pas 
kitą sūnų Leo, kuris gyvena 
Washington, D. C. Mr. ir 
Mrs. Nevis paviešės Bostone 
ilgiau.
Sandariečių jubiliejinė 
gegužinė

ALT Sandaros 7-tos kuo
pos 45 metų sukaktuvių pik- 
nikas-gegnžinė, kuri buvo 
rengiama birželio 28 dieną, 
bet dėl blogo oro neįvyko, 
nukelta ir ruošiama rugpiu
čio 9 dieną, tam pačiam Tau
tiškam Parke, Brockton, 
Mass. Todėl visi geros valios

lietuviai, kurie ruošėtės daly
vauti piknike birželio 28 die
ną, dabar esate kviečiami ge
gužinėj dalyvauti rugpiučio 
9 dieną ir smagiai laiką pra
leisti. Juozas Lokys.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti.

Los Angeles Calif. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
75 kuopos rengiamas metinis 
piknikas įvyks šių metų rug- 
piučio mėn. 16 dieną, Arrovo 
Seco Parke N. Avė 60 ir Fi- 
gueroa Street (prie Pasadena 
Freeway). Bus skaniai paga
minti pietus 1-mą valandą po 
pietų. Bus įvairių gėrimų ir 
kitokių paįvairinimų. Rengė
jai kviečia vietinius ir apylin
kėse gyvenančius lietuviu at
silankyti į pikniką.

* —o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parite. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite į Rocky Glen parką.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1959 metais vasario 27-kovo I dieno
mis, SLA Centro patalpose, 307 W. 30-th Street, 
New York I, N. Y.

■ 1. SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tary
bos suvažiavimą ir pirmąją sesiją atidarė 1959 me
tais vasario 27 dieną 10 valandą ryto, SLA Centro 
patalpose, 307 W. 30-th St., New York 1, N. Y., pra
nešdamas, kad šis Pildomosios Tarybos suvažiavimas 
yra reguliaris metinis, todėl reikės priimti metinė 
apyskaita ir apsvarstyti visus dienotvarkėje surašy
tus reikalus.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas atlieka var- 
došaukį Pildomosios Tarybos narių ir paklausus, ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštišką pakvie
timą dalyvauti šiame posėdyje, gavo visų teigiamą 
patvirtinimą.

3. Šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesijo
je dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja, ir
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie sudaro 

kvorumą.
4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 

suvažiavimo dienotvarkę. Įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo suprati
mu, kad laike suvažiavimo ją bus galima papildyti.

5. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito pra
eito, 1959 m. gruodžio 4 ir 5 d. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo protokolą. Įnešus, parėmus protokolas 
buvo priimtas vienbalsiai, kaip užrašytas.

6. SI^A prezidentas P. Dargis pakviečia vice
prezidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad 
galėtų išduoti savo raportą.

SLA prezidentas P. Dargis savo raportą patiekia 
Jis priminė, kad jo raportas apims darbus,

Kurie buvo atlikti nuo praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo iki dabar.
čiančius darbus, turėjo vieną tikslą: 
patarnauti savo organizacijai.
rašyti daug įvairių laiškų. Į visus žymesnius įvykius,

SLA IŽDININKES RAPORTAS

Pildomosios Tarybos Suvažiavimui New 
York, N. Y., Vasario 27 d. 1959

Sutrauka Paskolų Raporto (Metinio) 
Prisiųsto Pild. Tarybai

1958 m. gruodžio 31 d. balansai visų paskolų

Connecticut valstijoje 1 paskola, 
balansas ____________ ____  $16,500.00

lllinois valstijoje 1 paskola, 
balansas _______________

Maryland valstijoje 2 paskolos,
balansas __________________ 4,125.00

Massachusetts valstijoje1 8 paskolos, 
balansas __________ ___ _—

Michigan valstijoje 3 paskolos, 
balansas __ _______________

New Jersey valstijoje 2 paskolos, 
balansas __________________

New Yorko valstijoje 5 paskolos, 
balansas ________ __________

Ohio valstijoje 1 paskola, 
balansas _____ ____________

Pennsylvania valstijoje 10 paskolų,
balansas ___________ .______  58,370.21

nuošimtis turėtų būti $97,810.00)
PASTABA: West Virginia Turnpike bonų, sumoje 

$50,000.00, nuošimčiai, kurie pribrendo 
12-1-58 nebuvo mokėti. Mokestis 
tas kitam laikui.

Visų Bonų “Par Value”
12-31-1958

žodžiu.

Atlikdamas prezidentą lie- 
kuo geriausiai 

Per šį laiką teko pa-

American Artist Apie 
Dailininką Puziną

skiria 8
i ovilo 

kūrybos 
parašė

kritikas Frede-

jis stovi sali?.
Mo-

repro-
“Prieplaukos vaiz- 

“Užmiršta 
kurio reprodukcija

“Prie- 
“Skal-

Įtakingas meno srityje žur
nalas American Artist gegu
žės mėnesio laidoje 
puslapius dailininko 
Puzino biografijai ir 
aprašymui. Straipsnį 
žymus meno
riek Whitaker. Rasinys-recen- 
zija pailiuostruota dvylika 
Puzino paveikslų. Straipsnio 
pirmajame puslapyje deda 
mas paties dailininko paveiks- 
?as, kuriame
savo garsaus kurinio 
derniškoji Madona, antrame 
puslapyje spalvuota 
dukcija
das”. Toliau seka 
Gatvė”, 
tilpo anglų žurnale The Stu- 
dio, kiti paveikslai — 
mieštis”, “Benamiai”,
bimo Diena”, “Madona”, už 
šį paveikslą Los Angeles mie
stas suteikė medalį, reikia 
pastebėti, kad to miesto sa
vivaldybė ruošia parodas ir 
suteikia medalį tik už goriau
si tų metų kurinį. Straipsnis- 
1 ecenzi ja pailiustruota dar 
“Laivo Taisymas”, “Dar Gy
vos Žuvys” ir “Žuvų Parda
vėjas”.

Frederick Whitaker patie
kia savo nuomonę apie daili
ninko Puzino kūrybą. Jis sa-

atidė-

Muni-
Utili-

9,000.00

dalyvauti
303 kuo- 
kuri yra

su visais

paminėjimus, sukaktuves atsiliepiau laiškais, nes no
rėjau savo organizaciją populiarinti. Į pasitaikiusią 
nugirsti neigiamą propagandą tuojaus atsiliepiau raš
tais, nes norėjau užkirsti kelią netiksliems gandams.

Mano, kaip prezidento santykiai su SLA Centru 
buvo labai draugiški. Centras mane painformuodavo 
visais klausimais ir taip bendradarbiaudami visada 
rasdavome kuo geriausią išeitį. Lygiai tokie pat geri 
santykiai buvo su SLA iždininke ir kitais Pildomosios 
Tarybos nariais.

Turiu pastebėti, kad Pildomosios Tarybos narių 
straipsniai tilpę Tėvynėje ir kitoje spaudoje padaro 
teigiamos įtakos ir susilaukė gražių atsiliepimų.

Man teko nuvykti į Clevelandą, Ohio, 
SLA 136 kuopos parengime ir pasitarti su 
pos vadovais dėl tolimesnio kuopos likimo, 
atsidūrusi suspendavimo stovyje.

Būnant Clevelande man teko pasikalbėti
SLA. veikėjais, vietoje aptarti visas problemas ir grį
žau su įsitikinimu, kad mano apsilankymas buvo pra
smingas, nes išsprendėme daug klausimų ir susilaukė
me iš vietinės spaudos Dirvos gražių atsiliepimų apie 
SLA.

Visą laiką turėjau rūpestį ir klausimą, kaip prak
tiškai pagalbėti veikti SLA. Jaunuolių Komisijai. Tuo 
reikalu susirašinėjau su SLA sekretorium dr. M. J. 
Viniku, Jaunuolių Komisijos pirmininku ir su Kana
dos Jaunuolių Komisijos nariais. Gavau iš Jaunuo
lių Komisijos jų pasitarimo protokolą, džiugią žinią, 
kad Chicagoje pradėjo veikti Rajoninė Jaunuolių Ko
misija, kurią sudarė tiesiog rinktiniai jaunuoliai, į- 
vairių jaunimo organizacijų vadovai.

Kad išjudinus šį klausimą ir davus praktišką 
pagrindą veiklai, esame pakvietę visą Jaunuolių Ko
misiją į bendrą posėdį su Pildomąją Taryba, į kurį at
vyks vienas atstovas iš Kanados Jaunuolių Komisijos 
ir vienas atstovas SLA 7-tos apskrities.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus SLA 
prezidento P. Dargio raportas buvo vienbalsiai priim
tas ir visi jo atlikti darbai ratifikuoti.

7. SLA vice prezidento J. Maceinos žodžiu pa
tiektas raportas, E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Biežiui 
parėmus buvo vienbalsiai priimtas 
darbai ratifikuoti.

8. SLA sekretoriaus dr. M. J. 
portas, kurio išdavimas reikalauja
dėtas į antrą P. T. suvažiavimo sesiją.

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

32,025.00

20,500.00

9,750.00

63,400.00

23,330.00

Viso 33 paskolos, balansas $237,000.21
(12-31-57 viso paskolų balansas buvo $159,975.21)
Nuošimčių gauta 1958 metais__ $8,198.98
(Nuošimčių gauta 1957 metais $7,842.55)
12-31-57 Visų paskolų balansas

Naujų paskolų duota
bėgyje 1958 m._____  105,830.00
Numokėtų paskolų sumos 1958 m. $28,805.00

12-31-58 Visų paskolų balansas_______  237,000.21

$265,805.21 $265,805.21 
1959 metais duotos paskolos:

Indiana valstijoje 1 paskola sumoje __ $12,000.00
Mass. valstijoje 1 paskola sumoje___  10,000.00

i

Mortuary Fund: Government $548,000.00, 
cipal $230,000.00, Railroad $384,000.00, Public 
ties $1,342,000.00, Industrial and others $148,000.00. 
Totai $2,652,000.00.

Disability Fund: Government $33,000.00, Public 
Utilities $110,000.00, Industrial and others $50,000.00. 
Totai $193,000.00.

Juvinele Fund: Government $5,000.00, Municipal 
$15,000.00, Public Utilities $35,000.00. Totai $55,000.00,

Misc. Fund: Municipal $10,000.00, Public Unili- 
ties $19,000.00. Totai $29,000.00.

Totai: Government ________
Municipal _________
Railroad___ ______
Public Utilities ____
Industrial and others

$586,000.00
255,000.00
384,000.00

1,506,000.00
198,000.00

Totai $2,929,000.00
Balansai Visų Einamųjų Sąskaitų 

Girard Trust Corn Exchange 
Banke, Philadelphia, Pa.

FUND Balansas 12-81-58 Balansas 2-26-50

Mort. __ ____ $28,147.34 $11,396.99
Dis. ___________ 41,779.45 44,850.70
Juv. ___ 21,210.65 21,944.80
Misc. _ ________ 8,235.25 8,273.30
Expense _ _._____ 20,605.94 20,334.27

Viso $106,800.06

ir visi jo atlikti

Viniko metinis ra- 
daugiau laiko, ati-

ko, kad Puzinas nepaprastai 
gabus ir išmokslintas daili
ninkas. Nušviesdamas Puzino 
gyvenimą nurodo, kad jis bu
vo pogrindžio veikėjas ir bol
ševikų ir vokiečių okupacijos 
metu. *

Fa pačia proga Frederick 
Whitaker rašo ir apie Lietu
vos carinę ir komunistinę 
okupaciją.

Reikia dar pastebėti, kad 
dailininkas Povilas Puzinas 
šiais metais, kaip [jau spau
doje buvo minėta, buvo apdo
vanotas au'kso medaliu, kurį 
jam davė Hudson Valley Art 
Association
paveikslą meno 
ri buvo White 
Toje 
visų 
savo 
doje 
Finas
pirmąja premija. Premiją dai
lininkas 'Povilas Puzinas 
vo dar ir kitose dviejose 
r odose.

Šiame
Baltaragis 
pus,

■

Tarp šiapus ir 
Laiš-

Gombro- 
priešais 
Naujas

už jo išstatytą 
parodoje, ku- 
Plains, N. Y. 
dalyvavo 600 
menininkų su 
Tokioje paro-

parodoje
krypčių 

kuriniais, 
dailininkas Povilas Pu-

buvo apdovanotas ir

ga- 
pa-

numery rašo: A.
— Žvilgsnis į ana- 

Vygandas (eilėraščiai) 
Džezkazganas, A. Smėliu-

nas — Materialistinis istori
jos supratimas ir gamtos 
mokslų materializmas, A. J. 
Greimas
anapus, R. Šilbajoris 
kas iš Oberlin, J. K. Martin 
Heidcgger, Witold 
wicz — Rašytojas 
kritiką (vertimas),
kapitalinio veikalo tomas, J. 
Kaminskas — Kipro Bielinio, 
“Dienaijant”, Antanas Rūkas 
— ‘Tautos nužydyti negali
ma, ją galima tik kankinti”; 
Boriso Pasternako Dr. Živa- 
go — “Nuo vienų atsiskyriau, 
prie kitų nepritapau”.

Darbą leidžia Lietuvių Dar
bininkų Draugija, redaguoja 
redakcinė kolegija. Kaina me
tams $3.00. Adresas: Darbas, 
c/o V. Gervickas, 86-03 76-th 
Street, Woodhaven 21, N. Y.

Naujas Darbo 
Numeris

Gavome žurnalo Darbo 
trą šių metų numerį. Kaip 
mesniuose šio žurnalo nume
riuose, taip ir šiam telpa gerų 
raštų pąsiskaitymui, taipgi 
yra ir eilėraščių.

an- 
pir-

Durpių kraiko fabrikas, Ši
lutėje (kuris veikė jau prieš 
karą), dabar kasmet paga
minąs 25,000 tonų kraiko. 
Šiais metais .rengiama dujinė 
džiovykla, kuri per pamainą 
išdžiovinsianti iki 10 tonų 
kraiko.

--------0--------
Marijampolėje atidarytas 

naujas kino teatras “Sūdu
va”, turintis 400 vietų.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDMĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KŪPĄS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

NEW YORK 11, N. Y.
TeL OHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tai. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, <160% garantuoja pristatymą.
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adre satą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas p Irmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patamalvmus.

X>czr-XK

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

39 Raymond Plaza W. 
NE W ARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-3040

/

TJ*....... .......... ------------------- ------------------------

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724
11389 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOvvnsend 9-8980

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WĄlnut 3-8878
Kiek

Viso _________________________ $22,000.00
Visos paskolos geram stovyje, nuošimčiai ir nu- 

mokėjimai padaryti laiku.
Bonų Metinio Raporto Sutrauka

Pribrendę bonai:
$100,000 USA Savings (10-1-58)
5,000 Youngstown Boro Municipal Authority (9-1-58) 
50,000 Puget Sound Povver & Light (Atšaukta)

PIRKTI BONAI:
$25,000
25,000
25,000
50,000
25,000

$150,000.00
Bonų nuošimčiai gauti 1958 metais
(Bonų nuošimčiai gauti 1957 metais

(Mellon Bankas apskaičiuoja, kad 1959 metų

Koks nuošimtis
Philadelphia Electric Company 4.375%
Commonvvealth Edison Company 3.75% 
Niagara Mohawk Povver 
Pacific Povver & Light 
Glidden Company

Com. 3.875%
4.375%

4.75%

Kiek mokėtu
100

92.625
94.50

100.416
103.125

$95,930.80
$91,911.61)

$119,978.63
NORA GUGIS, 

SLA Iždininkė.
SLA iždininkė N. Gugienė savo raštu pateiktą 

raportą papildė žodžiu, pranešdama, kad veikė kiek 
išmanydama, galios ir laiko turėdama, populiarinda
ma SLA per spaudą, radio, laiškais ir lankydama į- 
varius susirinkimus bei parengimus.

E. Mi'kužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus, SLA 
iždininkės N. Gugienės raportas vienbalsiai buvo pri
imtas ir visi įjos atlikti darbai ratifikuoti.

10. Svarstomas SLA iždo globėjos E. Mikužiu- 
tės žodžiu patiektas raportas. D-rui S. Biežiui įnešus, 
J. Maceinai parėmus vienbalsiai priimtas ir atlikti 
daubai ratifikuoti.

11. Svarstomas SLA daktaro kvotėjo dr. S. Bie- 
žio žodžiu patiektas raportas. E. Mikužiutei įnešus, 
J. Maceinai parėmus, raportas vienbalsiai priimtas ir 
atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pie
tų, paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 2 va
landą po pietų šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAU1 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (Išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėeslui $2.5$, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiul $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $8.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus 

x™_SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.01 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų 1 mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoldės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų nanų 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

(2)

(3)

(D

m., num. 
miestas

m., num. 
miestas

m., num. ir gatvė 
miestas-----------

Rekomsnduoja: 
Vardas ir pavardė num. ir gatvė

miestas_____

Adresas
___ —------
, zona —, valstija —

ir gatvė

ir gatvė

——---—-»
, zona —, valstija —

, zona valstija —

, zona___ , valstija
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKfiSI REDAKCIJOJ

Liepos 24 dieną redakcijo
je lankėsi naujosios Susivie
nijimo 150 kuopos protokolų 
sekretorius Juozas Plačas ir 
sūnūs Gintaras iš Chicago, 

. Illinois. Jie atostogų metu 
atvyko į New Yorką aplanky
ti čia gyvenančius savo drau
gus, tai ta proga aplankė sa- 

’vo organizacijos organo re
dakciją ir centrą. Praleidę 
dvi savaites didmiestyje Nevv 
Yorke ir jo apylinkėse, išvy
ko į namus prie savo kasdie
ninių pareigų.

Linkėjimai iš Atlantic City
Wilkesbarietis Antanas Am- 

brozaitis, žymus Susivieniji
mo veikėjas ir nuolatinis Tė
vynės bendradarbis, nuvykęs 
atostogoms j Susivienijimo 
vasarnamį Atlantic City, pri
siuntė redaktoriui nuoširdžius 
linkėjimus ir rašo, kad jis 
drauge su kitais atostoginin- 
kais leidžia smagiai laiką At

plauto pajūry.

Balchukoniai Atostogauja 
Atlantic City

Binghamtoniečiai Balchuko
niai, Susivienijimo ir kitų or
ganizacijų žymus veikėjai, 
atostogas praleidžia savo or
ganizacijos — Susivieni ji m o 
vasarnamį Atlantic City, N. 
J., iš kur jie prisiuntė nuošir
džius linkėjimus redaktoriui, 
ir tarp kitko rašo:

“Orą vidutiniškas, dažnai 
palyja, laiką leidžiame links
mai. Čia atostogauja ir wil- 
Jcesbariečiai Susivienijimo 115 
kuopos veikėjai V. Tamulai- 
tis, A. Miliauskas su žmona 
ir A. Amber”.

lie-

Posėdžiavo Jaunuolių 
Redakcinė Komisija

Ketvirtadienio vakare, 
pos 23 dieną SLA centrinėse
patalpose posėdžiavo SLA 
Jaunuolių Redakcinė ir išvy
kos rengimo komisijos. Daly
vavo visi abiejų komisijų na
riai. Redakcinė komisija svar
stė jaunimo skyriaus Tėvynė
je leidimo reikalą, kad grei
čiausiu laiku butų galima įvy
kinti užsibrėžtą tikslą.

Iš Redakcinės Komisijos 
paaiškėjo, kad (komisijos na
riai ryžtingai dirba ruošdami 
raštus Jaunimo Skyriui ir 
greitu laiku galės pri d u o t i 
rinkimui.

Išvykos rengimo komisija 
pranešė, kad išvykai-geguži- 
nei vieta jau paimta šalę Pa- 
tersono. Ją ruošia Susivieniji
mo Jaunuolių Komisija, ir ji 
įvyks pradžioje rugsėjo mė
nesio. Komisija ryžtingai dir
ba, kad išvyka (butų gerai su
rengta ir atsilankiusieji SLA 
nariai ir geros valios lietuviai 
butų patenkinti.

Nors iki išvykai dar yra 
belikę daugiau mėnesis laiko, 
bet komisija prašo jau dabar 
pradėt prie išvykos-gegužinėk 
ruoštis ir joje dalyvauti, nes 
tokios išvykos, kokią rengia 
Jaunuolių Komisija, nes daž
nai pasitaiko šioje apylinkėje.

Dalyvis.

Brooklyn, N. Y.

Iš Dariaus-Girėno Minėjimo

UŽMIRŠTAM APIE 
NELAIMĘ

Nuo perskridimo per At
lantą siekiant Lietuvą 26 me
tų sukakties minėjimas įvyko 
liepos 18 dieną, 5 valandą po 
pietų Lituanicos aikštėje, prie 
musų didvyrių lakūnų Da
riaus ir Girėno atminčiai pas
tatyto paminklo Brooklyne.

Iškilmėms vadovavo Pa
minklo Statymo Ko m i t e t o 
pirmininkas Jonas Šaltis, da
lyvių buvo apie 3 šimtai. Po 
pagerbimo vienos minutės 
tylos, Moterų Vienybės pirmi
ninkė Alena Kulbokienė, gre
ta JAV vėliavos iškėlė ir Lie
tuvos trispalvę ant paminklo 
stiebo viršūnės. Šiuo momen
tu solistė Lionė Juodytė-Mat- 
hews, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Invokaciją 
sukalbėjo pranciškonas tėvas 
Petras Baniunas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Jonas Valaitis, ir šių draugi
jų atstovai kalbėjo: Dariaus 
Girėno Posto Nr. 1 vadas Jo
nas Klimavičius ir Julius 
Kumpikas. Lietuvių Amerikos 
Legiono Posto Domas Klinga 
ir Vitalis Bukšnaitis. Moterų 
Vienybės Alena Kulbokienė ir 
ponia Petrash.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
apygardos pirmininkas Sta- i 
sys Gudas. Lietuvių Piliečių 
Klubo Steponas Karvelis. S. 
L. A. 38 kuopos Jonas Ayma- 
nas. Lietuvių Siuvėjų Unijos 
54 skyriaus P. J. Montvila. 
LDD 7 kuopos Bronė Spudie- 
nė. Nuo Paminklo Komiteto 
adv. Steponas Bredes, Jr.

Taipgi kalbėjo šie svečiai: 
G. Janulaitis iš Worcester, j 
Mass., kanadietis p. Parojus, 
ir iš Chicagos Antanas Zub- 
ris, kuris tik pasveikino mi
nėjimą. Gėlių prisiuntė iškil
mių metu prie paminklo: Mo
terų Vienybė, Lietuvių Ame- Į 
rikos Legiono Postas Nr. 1, 
Dariaus-Girėno Paminklo Ko
mitetas, gėles aukojo B. Spu- 
dienė. Taipgi aukojo gėlių po
nia Mikalauskienė.

Paskendę kasdienin i u o s e 
rūpesčiuose ir darbuose dėl 
duonos kąsnio, užmarinam 
savyje mintį apie didžiausią 
nelaimę, kuri mus ištiko — 
krašto nepriklausomybės pra- 
radymą, bet, kuomet ateina 
diena, kurią amerikonai iš
kilmingai ir linksmai švenčia 
savo krašto nepriklausomybę, 
tuomet mums priešaky atsis
toja, visam juodume, musų 
tragedija, ir, nuleidę galvas, 
su širdgėja dumojam, kaip 
atgaut prarastą laisvę.

Pasekmės tos traged i j o s 
buvo baisios, nes musų tautos 
žmonės, gelbėdami gyvybę, 
išsisklaidė po visą pasaulį, 
jieškodami sau prieglaudos 
svetimuose, kartais net ne
drauginguose, kraštuose, su 
svetimais papročiais, svetima 
kalba, ir nėra to, net ir toli
miausio kampelio, kur nera
stų sau amžinio poilsio lietu
viški kaulai.

Kiekvienam yra sunku 
mirti, ir kiekvienas nori 
tolinti mirties valandą,

kuris niekam 
miršta toli- 

šaltam barake,

nu- 
ati- 
bet

Visiems ir už viską nuošir
džiai dėkojame.

Paminklo Komitetas.

Paralyžius Pakirto 
Teddy

Laučius,
Laučių
Brooklyno ne
žinomas kaipo 

žiedų pardavė-

T.
tuviams gerai 
laikrodėlių ir 
jas. Prieš kelias dienas para
lyžius stroke pakirto jam de
šinį šoną, ranką ir koją. Po 
to skaudaus smūgio išvežtas 
į St. Catherine ligoninę, Bro- 
oklyne. Well, Teddy, turėk 
žemaitišką kantrumą ir lin
kiu greitai sustiprėti ir pas
veikti. Draugas Kazys.

Mirė Petras Grabauskas
Petras buvo plačiai žino

mas Brooklyno lietuviams. 
Policija rado jį prie požemi
nio traukinio laiptų skau
džiai susižeidusi ir nuvežus į 
ligoninę už poros dienų mirė. 
Velionio kūnas laidojimui iš
vežtas į Shenandoah, Pa., kur 
gyvena jo sesuo. Rep. (

kaip yra tam, 
neprasikaltęs, 
mam Sibire, 
skuduruose, taip svetimų, ne
galėdamas net paspaust ran
kos artimiesiems! Apie tokią 
auką ir pagalvot baisu!...

Raudonoji liepsna 
Mus tėvynėj siaučia, 
Nėra kuom kvėpuoti— 
Tą kiekvienas jaučia.

Kapo vienodumas 
Džiaugsmą užgesino, 
Juodo melo tvanas
Kraštą paskandino.
Susilaukėm tikro 
Tautų įgeradėjo, 
Erškėčių vainiką 
Lietuvai uždėjo.
Vėsula išvaikė
Mus po baltą svietą, 
Verkdami, apleidom 
Savo gimtą vietą.

Bet ir susilaukę 
Juodosios gadynės, 
Mes neatsiplėšėm 
Nuo tautos, tėvynės, 
Iki pat mirties
Jai ištikimi.

Sofija Ambrazevičienė.

Los Angeles, Calif•

Lietuviai Pagerbs 
Kongresmanus

Lietuvių Respublikonų 
vienetai (Los Angeles Coun- 
ty Republican Assembly, Lit- 
tuanian Unity ir American- 
Lithuanian Republicans" of 
California) ruošia 1959 metų 
spalio mėn. 4 dieną, sekma
dienį, 2 valandą po pietų 
Statler viešbutyje kongres- 
manų, kurie yra parodę dau
giau dėmesio lietuvių reika
lui, pagerbimą. Į iškilmingus 
'kongresmanų pagerbimo pie
tus pakviesti šie JAV-bių 
Kongreso Atstovų Rūmų na
riai: Gordon L. McDonough, 
Donald L. Jackson, Craig 
Hosmer, H. Allen Smith, Ed- 
kar W. Hiestand, Joe Holt ir

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos. įstaigų yra krautuvės. *Siuntinlų pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė. 
NEW YORK 8, N. Y.

ORegon 4-1540
832 Nerth 7th St. 

PHILADELPHIA 23, Pa.
WAhiut 3-1747

Norėdami

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, ID. 
HUmboldt 6*2818

abu

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, C onn. 

CHapel 7-5164

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOvvnsend 8-0298

praėju-

Bud-

A. Derin-

J.

SLA Pagalbos Ranka
Pomirtinių

>t<

Apylinkės 
sudarys

ir Bal- 
dukte- 

Kaltinė-

Viso . ................... ........... ............. ...............
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

$850.00
$79,976.59

. $297.39
$14,411.84

Res- 
val- 

Luk-

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

Kazys
ir Antanas Skirius,

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Mačiulis Tadas, atvykęs seniau 
Amerikon.

Matusovas Jonas, gimęs 1920 m. 
Jurbarke.

Mežinskaitė-žukauskienė, iš Pa
liepių kaimo, Vaškų vals., Biržų 
apskr.

Nazarovas Petras, dingzs praėju
sio karo metu.

__ $50.75
.... 22.00
__ 82.14!
... 39.75
__ 21.75
... 81.00

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Paieškojimai

L. Viliukas, vicepirm.

Garbės
V. Kazlauskas,

parengimo pirmininku 
L. Valiukas, vienas iš 

Angeles County Republi- 
Assembly vicepirmininkų.

r-.I

Liepos 31, 1959

IŠĖJO NAUJA KNYGA

t

khmi

Glenard P. Lipscomb. Smul
kią pagerbimo programą pa
ruošti sudarytas iš abiejų 
vienetų valdybų specialus ko
mitetas, į kurį įeina abiejų 
vienetų pirmininkai 
Lukšis
abiejų vienetų sekretoriai — 
Juozas Kojelis ir adv. Ray
mond Ridzus ir praėjusiais 
metais buvęs abiejų vienetų 
pirm. Leonardas Valiukas.

Šiais metais 'Los Angeles 
County Republican Assembly 
lietuvių vieneto valdybą su
daro: pirm. A. Škirius, buv. 
pirm. (Immediate Past Presi- 
dent)
dr. G. Valančius, sekr. adv. 
R. Rimdzus, sekr. pad. inž. J. 
Jodelė, kasin. dr. R. Mason 
ir kas. pad. komp. Br. 
riunas.

Kalifornijos Lietuvių 
publikonų Organizacijos 
dybą sudaro: pirm. K.
šis, buv. pirm. L. Valiukas, 
vice-pirmininkai 
gienė, dr. P. Pamataitis, inž. 
B. Čiurlionis ir inž. J. Truš- 
kauskas, sekr. J. Kojelis, ka
sininkas G. Rudelis. Kontro
lės Komisijon įeina: F. Ku
dirka, K. Liaudanskas ir A. 
Ąžuodaitienė. Garbės Teis
man 
Andrius ir B. Starkienė.
Lietuviai pasirodys 
Respublikonų programoje

Los Angeles County Re
publican Assembly ruošia di
džiulį vakarą 1959 metų spa
lio 17 dieną Statler viešbuty
je, Pacific salėje. Šiame pa
rengime — baliuje dalyvaus

apie 1000 Respublikonų Par
tijos vadų ir darbuotojų. Pa
rengimo meninėje programo
je pasirodys komp. Br. Bud- 
riuno vad. “Dainos” oktetas 
ir solistė Helen Swaggart. 
Šio 
yra 
Los 
can

Bendruomenė statys 
Lietuvių Namus

JAV-bių Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylinkės 
valdyba, kuriai vadovauja J. 
Ąžuolaitis, energingai ruošia 
planus Lietuvių Namų staty
bai. Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai labai entuziastinkai 
šiam projektui pritaria ir vi
sas Bendruomenės valdybos 
pastangas remia, 
valdyba netrukus
specialų Lietuvių Namų sta
tymo komitetą. Atrodo, kad 
prie Bendruomenės planų 
jungsis ir Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius, kuris pla
navo ir planuoja taip pat sta
tyti lietuvių salę ar namus.

C. C.

Opicas Pranas, dingzs praėjusio 
karo metu,

Radvila Adolfas, Stanislovas, ir 
Pranciška, vaikai mirusio Antano 
Radvilos, ir jų motina Ulijona Aš- 
mantaitė-Albrektienė (buvusi Rad
vilienė).

Rinkevičius P., dingzs praėjusio 
karo metu, žmonos vardas Marijo
na.

Šurka Vincas, gyvenęs Karasuo- 
se, vėliau Austrijoje.

Urbelienė-Baranauskaitė Barbo
ra, jos vyras Fortūnatas Urbelis, 
ir jos broliai Jonas ir Juozas Ba
ranauskai.

Užkuraitis Antanas, Prano sū
nūs, gyveno Amsterdam, N. Y.

Vadeiša Zenonas, buvo išvežtas 
Vokietijon.

Valinčius Antanas, Juozo sūnūs, 
iš Šauklių kaimo, Raudonės vals.

Valužis Stasys, Zenono suns, g. 
Plungėje 1919 m.

Venckus Vladas, dingęs 
šio karo metu.
Baltrušaite-žiužnienė Juze, 

trušaitė-Sedauskienė Ona, 
rys Leno, iš Varsėdžių k., 
nų vals.

Barzda Feliksas, Jonas ir Kazi
mieras, Petro sūnus, iš Žiobiškio, 
Rokiškio apskr.

Barzdaitis Antanas, Matjošiaus 
sūnūs, iš Talkiškių kaimo, Paeže
rių vals., Vilkaviškio apskr.

Dambrauskienė Konstatina, ir 
brolis Doveika Stanislovas, kilę iš 
Raseinių apskr.

Doveika Stanislovas, ir sesuo 
Dambrauskienė Konstancija, kilę 
iš Raseinių apskr.

Erlickaite Marė ir Ona, iš Viek
šnių.

Ignatavičienė-Lukošiunaitė Sta
sė, Zigmo duktė, vyras Ignatavi
čius ^Jurgis, sūnus Algimantas ir 
Rimgaudas.

Janulis Jonas, iš Viekšnių.

Iieškomieji arba apie juos žinan- 
t(eji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Lietuvių Amerikoje

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Liepos 25 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS BUNDONIS, 76 'kp., Brooklyn, N. Y., gimęs lie

pos 12 d., 1890 m., Taujėnuose, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė, gruodžio 1, 1937 m. mirė birželio 14, 
1959 m. Velionio dukteriai, Febronjjai Melton, po
mirtinės išmokėta _____ _______ — _4-______  $600.00

PETRONE RIMiKUNIENE, 277 kp., Leechburg, Pa., gi
mus lapkričio 17, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 5, 1939 m., mirė birželio 21, 1959 m. 
Velionės dukteriai, Hlelen Zdunialk, pomirtinės išmo
kėta _______________ ___________ _____ _____  $250.00

Viso_____ ____________ ____ „_________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso--------

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. J. FLOOD, 13 kp., Minersville, Pa. Sirgo 8 sav. ir 1 d._____
K. GUDELIAUSKAS, 29 kp., Westville, III. Sirgo 3 s. ir 3 d..
S. KISELIENffi, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 12 s. .........
M. NELSON, 153 kp., Du Bois, Pa. Sirgo 6 s. ir 4 d. -
S. BUROKAS, 245 kp., Newark, N. J. Sirgo 3 s. ir 2 d.
M. STONIS, 311 kp., W, Frankfort, III. Sirgo 12 s.

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai 
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2»00. <

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantio City, N. J. Tel. 5-9370

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
307 W. 30th St, New York L N. Y. Tel. LA 4-5329

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVA" turi daug rimtu bendradar- 

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

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta 8. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; {spūdžiai 
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 ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai;.Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 76 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
IIAOO metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
118.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1738 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS



*

SUSIVIENIJIMO LIETU VIV 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

50 METAIAcceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
ln Section 1108, Aot of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

New York 1, N. Y., Rugpiučio-August 7, 1959
No. 32

MINISTERIAI ŽENEVOJE PARUOŠĖ 
RAŠTIŠKAS SĄLYGAS

Castro Pasiliko Kubos 
Premjeru

Sovietų Sąjungos valdžios žmonėms ir pačiam 
Chruščevui patinka prezidentas Eisenhoweris. 
Viceprezidentas Nixonas neįgaliotas 
Chruščevą atvykti Amerikon

kviesti

Užsienio reikalų ministerių konferencijoj Ženevoj, 
kuri po trijų savaičių pertraukos, prasidėjo liepos 13 
dieną, iki šiol neprieita prie jokio susitarimo. Daugiau
sia laiko praleista besiginčijant dėl Berlyno išsprendi
mo. JAV sekretorius Herteris pareiškė, kad derybos 
jam jau įgrįso ir jis nori prieiti prie kokio nors spren
dimo, baigti konferenciją ir važiuoti namo.

Praeitą savaitę abiejų, Sovietų Sąjungos ir vaka
riniu valstybių ministeriai paruošė raštiškas sąlygas 
dėl Berlyno išsprendimo. Vakariečių pasiūlytos sąly
gos f

1. Sovietų Sąjunga privalo garantuoti nevaržomą 
susisiekimą su Berlynu.

c V

2. Užtikrinti laisva) susisiekimą tarp Rytu ir Vaka- 
ru Berlvno.

3. Sudaryti keturių didžiųjų
• C- i- t/ €•

ginčams išspręsti.
4. Abi puses privalo sumažinti 

la Vakaru ir Rytų Berlvne.
5. Susitarimai galios, kol bus 

arba kitai Į) .nutars keturi didieji.
6. Jungtinės Amerikos Valstybės, Anglija ir Pran

cūzija nebedidins karinių pajėgų Barlyne, bet stengsis 
jas sumažinti.

Sovietų Sąjungos reikalavimai tokie:
1. Sovietai sutinka pratęsti,dabartinį Berlyno sta

tusą aštuoniolikai mėnesių.
2. Vokietijos vienijimui turi būti sudaryta komisi

ja iš pačių rytiečių ir vakariečių.
3. Vakarai privalo sumažinti savo karines jėgas 

Berlvne iki mažo skaičiaus.
v

4. 'buri būti sustabdyta Vakariniam Berlvne pro-V V J

paganda, nukreipta prieš komunistus ir Sovietų Sąjun
gą. *

5. Atominiai ir rakietiniai ginklai privalo būti už
drausti Vakariniam Berlvne.

v

Tai maždaug tokie Sovietų Sąjungos ir Vakarinių 
valstybių ministerių pasiūlymai Berlyno išsprendimui. 
Taipgi sakoma, kad vakariečiai paprašė, kad dabartinė 
Berlyno padėtis butų palikta dar penkiems metams, jei 
per tą laiką nebūtų prieita prie Vokietijos suvienijimo.

Ar aukščiau paminėti abiejų pusių pasiūlymai bus 
priimtini ministeriams ir prieita prie susitarimo, ra
šant šiuos žodžius negalima daryti sprendimo, tą grei
toje ateityje sužinosime.

Po pavykusios revoliucijos 
kuboje, pats revoliucijos va
das Fidel Castro, tapęs pre
mjeru, prezidento vietai pa
rinko Urrutia, mandydamas, 
kad jis su juo kooperuos vi
suose darbuose, tačiau pasta
rasis kalbėdamas per televizi
ją pareiškė, kad premjero Fi
del Castro valdžioje yra daug 
komunistų. Šitoks prezidento 
Urruto pasakymas nepatiko 
revoliucijos vadui ir premje
rui Castro, ir dėl tos priežas
tis jis atsistatydino iš pre
mjero pareigų. Bet tikrenybė
je tai buvo tik suvaidintas 
vodevilis, nes Castro gerai ži
nojo,
grįžti kada tik panorės.

Po
prezidento pareigų, liepos 26 
dieną buvo suorganizuotas še
šių metų sukakties minėjimas 
nuo pradėto sukilimo prieš 
diktatorių Batistą. Tokie mi
nėjimai, kaip pranešama, bus 
vykinami kiekvienais metais, 
kaip Kubos laisvės dienos mi
nėjimas. Toje minėjimo de
monstracijoje dalyvavo apie 
500,000 minia ir pats Fidel 
Castro, kaipo revoliucijos va
das 
ris 
niai 
ros
vaidinto vodevilio 
jam valdžion, nauju preziden
tu jis paskyrė sau ištikimą 
žmogų Dorticos Torrato, to
dėl Kubą turi naują preziden
tą, bet tą patį seną premje
rą.

kad jis į valdžią galės

valstybių komisijų

pašalinimui Urrutos iš

ir buvęs premjeras, ku- 
gausiai susirinkusiai mi- 
pasižadėjo grįžti premje- 

vieton. Po to Castro su
grįžus

Pirmieji Rinkimai 
Havajuose

Vice Prezidento Nixono Lankymasis Sovietuose

Musų krašto vice preziden
tas Richard Nixon šiuo metu 
vieši Sovietų Sąjungoje. Jis 
liepos 25 dieną Maskvoje ati
darė Amerikos parodą ir pa
sakė atinkamą kalbą. Po to 
jis kalbėjosi su Sovietų Są
jungos ministerių pirmininku 
arti šešias valandas. Kokiais 
klausimais jiedu taip ilgai 
kalbėjosi, spaudos atstovams 
nežinoma, nes tai buvo dviejų 
vyrų asmeniškas pasikalbėji
mas. Tačiau spauda daro iš
vadas, kad jiedu kalbėjosi 
tarptautiniais politiniais klau
simais. Sakoma, kad tas slap
tas pasikalbėjimas /bei disku
sijos bus perduotos preziden
tui Eisenhoweriui.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadoje įvykusiame 
pobūvyje dalyvavo pats Niki
ta Chruščevas ir jo pagalbi
ninkai. To pobūvio šeiminim 
ku buvo vice prezidentas 
Nixonas. Pobūvio metu pasi
kalbėjime Chruščevas buvo 
gerai nusiteikę po aštraus 
pasikalbėjimo parodoje su 
Nbconu. Jis tarp kitko prisi
pažino, kad visiems Sovietų 
valdžios žmonėms patinka A- 
merikos prezidentas Eisenho-

weris, nes ji džentelmoniškas 
ir atviras, o ypatingai jis my
limas už jo bendradarbiavimą 
su Sovietais antrojo pasauli
nio karo metu, jam esant vy
riausiu Vakarų sąjungininkų 
karinių pajėgų vadu.

Spauda dažnai mini, kad 
vice prezidentas Nixonas pa
kvies Sovietų Sąjungos minis- 
terį pirmininką atvykti į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes pasikalbėti su prezidentu 
Eisenhoweriu ir susipažinti 
su žmonių gyvenimu Ameri
koje. Tačiau prezidentas Ei- 
senhovveris spaudos atstovų 
konferencijoje, atsakydam a s 
į klausimus apie Chruščevo 
pakvietimą, pareiškė, kad vi
ce prezidentas Nixonas nėra 
įgaliotas kviesti Chruščevą 
atvykti Amerikon. Todėl jei
gu Nixonas asmeniškam pasi
kalbėjime su Chruščevu ir 
prisiminė apie apsilankymą 
Amerikoje, tai tas nėra ofi
cialiu pakvietimu, o tik as
meniškas dviejų žmonių pasi
kalbėjimas. Taip maždaug 
prezidentas atsakė spaudos 
konferencijoj į jam duotus 
klausimus dėl Chruščevo pa
kvietimo.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių 50-toj naujoj valstijoj 
pirmieji rinkimai įvyko pra
eitą savaitę. Buvo renkamas 
gubernatorius, du senatoriai, 
vienas kongresmanas ir at
stovai į valstijos senatą. Gu
bernatorium išrinktas repub- 
likonas William Quinn, į val
stijos senatą irgi išrinkta 
dauguma republikonų. Į Wa- 
shingtoną senatoriais išrinkti 
vienas republikonas Hiran 
Fong, o kitas demokratas 
Oren Long. Kongresmanų iš
rinktas Daniel Inouye. Todėl 
pirmuose rinkimuose Hava- 
juje republikonai išrinko dau
giau žmonių į įvairias vietas, 
negu demokratai, tačiau Wa- 
shingtone senatorių skaičius 
nepasiteikė, tik abi partijos 
turės po vieną senatorių dau
giau.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Kiek Lietuvoje radijo im

tuvų? — Vilniaus radijas 
pranešė, kad dabar Lietuvoje 
esą 167,958 imtuvai ir 152,- 
386 radijo transliavimo taš
kai, be to 6,539 televizoriai.

----- o------
Elektrotechnikos fakult e t e 

iš 600 klausytojų yra apie 60 
moterų. Pastarais metais ra
dijo technikos specialybę bai
gė Roma Urbonavičiūtė, Lai
ma Starzdaitė ir kitos.

------o------
Dujotiekio statybos darbai 

linija Dašava-Minskas-R y g a 
esą atlikti iki Kovelio. Arti
miausiu metu darbų br'gados 
ipereis Ukrainą ir įžengs į 
Gudiją.

Ryte Spingytė, Nauja 
Susivienijimo Narė
Pittsburghe gyvuojanti Su

sivienijimo 40 kuopa buvo su- 
ruošusi gražų pobūvį naujų 
narių priėmimui ir Dr. Vinco 
Kudirkos šimto metų gimimo 
sukakčiai atžymėti, p. Vera 
J. Količienė naujai narei Ry- 
tei Spingytei įteikė Susivieni
jimo Auksinį Albumą, o Da
nutė Količiutė padėjo gėlų 
prie Dr. Vinco Kudirkos pa
veikslo.

Panelė Ryte Spingytė, 17 
metų amžiaus, naujakuriu 
šeimos narė, labai gabi ir pat- 
riotinga lietuvaitė. Ji yra ga
bi moksle, jau užbaigė'aukš
tesniąją mokyklą ir turi pri
ėmimą įstoti į garsųjį Pitts- 
burgho Universitetą.

Mes sveikiname naują na
rę ir linkime jai geriausio pa
sisekimo siekiant aukštojo

mdkslo. Kitų naujakurių šei
mų nariai privalėtų pasekti 
panelę Rytą Spingytę ir tap
ti Susivienijimo nariais šio 
Pažangos Vajaus metu.

P-lė Ryte Spingytė, Danutė 
Količiutė ir V. J. Količienė

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Septintosios 
Apskrities Išvyka, Gegužinė, Piknikas

WILKES BARlRE, PA. — Sekmadienį, rugpiučio 23 die
ną, išvyksime į SLA 7-tos apskrities gegužinę-pikniką, kuris 
įvyks Rocky Glen parke, priprastoj vietoj prie ežero. Nežiū
rint jei ir nepalankus oras kutų, nes viskas yra po pastoge.

Atrakcija šios išvykos-gegužinės, pikniko bus geri muzi
kantai, kurie gros gražias polkas ir valcus, o dainavimas prie 
bufeto bus neapsakomas. Norintieji šokti galės savo Kaulus 
išmankštyti.

Šis piknikas-išvyka-gegužinė bus šios vasaros paskutinis 
parengimas. Į šį metinį parengimą paprastai suvažiuoja daug 
žmonių iš visų apylinkės kolonijų ir visados esti patenkinti.

Šį paskutinį pikniką rengia visos apskrity priklausančios 
kuopos. Kuopų valdybos yra kviečiamos ir raginamos išpar
duoti iš anksto kodaugiausia ti'kietų. Tuo budu padėsit ap
skričiai padaryti pikniką-gegužinę ir išvyką pasekminga ir 
tuo budu padidinsit savo tuščius iždus. Už kiekvieną parduo
tą tikietą kuopa gaus 20c. Tie parduoti tikietai bus iškeičia
mi ant gėrimo čekių.

Šis piknikas-gegužinė-išvyka nebus pranešama daugiau 
per radio. Kada sueisit savo> “Tėvynę” neskaitančius draugus, 
visiems pasakykit apie įvykstantį pikniką rugpiučio 23 dieną 
Rocky Glcn parke.

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti.
SLA 7-tos Apskrities Valdyba.

SLA 2-tos Apskrities Metinis Išvažiavimas

Rugsėjo mėn. 20 dieną Romuvos Parke, Brocktonc įvyks 
Susivienijimo Lietuvių Amerikos 2-ros apskrities valdybos ren
giamas piknikas-gegužinė. Programą gogužinėje atliks jauni
mas. Jaunimui įėjimas į gegužinę nemokamas. Tikimasi tu
rėti svečių iš SLA Centro.

Apskrities valdyba prašo visų kuopų iš anksto ruoštis į 
šį musų metinį išvažiavimą.

SLA 2-ros Apskrities Valdyba.

Pirmas SLA Jaunuolių Komisijos 
Viešas Didžiulis Parengimas

Jaunuolių Komisija kviečia visus lietuvius, 
ypatingai Susivienijimo penkto ir kaimyninių 

apskričių visas kuopas ir visus narius į 
linksmą pobūvį

Visi lietuviai, kartu su broliškos organizacijos nariais, 
rugsėjo 6 d. dalyvaukim Jaunuolių Komisijos parengime 

SLA .penkto ir kaimyninių apskričių ribose gyvena tūk
stančiai SLA broliškos organizacijos narių. Nors dauguma 
esame tos pačios organizacijos nariai, nors gyvename netoli 
vienas kito, bet suseiti turime retas progas.

Vasaros metu gamta vilioja į savo prieglobstį visus: se
nus, jaunus ir vaikus. , Kad rasti progą arčiau vieni kitus pa
žinti, kad nuoširdžiai ir broliškai butų galima maloniame parko 
pavėsyje pabendrauti, /SLA Jaunuolių Komisija, talkininkau
jant SLA penktam apskričiui ir kai kurioms SLA kuopoms, 
ruošia pirmą didžiulį pikniką Lindbergh Park, Sicomac Road, 
North Haledon, N. J., netoli Paterson.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras. Piknike bus 
galima gauti įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat 'bus įdomi ir 
įvairi programa: kontestiniai šokiai, SLA penkto apskričio

ŽYMESNĖS PAŽANGOS SIEKIANT
Organizacijos Didesnei Pažangai 
Reikalinga Kuopų ir Narių Talka
Kiekvienai organizacijai, taigi ir Susivienijimui, 

didelės svarbos turi jos tobulėjimas ir .sugebėjimas pri
sitaikinti prie naujai iškylančiu gyvenimo reikalavimų./ 
Tik pažvelkime į (Susivienijimą ir tuoj įsitikinsime, kad 
jie savo gyvavimo septynių dešimčių metų laikotarpy
je, nenutoldamas nuo pagrindinių .savo tikslų, žymiai 
pagerino ir praplėtė teikiamas apdraudas ir padarė di
delę pažangą visose savo srityse.

'Pažanga bene bus viena iš tų paslapčių laiduojanti 
organizacijai, ateitį. 'Todėl ir Susivienijimas, pastoviai 
.siekdamas pažangos, sulaukė garbingo amžiaus ir dabar 
bus vienintelė lietuvių organizacija artėjanti prie 75 
metų savo sukakties.

Taigi, visai pagrįstai galime didžiuotis savo orga
nizacija sulaukus jai t garbingo amžiaus, bet negalime 
tenkintis pasiektais laimėjimais ir likti vietoje. Todėl 
malonu regėti, kad musų organizacija nei nemano sto
vinėti toje pačioje vietoje ir pradėti poilsiauti. Štai 
matome, kad Susivienijimo vadovybe nuolatos gerina 
ir tobulina nariams teikiamas apdraudas, aktyviai reiš
kiasi musų pagrindinių organizacijų darbuose, .stiprina 
organizaciją .naujais nariais, steigdama naujas kuopas 
ir palaikydama kuopų veiklą visose lietuvių kolonijose 
Amerikoje.
Kuopą ir nariu vaidmuo yra labai reikšmingas

Tačiau Susivienijimo didesnes pažangos pasieki
mas nepriklauso vien tik nuo Pildomosios 'Karybos ak
tyvumo. Tame darbe didelis vaidmuo tenka visom S. 
L. A. kuopom ir patiems nariams. Todėl labai svar
bu, kad siekiant žymesnės pažangos, prie bendro darbo 
prisidėtų kuopos ir patys nariai.

Kada turime tuksiančius narių ir apie keturis šim
tus kuopų, tai ir darbus galime atlikti stambius. Tie
sa, kad tam tikra dalis musu narių negali ar mažiau 
pajėgia dėl savo amžiaus ar ligos parodyti didesnį veik
lumą, tačiau musų didžiulei organizacijai nestinga pa
jėgių darbininkui. Svarbiausia mums reikia įsisąmo
nini, kad. kiekvienas galime ir turime dalyvauti kuopos 
veikioji1. Kartu turime ugdyti ir palaikyti savyje norą 
dirbti organizacijai ir jos narių gerovei.

Kalba,ui apie musų organizacijos pažangą galime 
prisiminti, kad dabar vykstančiam naujų nariu prira
šymo vajui taip pat yra suteiktas PAŽANGOS vardas. 
Tuo lyg pabrėžiama, kad sutelkę j Susivienijimą dau
giau naujų narių, pasieksime ii' jo didesnę pažangą. 
Todėl vertingai pasitarnaus organizacijai kiekvienas 
narys, prisidėjęs bent kuriuo budu padidinti savo kuo- 
pos jėgas naujais nariais.

'baigi, kuopų ir narių 
reikiamas sąlygas siekti 
žangos. 'Taip pat turime, 
savo organizacijai, kartu 
darbą lietuvybei palaikyti, 
labai artimi. Juo kaitriau 
viuose ir jų vaikuose, tuo 
laukti Susivienijimo didesnio augimo ir jo žymesnės pa
žangos.

v •

didesnė veikla gali sukurti 
Susivienijimui didesnės pa- 
nepamiršt i, kad dirbdami 
atliekame labai reikšmingą 
Tie darbai yra vienas kitam 
rusens lietuvybė musu atei- 
daug'iau turėsime pagrindo

gražuolės rinkimai, laimėjimai ir speciali programa vaikams.
Į pirmą SLA Jaunuolių Komisijos ruošiamą pikniką paža

dėjo atvykti SLA prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. 
Vinikas, jy Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Visi pikniko įvykiai bus filmuojami, nes norima sudaryti 
Jaunuolių Komisijos veiklos kultūrinę filmą ir dokumentuoti 
SLA darbus.

Vykstantieįji iš New Yorko galės pasinaudoti specialiai pa
rūpintais autobusais, kurie rugsėjo 6 d. 12 vai. išeis nuo Lie
tuvių Piliečių Klubo, 280 Union Avė., Brooklyn, N. Y. ir 9 vai. 
vakare parveš atgal.

Pikniko pradžia 1 vai/ p. p., pabaiga 8 vai. vakare.
Įžanga į pikniką tik 90 et., o vaikams iki 12 metų amžiaus 

nemokamai. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.
SLA Jaunuolių Komisija maloniai kviečia lietuvių visuo

menę, visų SLA kuopų narius su šeimomis, artimaisiais ir 
draugais dalyvauti šiame didžiuliame broliškos organizacijos 
parengime. Čia galėsime susitikti savo gimines, gerus pažįs
tamus ir susipažinti su (daugeliu) naujais taip artimos bro
liškos organizacijos nariais, bei jaukiai praleisti dieną musų 
mielo jaunimo tarpe.

Todėl, rugsėjo 6 d., visi vykime į SLA Jaunuolių Komisi
jos ruošiamą taip šaunų ir linksmą pikniką.

SLA Jaunuolių Komisija.

i i
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PASIŽVALGIUS
Chruščevui nepatinka 
Pavergtųjų Tautų Savaitė

Sovietų Sąjungos ministe
ris pirmininkas Nikita Chruš- 
čev ir Maskvos spauda stebi
si, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės galėjo paskelbti 
Pavergtųjų Tautų Savaitę. 
Pagal “Pravdos” pareiškimą, 
tokis paskelbimas yra naujas 
Sovietų Sąjungos puolimas. 
Nuo “Pravdos” neatsiliko že
mės ūkio ministeris ir pats 
Chruščevas, pirmasis pareiš
kė nusistebėjimą Pavergtų
jų Tautų Savaitės paskelbi
mu, o antrasis vakariečius iš
vadino imperialistais, o Chruš- 
čevo pirmarankis Kozlovas, 
kuris neperseniai lankėsi 
A m e r i k oje, spaudos atsto
vams pareiškė, kad tokis A- 
merikos elgęsis pakenkė Nix- 
ono vizito sėkmingumui.

Sovietų Sąjungos spauda ir 
jos valdovai norėtų, kad Ame
rika užmirštų pavergtas tau
tas ir darytų taip, kaip jiems 
patinka.

----------- :x:-----------  
Demokratai susitarė 
dirbti bendrai

Iki šiol demokratų partijoj 
nebuvo bendro ir sklandaus 
veikimo. Senate ir Atstovų 
Rūmuose demokratų partijos 
žmonės nesilaikė partijos nu
statytos linijos ir kiekvienas 
tuo pačiu klausimu reiškė ki
tokias nuomones. Bet prezi
dentui Eisenhoweriui vetavus 
kongreso priimtą bilių staty
bai remti, partijos nacionalio 
komiteto pirmininkas Paul 
Butler sušaukė pasitarimą su 
demokratų kongreso vadais. 
Pasitarime sutarta vengti vie
šų ginčų tarpe partijos narių, 
kad partijos žmonės kongrese 
turi būti ikovingesni ir paro
dyti praktišką darbą.

Iš to demokratų partijos 
vadų pasitarimo galima sprę
sti, kad jie ruošiasi sekančių 
metų rinkimams ir nori palai
kyti partijoj vienybę.

----------- ;X!-----------  
Richard Nixono su 
Chruščevu pasikalbėjimas

Iš Londono pranešama, kad 
tenaitiniams laikraščiams ne
patiko pasikalbėjimas Ameri
kos vice prezidento Nixono 
su Sovietų Sąjungos ministe
riu pirmininku Nikita Chruš
čevu. Jie rašo, kad tai keis
tas pasikalbėjimas dviejų val
stybių aulkštų pareigūnų pa
rodos atidarymo metu. Toks 
viešas pasikalbėjimas, rašo 
laikraštis, nėra diplomatiš
kas, ypač dėl to, kad tie du 
vyrai už dienos turėjo susi
tikti slaptai pasikalbėti įvai
riais politiniais klausimais.

Mat Anglijos ministeris pir 
mininkas Macmillanas ir kiti 
prie valdžios vairo stovinti 
žmonės nori palaikyti gerus 
santykius su sovietais, jie 
dažnai kalba apie viršūnių 
konferenciją, ypač tuo susini- . 
pinęs Macmillanas. e

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

Sėkminga Buvo SLA
4-tosios Apskrities 

Gegužinė

metinė gegužinė, 
atžvilgiais buvo 

Diena pasitaikė 
tai iš visos Con-

Praeitą sekmadienį, rugpiu
čio 2 dieną Belleview Parke 
Waterbury įvyko Susivieniji
mo ketvirtosios apsk rities 
tradicinė 
kuri visais 
sėkminga, 
labai graži,
necticut valstijos ir tolimes
nių vietovių suvažiavo gau
sus būrys svečių ir viešnių. 
Vieni jų atvažiavo specialiais 
autobusais, kiti nuosavais au
tomobiliais.

ir geros 
lietuviai, bet jie, kaipo 

organizacijos nariai, 
bendrus stalus hartfor- 

ir manchesteriačiai,

Čia man teko sutikti daug 
musų broliškos organizacijos 
ilgamečių ir nuoširdžių vei
kėjų, jų tarpe linksmuosius 
ir draugiškus hartfordiečius, 
newhaveniečius, ansoniečius ir 
daugelį kitų vyrų ir moterų, 
taipgi manchesterietį nenuil- 
santį veikėją-veterą A. Bi- 
rietą su ponia. Nemažai buvo 
ir wat^rburiečių veikėjų, kaip 
ponai Matai, A. Orantas, Tre
čiokas ir kiti.

Nors į gegužinę buvo su
važiavę iš skirtingų vietovių 
organizacijos nariai 
valios 
vienos 
turėjo 
diečiai
ansoniečiai ir newhaveniečiai, 
ir daugelis kitų. Pažvelgus 
į tuos bendrai sudarytus ilgus 
ir įvairiais valgiais ir gėri
mais apdėtus stalus, atrodė, 
kad čia suvažiavę vienos bro
liškos organizacijos nariai, 
nors skirtingose vietovėse gy
venanti, moka gražiai, kaip 
vienos šeimos narai, sugyven
ti ir linksmai gražioj nuotai
koj laiką praleisti.

Taip besilinksmindami sve
čiai ir viešnios visai nepaju
to, kaip atėjo povakaris ir rei
kėjo skirstytis į namus. Apie 
6 valandą buvo kalbų progra
ma, bet apie tai ir visą gegu- 
nės eigą bei jos pasekmes pa
rašys apskrities koresponden
tas, kuris buvo gegužinėje ir 
sekė jos eigą.

Gegužinė, kaip man atrodė 
ir kiek teko sužinoti iš ren
gėjų, buvo tikrai sėkminga, 
ne tik dalyvių gausumu, bet 
ir finansiniai. Svečias.

Binghamton, N. Y.

ŠIA 50 Kuopos Piknikas Bus 
Rugsėjo 6 Dieną

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 50 kuopa rengia gražų 
ir linksmą pikniką-gegužinę 
šių metų rugsėjo 6 dieną, 
gražioj Antano Lėpos vasar
vietėj, Conklin, N. Y, ant 
gražios upės kranto. Piasidės 
pirmą valandą po pietų ir tę
sis iki sutemų. •

Visi Binghamtono ir apy
linkės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį Susivie
nijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę.

Čia susitiksite su 
nais pažįstamais ir
te naujų pažinčių, nes švenčių 
proga tikimasi daug svečių iš 
artimų ir tolimesnių miestų.

Bus įvairių skanių valgių ir 
gėrimų, tai nereikės alkį ir 
troškulį kęsti šiltame ore.

Rengimo komisija deda pa
stangas, kad visi atvykusieji 
butų patenkinti, ir ilgai nepa
mirštų Susivienijimo 50 kuo
pos linksmaus pikniko ir gra
žaus pasižmonėjimo.

Kviečia ŠIA 50 kuopos 
Pikniko Rengimo Komisija. 
PASTABA:

ną lytų, tai piknikas įvyks 
rytojaus dieną (Labor Day), 
rugsėjo 7 dieną.

tradicinį

savo se- 
padarysi-

Jeigu tą die-

Rockford, Illinois

ŠIA 77 Kuopos Reikalai

Susivienijimo 77 kuopos 
vykęs piknikas Šimaičių par
kelyje pavyko labai gerai. 
Nors ir neperdaugiausiai pub
likos dalyvavo, bet visi pa
ruošti valgiai išėjo, neliko nė 
trupinių paukšteliams pales
ti. Pasitaikė graži diena, tai 
gėrimų irgi daug išėjo. Kuo
pai liko ir pelno kokio nesi
tikėjo, už tai didelis ačiū pri
klauso rengimo komisijai, šei
mininkėms ir šeimininkams, 
kurie sunkiai dirbo per visą 
dieną, o didžiausias ačiū pri
klauso atsilankiusiems svete
liams.

Sezonui pasibaigus, kuopos 
nariai netinginiaus, jie galvo
ja pastatyti teatrą ar ką ki
ta.

Praeitame Susivienijimo 77 
kuopos susirinkime daktarės 
Surantienės higienos reikalais 
paskaita buvo įdomi ir vi
siems labai patiko. Reikia 
džiaugtis, kad savo narių tar
pe turime ir daktarų.

Pagal susirinkimo nutari
mą, kuopos reguliaris susirin
kimas neįvyks rugpiučio 2 
dieną, bet įvyks kitą mėnesį, 
tai yra rugsėjo 6 dieną, Lie
tuvių Klubo salėje. Po susi
rinkimo visi SLA 77 kuopos 
nariai yra kviečiami dalyvau
ti A. L. Tarybos gegužinėje, 
kuri tą dieną įvyks Švedų 
“Vasa” parkelyje, tai tenai 
pasimatysime.

Korespondentas.

Pittston, Pa

į-

1

rūpesčių, lai bunie lengva 11- 
šaltoje ir laisvoje Ame- 
žamėje.

J. V. Ramoška.

sėtis 
rikos

PARAZITAI

vasarą maskitų

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
metų rugpiučio mėn. 9 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės yra kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą ir aptar
ti kuopos reikalus.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Akron, Ohio

šių

Mirė Petronėlė Kubilienė,
ŠIA 354 Kuopos Narė

vsv.
Šį kartą 

yra Susi- 
Amerikoje 
Petronėlės 

gra-

Ir vėl naujas kapas 
Kryžiaus kapinėse, 
tas naujas kapas 
vienijimo Lietuvių 
354 kuopos narės
Kubilienės, užaugusios 
žiame Igliaukos bažnytkaimy
je Suvalkijoje.

Kaip daugelis kitų, taip ir 
velionė Petronėlė Kubilienė, 
atvyko į šį laisvės kraštą lai
mės jieškoti jauna būdama, 
tačiau ji nematė daug tų lai
mingų dienų. 1925 metais 
mirė jos vyras, ji pasiliko su 
šešiais mažais vaikais, bet 
gyvendama tose liūdnose ir 
sunkiose dienose, įsirašė į 
garbingą organizaciją Susi
vienijimą (Lietuvių Amerikoje 
ir iki mirties išbuvo gerame 
stovyje.

Šeimynai kiek paaugus ir 
vėl buvo nauji rūpesčiai. Taip 
besirūpindama ir ligos kanki
nama užbaigė savo vargus ir 
ilgą kelionę ant šio apvalaus 
žemės 
dieną 
gomis, 
nių ir
automobiliais į kapus, palai
dota amžinam poilsiui. Tokis 
didelis būrys palydovų liudi
ja, kad velionė Petronėlė Ku
bilienė buvo populiari ir užsi
tarnavusi pagarbos.

Dideliame nubudime liko 
šeima, giminės ir draugai. 
Šeimos nariams ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą, o Tau, 
Petronėle, po didėlių vargų ir

kamuolio. Liepos 27 
su bažnytinėmis apei- 
dideliam buriui gimi- 
draugų palydint 27

Būna
Ir kitokių parazitų, 
Kraują čiulpia jie su saiku, 
Ir pastimpa žiemos laiku, j 
Bet kitaip sovietų rojui, 
Parazitai ten gyvuoja, 
Ar tai vasarą, ar žiemą, 
Turi savo jie sistemą. 
Sugalvoja niekšų gauja 
Kaip po lašą čiulpti kraują. 
Žmonės dirba, prakaituoja, 
O jie viską sunaudoja. 
Darbininkai kenčia, stena, 
Bosai — prabangoj gyvena, 
Jie didžiausius turtus krauna, 
Ir į užsienius juos mauna. 
Kaip tautų tėvelis darė? 
Milijonų kiek privarė!... 
Liaudies priešus likvidavo- 
Iš valstybės iždo ėmė. 
Kiek ant karto pasisėmė, 
Ir į svetimą kišenę 
Jie be gėdos ranką kišo, 
Nuo tokios tvarkos “tėvelio 
Daug kas mirė ar pamišo... 
Broliškumo ten nebėra, 
Nuo žmonių jie atsitverė, 
Ir kasdien melagių gauja 
Naujų aukų reikalauja. 
Lai kacetuos žmonės tupi— 
Savo oda jiems tik rupi. 
Darbininkui bosai kala 
Be rubežių gryną melą: 
“Tu laimingas, tu bagotas, 
Geriam vodką, darom puotas, 
Susilaukei turto savo, 
Fabrikai, palociai — tavo!”.. 
Propaganda galvoj ūžia— 
Bet gyvena jis... bakūžėj!... 
Alkaną, nurengtą, basą, 
Posenovei girdo kvasu. 
Ilgus takus kaulais sėja... 
Atmins valdžia—geradčja!...

M

Bet per amžius taip nebus, 
Parazitų valdžia žus!

Sofija Ambrazevičienė.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Los Angeles Calif. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
75 kuopos rengiamas metinis 
piknikas įvyks šių metų rug
piučio mėn. 16 dieną, Arrovo 
Seco Parke N. Avė 60 ir Fi- 
gueroa Street (prie Pasadena 
Freeway). Bus skaniai paga
minti pietus 1-mą valandą po 
pietų. Bus įvairių gėrimų ir 
kitokių paįvairinimų. Rengė
jai kviečia vietinius ir apylin
kėse gyvenančius lietuviu at
silankyti į pikniką.

—O—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-geigužine įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes 'dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite j Rocky Glen parką.

—o—
Binghamton, N. Y. — Su

sivienijimo Lietuvių Ameri
koje 50 kuopa rengia pikni
ką-gegužinę šių metų rugsėjo 
mėn. 6 dieną, sekmadienį, An
tano Lėpos vasarvietėj, Conk
lin, N. Y. Pradžia pirmą va
landą po pietų. Rengėjai nuo
širdžiai kviečia savo kuopos 
narius ir visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
į šį Susivienijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę ir po žaliuo
jančiais medžiais praleisti 
sekmadienio popietį.

j SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

| Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
» SVYC1O M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO P1IK0S M. 
I D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

JAUNUOLIŲ BRENDIMAS
Abieju lyčių jaunuolių brendimas 

prasideda greitu augimu, kuris yra tik
ra to peri jodo rodykle, nes pagal chro
nologinį (metrikų) amžių .nevisuomet 
galima j j nustatyti, tuo labiau, kad gali 
būti individualus brendimo laikas, t. y. 
prasidėti ankščiau ar vėliau. Greitas 
augimas pasireiškia’ greitu svorio ir 
ūgio augimu, bet svoris priauga dau
giau, negu Ūgis, todėl vaikai atrodo 
stambus. Ypatingai greit auga kojos, 
greičiau negu liemuo, bet koją augimas 
sumažėja pirmiau negu liemens. Ben
drai visi kaulai auga greit, todėl berniu
kas jau 13 metų turi plačius pečius, o 
mergaitės didelius klubus 12 
žiuje, kasmet jų dubens kaulai 
ja ir riebalinis sluogsnis toje 
daugiau vystosi. Pas berniukus 
nys greičiau ir stipriau auga, 
baliniai odos sluogsniai. Širties raume
nys nesivysto taip greit, kaip viso kūno 
raumenys, jos jėgos .nėra dar pakanka
mos, kad jaunuoliai iki 16 'metą galėtą 
taip sunkiai dirbti, kaip suaugę vyrai 
ir todėl neturi būti apkraunami darbu ir 
privalo būti apsaugoti įstatymais, glo
bojami tėvų ir visuomenės.

Labai greitas augimas, pagreitintas 
medžiagos keitimasis (metabolizmas) 
sudaro didesnį maisto pareikalavimą ir 
padidina norą valgyti. Reikalingas ypač 
didelis proteinų kiekis, bet neturėtų bū
ti. perdaug riebalų ir cukraus; maistas 
turi būti gerai subalansuotas kokybes ir 
bendrų kalorijų atžvilgiu.

Palinkimas riebėti gali pereiti į nu
tukimą didesnio laipsnio, tuomet reika
linga dieta ir pakankama makšta. Pas 
mergaites atsitinka perdi dele skydinės 
liaukos (Sekrecija, kas pagreitina stip
riai medžiagos keitomąsi ir gali iššauk
ti liguistus reiškinius. Pas jas atsitinka 
skydines liaukos patinimas — gūžys, ku
ris vėliau išnyksta savaime, todėl ji va
dinama “Brendimo struma”. Jeigu vai
kas šitam amžiuje labai aukštas išaugo 
ir pradėjo liesęti, silpnėti, tai 
n i ai nėra normalus, gali būti 
ligos pasekmė, pa v. plaučių 
zes, kuri šitam amžiuje turi 
plėstis.

Mergaičių brendimas prasideda nuo 
8 metų ir pasiekia galutino išsivystymo 
18-20 meili, nes lytiniai organai auga ir 
toliau po mėnesinių atsiradimo. Pir
mučiausiai pasirodo antrinės brendimo 
žymės: klubų ir krūčių padidėjimas ir 
jų atmainos, kaip tamsus rateliai aplink 
spenelius ir tų pakėlimas. Toliau pasi
rodo plaukų augimas ant lytinių organų 
ir plečiasi toliau; po 6 mėnesių auga pa
žastyse, tuomet jau greit pasirodo mėne
sinės, dažniausiai 12-13 metų amžiuje. 
'Pirmais metais mėnesinės būna be tvar
kos, nenustatytais ciklais, dažniausiai 
su. didesnėmis pertraukomis; būna skau
smai, ar prieš jų atsiradimą, ar pradžio
je; būna ilgas kraujavimas, savaitę ir ii-

J 

giau. Ne anksčiau, kaip po metų, nuo 
mėnesinių pradžios gali būti apvaisini
mas, bet dažniausiai tiktai po 4-6 metų 
įvyksta nėštumas, t. y. 16 metų amžiuje. 
Nereguliarių mėnesinių priežastis būna 
įvairi, gali būti hormonų nepakankamu
mas, bet dažniausiai bendros sveikatos 
stovis., bloga mityba, ar nutukimas; ne
pakankamas judėjimas, tai vėl perdaug 
sporto. Psichoniai pergyvenimai nema
žai turi įtakos, taip pat įvairios emoci
jos, nesugebėjimas atlikti darbą, atsili
kimas moksle, apkrovimas papildomo- i 
mis pamokomis, virš plano.

v — •
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Bemiukų brendimas prasidėjęs 12 
metą tęsiasi iki 16 ir net 20 m e t ii. 

Nors gan greit lytiniai organai gamina 
sekreciją. — spermą, bet spermatozoi
dai, kurie gali apvaisinti, atsiranda joje 
vėliau, tik po 15-1,6 metą amžiaus.

Antrinės brendimo žymės pasireiš
kia greitu augimu, plačiais pečiais, il
gomis kojomis ir plauką augimu ant ly
tiniu organų ir aplink, toliau ant šlau
nų, vėliau pažastyse ir veide. Brendi
mo laikotarpyje gali pasirodyti pas ber
niukus ir krucią atmainos ir ją padidė
jimas, panašiai kaip mergaičių. Tie 
reiškiniai yra tik laikini, gan greit iš
nyksta. Apie 15-16 metų amžiuje jo bal- 

i sas darosi storesnis, vyriškas.
Šitam amžiuje vaikai retai serga 

ūmiomis infekcinėmis ligomis, kuriomis 
jie persirgo jaunesniam amžiuje. Bet 
jiems yra pavojus apsikrėsti lytinėmis 
ligonis, kaip sifilis, gonorėja. Apsikrė- 
timas tuber.nul.oze šitam amžiuje yra 
daug pavojingesnis, negu mokykliniam, 
nes brendimo laikotarpyje ją atsparu
mas mažėja ir tuberkulozė turi palinki
mą plėstis ir pereiti į sunkesnes plaučiu 
tbeė formos. Todėl jiems patartina yra 
BCG vakcinos skiepijimas, jeigu jie 
turi negativę tuberkulino reakciją. Reu
matiniai susirgimai su širdies kompli
kacijomis būna1 neretai. Adenoidai ma
žėja ir turi palinkimą, visai išnvti, o tan- 
silai žymiai mažėja. Mirtingumo prie
žastys yra tos pačios, kaip vaikų mo
kykliniam amžiuje, būtent nuo nelai
mingų atsitikimų: paskendimai ir au
tomobilių katastrofos didėja, ypač kuo
met jaunuoliai pradeda vairuoti, nes jie 
yra neatsargus, mėgsta važiuoti dideliu 
greitumu ir rizikuoti.

2. Psichologinės ir emocinės proble
mos.

Brendimo laikotarpis atneša mer
gaitėms ir berniukams daug naujų prob
lemų, sunkiai išrišamų, o prisitaikymas 
prie naujų sąlygų ima daug laiko, rei
kalauja daug pergyvenimų ir naujų jė
gų šu t ei kimo.

Greitas augimas ir kūno pakeitimai 
atrodo nemalonus, nepatogus. Berniu
kams trukdo labai išaugusios galūnės, 
ypač, kojos. Jie, regis, nežino kur dėti 
rankas, kaip statyti kojas, darosi neran- 

L gus, vis užkliūva tai už baldų, tai griū
na ant žaislų, padėtų ant grindų.

Mergaites nemėgsta savo kūno nau
jų formų, padidėjusių krūčių; jos yra 
susirūpinusios neaiškia joms ateitimi, 
subrendusios moters uždaviniais. Jos 
skundžiasi įvairiais negalavimais, ypač 

I pilvo skausmais, dar keletą menesių 
prieš menstruacijas. Berniukai mano, 
kad jie serga, bet negali surasti tos li
gos reiškinių vietos, nei lokalizuoti skau
smus. Abiejų lyčių nusiskundimai, ne
galavimai yra darniausiai psichologinės 
kilmes. Vaikai mėgsta aiškinti savo .ne
galavimus bloga prasme, taip pat ir kū
no kaikurias atmainas. Pavyzdžiui, 
berniukai, pastebėję savo krūčių atmai
nas, įtarią, kad tai yra moteriškumo 
ženklas; kad jie neišaugs, nebus tikrais 
vyrais. Bendrai, visa jaunuolių nuokai- 
ka keičiasi, jie yra palinkę prie pesimiz
mo, darosi hipochondrikais, kas gali pe
reiti į didelį susirūpinimą ir baimę. 
Daug jiems rūpesčių sudaro veido akne 
— pūlingi spuogeliai; jie būna neretai, 
jų priežastys įvairios; ar vidujinių liau
ki; .nesutaikytas veiksmas, ar dėl netin
kamo maisto sąstato. Tuo tarpu jau
nuoliai bijo, kad akne paeina nuo nešva
rumo, ne tiek nuo išorinio, kiek viduji
nio, gal kokių nedidelių klaidų seksuali
nėje srityje.

(Bus daugiau)

v • • v •
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1959 metais vasario 27-kovo I dieno
mis, SLA Centro patalpose, 307 W. 30-th Street, 
New York I, N. Y.

(Tęsinys)
ANTROJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo antrą se
siją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. vasario 
mėn. 27 dieną 2 valandą po pietų SLA Centro patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tary
bos nariai:

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

ro kvorumą.
12. Svarstomas iždo globėjo adv. S. Bredes žo

džiu patiektas raportas. N. Gugienei įnešus, J. Ma
ceinai paraėmus raportas vienbalsiai priimtas ir at
likti darbai ratifikuoti.

13. Svarstomas SLA sekretoriaus dr. M. J. Vi- 
niko raštu patiektas raportas.

SLA SEKRETORIAUS RAPORTAS
1959 m. vasario 27—kovo 1 d. Pildomosios 

Tarybos metiniam suvažiavimui

Mano, kaip sekretoriaus, raportas šj kartą bus 
ilgas, nes jis apims visų 1958 metų SLA veiklą. Vi
si klausimai, kurie liečia SLA stovį, finansinę padė
ti bus išaiškinti metiniuose raportuose. Susipažinus 
su metiniais raportais, teks juos pasirašyti preziden
tui, iždininkei ir man ir išsiuntinėti įvairių valstijų 
Apdraudų Departamentams.

Susipažinus ir išanalizavus 1958 metų SLA apys
kaitą, tenka padaryti teigiamų ir džiugių išvadų, nes 
iš metinio raporto matome, kad 1958 metais SLA 
turtas žymiai padidėjo.

Naujų narių, laike šio vajaus, iki šiol, buvo pri
rašyta viso 720 bendroje apdraudos sumoje $627,- 
700.00. Tenka pasidžiaugti, kad naujieji nariai pa
ėmė didesnes apdraudas, kurių vidurkis siekia apie 
$1000.00 ir kad šimtinių apdraudų, kaip būdavo se
niau, mažai bepasitaiko. ■♦Vien dėl šios priežasties 
SLA įplaukos žymiai padidėjo, palyginus su 1957 
metais. Taigi 1958 metų apyskaitos tikslus skaičiai 
nusako, kad SLA. stovis dar daugiau sustiprėjo ir pa
žengėme dar vieną pakopą į tvirtą pastovią ir užtik
rintą ateitį.

Turiu pasakyti, kad visi Seimo, Pildomosios Ta
rybos ir įvairių Komisijų nutarimai, kurie lietė SLA

organizaciją ir sekretoriaus pareigas buvo išpildyti ir 
įgyvendinti.

1958 m., liepos mėn. 26, 27 d. Pildomosios Tary
bos suvažiavimas (nutarimas Nr. 14), autorizavo 
mane pakelti algas Centro tarnautojams. Pasitaręs 
su ŠIA prezidentu P. Dargiu, Pildomosios Tarybos 
nutarimą įgyvendinome ir Centro tarnautojams algas 
nuo 1958 m. rugpiučio 16 d. pakėlėme.

Prašau šį Pildomosios Tarybos autorizuotą ir jau 
įgyvendintą nutarimą ratifikuoti.
Kiti reikalai.

Apie tuos reikalus, kurie liečia SLA turtą, namus, 
pataisymus ir kurie yra reikalingi Pildomosios Tary
bos autorizavimo pranešiu papunkčiui:

1. SLA poilsio namą Atlantic City operuojame 
jau 9 metus. Po tiek laiko, atsirado būtinas reikalas 
atlikti kai kurių pataisymų viduje ir iš lauko. Šiemet 
būtinai reikės išcementuoti kiemas. Jus visi žinote, 
kad SLA namo “shower” yra virtuvėje. “Shower vie
ta labai nepatogi, nes prisineša smėlio į virtuvę, ir 
be to, kitiems valgant, kiti atlieka “shower”, kūno 
apiplovimus. “Shower” būtinai reikėtų iškelti į kie
mą. Taigi, naujai cementuojant kiemą, butų galima 
ten įrengti ir “shower”.

2. Begyje 9 metų nusidėvėjo daug baltinių ir ra
kandai. Dalį baltinių reikės supirkti naujų, o rakan
dus atnaujinti.

3. Praeitais metais užėjusios audros iš namo pri- 
šakio išplovė antrą kartą naujai supiltas žemes ir 
palietė apsauginės užtvaros pamatus. Šį kartą pa
grindinai netaisiau, laikinai apkaišiojame akmenimis, 
nes valstija yra pažadėjusi pastatyti “Jettis”. Jei tų 
“Jettis” apsauga pasirodys efektinga, tada neberei
kės remonto. Bet jei “Jettis” neapsaugos namo, ta
da teks naudai atlikti pagrindinį sustiprinimo remon
tą.

Apie šį reikalą referuoju P. T. norėdamas, kad 
turėtumėt pilną vaizdą padėties ir kad atsiradus bū
tinam reikalui tuojaus pavestumet atlikti namo pa
mato sustiprinimo darbą.

4. SLA Centro name, po pasikartojančių vagių 
įsilaužimų, buvo uždėtos naujos spynos ant visų du
rų ir langų. Tris kartus name ant kiemo sprogo 
vamzdžiai. Vieną kartą sprogo nakties metus. Ža
los padarė daug. Lubos išmirko ir teko įdėti nau
jas, pataisyti grindis, net duris. Nes namas medinis 
ir kuomet sušlapo susimetė durys, todėl teko jos per
taisyti ir išlyginti.

5. Gyvenanti moteris Mrs. Shortsleeve SLA na
me ant kiemo, viršutiniame aukšte pareiškė, buk ji 
susižeidė maudynėje (vonioje) ir užvedė prieš SLA 
bylą. Tą bylą pervedžiau apdraudos kompanijai.

6. Nežiūrint, kad šiuo laiku visi buvome užimti 
skubiais valstybinių raportų darbais, bet ruošiame 
literatūrą anglų kalba ir darome vertimus visų proto
kolų. Tam yra pasamdytas specialis žmogus J. Kru
ze. Turiu pasakyti, kad dėka pagalbos pasamdyto 
žmogaus šiemet valstybinius raportus atlikome be 
samdymo ir talkos pašalinių žmonių.

7. SLA naujoje konstitucijoje yra pasakyta, kad 

kuopų. sekretoriai, praslinkus dviem mėnesiams po 
to, kai narys neužsimokėjo, būtinai turi raštu praneš
ti nariui apie jų užvilktas duokles ir pavojų atsidur
ti suspendavimo padėtyje. Kad palengvinti sekreto
riams atlikti šį darbą atspausdinome tokius praneši
mus ir išsiuntinėjome visoms kuopoms.

8. Vasario 16 d., kaip kasmet ir šiemet paminė
jome SLA Centre, tik šiauresniame ratelyje, nes tą 
pat dieną rengė vasario 16 d. minėjimą Lietuvos Gen. 
Konsulas ir Laisvės Komitetas.

9. Galiu pranešti, kad įsigijome pagerintą “proof 
presą”, už kurį teko sumokėti $257.55. (Ord. Nr. 96, 
čekio Nr. 96, čekio Nr. E1160, 1959 m. Jan. 24). Pa
laipsniui manome daryti ir daugiau pagerinimų, nes 
finansiniai stiprėjant organizacijai teks gerinti ir vi
sos techniškos priemonės.

10. SiLA Centro raštinei baigus darbą su rapor
tais, turėsime kiek laisvesnio laiko. Iš lėto, apsidai
rant reikės supirkinėti mašinos ir įvesti geresnį ap
tarnavimą visų SLA narių. Esu linkęs manyti, kad 
didėjant apdraudoms, SLA Centrui apsimokės įvesti 
naują sistemą duoklių iškolektavime.

11. Naujoi Akcidentalinė apdrauda susilaukė ge
ro pasisekimo. Bet patyrimas parodė, kad kai kurie 
nariai nori įsigyti šią apdraudą aukštose sumose, 
kurios bent kelis kart prašoka jų pomirtinę apdrau
dą. Todėl siulau Akcidentalės apdraudos taisykles 
patvarkyti taip: Apsidraudžiančio nario akcidentali
nė apdrauda, tos apdraudos suma neturi būti dides
nė už dvigubą jo gyvybės apdraudos sumą, išskyrus 
mažas apdraudas $100.00 iki $750.00 neperžengiant 
SLA Konstitucijos VIII skyriaus 2 straipsnio, kuris 
nusako, kad bendroji apdraudos suma negali būti di
desnė, (kaip $10,000.00.

12. SLA Seimas nutarė (žiūrėti 50-to Seimo pro
tokolą Nr. 55) mokėti SLA kuopoms 2% nuo surink
tų duoklių. Šį klausimą esu įnešęs į P. T. suvažiavi
mo dienotvarkę, kad išsiaiškinti dėl nutarimo ir kad 
aptarti, kaip jį įgyvendinti.

13. Centro tarnautojai išrašydami orderius per 
neapsižiūrėjimą praleido 101 numerį. Paskutinį or
derį išrašė 589 numerį, o sekantį jau išrašė ne 590 
numerį, kaip turėjo būti, bet 690 numerį. Taigi, viso 
yra praleista 101 numeris. Apie tai pranešu Pildo
majai Tarybai, prašydamas tai užprotokoluoti ir ži
noti, kad nuo 589 iki 690 numerio orderiai yra pra
leisti ir laikomi tuščiais.

14. Kaip žinote man tenka dirbti įvairiose komi
sijose. Šis mano raportas apima Rytų Komisijos 
pranešimą, nes suminėjau visus reikalus liečiančius 
S-LA nuosavybes rytuose. Vajaus Komisijos raportą 
patieksiu atskirai, bet čia norėčiau suminėti veiklą su 
Jaunuolių Komisija.

Jaunuolių Komisija jau yra turėjusi savo atskirą 
posėdį. Jų pasitarimo protokolo nuorašą yra gavę 
kai kurie P. T. nariai. Pasitarę su Jaunuolių Komi
sijos nariais esame užvedę platų susirašinėjimą su 
įvairių kolonijų jaunimu ir planuojama įsteigti bent 
kelias SLA jaunimo kuopas. Kadangi Pildomoji Ta
ryba turės bendrą posėdį su Jaunuolių Komisija, o 
toks posėdis, kiek prisimenu, SLA veiklos istorijoje 

bene bus pirmas, todėl Jaunuolių Komisijos veikla, 
kurią teko sutartinai su komisija atlikti ir derinti ne
kalbėsiu, nes ji išriškės bendrame posėdyje su Jau
nuolių Komisija.

15. Kiti klausimai, kaip vaikų apdraudos “Payor 
Clause”, kurią SLA 50-tas seimas yra nutaręs įvesti, 
bus svarstomi atskiru dienotvarkės punktu. Pomirti
nių išmokėjimų pašalpgaviams gyvenantiems Lietu
voje arba jų įgaliotiems asmenims nėra gauta jokių 
teisiškų patarimų, SLA įregistravimo Kanadoje rei
kalu turiu padaręs reikalingus apskaičiavimus. Ki
tais reikalais galėsiu P. T. narius painformuoti priva
čiame pasikalbėjime.

Baigiant noriu pasidžiaugti, kad per visus 1958 
metus susilaukiau kuo geriausio, nuoširdžiausio koope- 
ravimo su visomis SLA kuopomis, su SLA apskriti
mis, įvairiomis komisijomis ir ypatingai su visais P. 
T. nariais. Šia proga noriu pareikšti už tą nuoširdų 
kooperavimą mano giliausią padėką visiems, o ypa
tingai prezidentui P. Dargiui, su kuriuo beveik kas
dien teko susirišti laiškais ar telefonu ir pasitarus 
atlikti svarbius SLA reikalus, iždininkei N. Gugienei, 
nes sutartinai globojome SLA turtą ir visiems ki
tiems P. T. nariams už visokeriopą bendradarbiavimą 
ir visus gerus patarimus.

(Praeitieji 1958 metai SLA vainikavo naujais lai
mėjimais. Tie laimėjimai įgyti visų pastangomis. Jie 
neša mums visiems džiaugsmą, nes jie užtikrina mu
sų mielajai organizacijai gražiąją ateitį.

Po to, sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
paruoštą metinį 1958 metų raportą valstijoms, kuris 
sudaro dalį šio protokolo.

1958 m. SLA turto sudėtis tokia:
Nęfjudomos nuosavybės ____  $58,730.11
Morgičiai ____________________________ 237,000.21
U. S. Bondsai_____________   586,000.00
Įvairios sekuracijos ir bondsai________  2,367,669.04
Paskolos moksleiviams _________________ 8,385.00
Narystės paskolos_____ _______________  5,916.78
Paskolos SLA nariams bedarbiams______ 1,208.50
Inventorius _______ ___________________ ’ 5,607.28
Administratoriaus sąskaitose ___________ 3,500.00
Pinigai taupomose sąskaitose___________  12,268.10
Pinigai einamose sąskaitose ___________  119,9784)3

Viso ...........    $3,406,263.60
Apsvarsčius metinę apyskaitą, SLA 1958 metų 

stovį ir pareiškus visiems Pildomosios Tarybos na
riams pasitenkinimą dėl pasiektų naujų laimėjimų ir 
dar didesnio SLA finansinio sustiprėjimo, E. Miku- 
žiutei įnešiis, adv. S. Bredes parėmus, SLA sekreto
riaus raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis antrąją Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 6:30 vai. vakare, 
paskelbdamas, kad trečioji sesija prasidės ryte 9:30 
vai. šioje pat vietoje. S.LA prezidentas, sekretorius 
ir iždininkė pasilieka po posėdžio pasirašyti metinius 
raportus.

(Bus daugiau)

Los Angeles Calif.

Musų Miesto įvairenybes

Skaitytojus jau pasiekė 
naujausias š. m. Lietuvių Die
nų numeris. Jame duotas pa
sikalbėjimas su Laikmosios 
Vyriausybės min. pirmininku 
pulk. K. Škirpa, kuriame tas 
išryškina trejopą birželio į- 
vykių prasmės ir pasisako dėl 
Lietuvos ateities.

L. Dambriunas, laimėjęs 
šiemetinę Aidų žurnalo pre
miją už geriausią mokslinį 
veikalą, skatina kovoti visais 
frontais.

Atvykusi neseniai iš Lietu
vos pas savo vyrą E. Kielie- 
nė pasakoja apie gyvenimą 
pavergtoje tėvynėje, palygi
na, ar kas yra pagerėję, ar 
ne, ir džiaugiasi amerikinio 
gyvenimo gėrybėmis bei lais
vėmis.

I. Medžiukas rašo apie lie
tuvybės pilį prie Pacifiko, J. 
Sagutis — apie aktualiuosius 
SLA darbus, J. Tininis įverti
na Paryžiuje gyvenančio dail. 
A. Mončio kūrybą, lietuviško
jo romano problemomis pasi
sako J. Aistis, A. Alantas, 
Br. Raila, M. Vaitkus, Pr. 
Naujokaitis ir kt. Duota iš 
Australijos atvykusio jauno 
poeto Alf. Griciaus poezijos 
ir į Kaliforniją atsikėiusios 
gyventi su savo šeima P. 
Orintaitės ištrauka iš “Grož- 
vylės meilės” ir kt.

Daugiau kaip 50 nuotraukų 
atvaizduoja svarbiausius įvy
kius pasaulio lietuvių gyveni
me, tarp jų matome sukilimi- 
nės Laikin. Vyriausybės na
rius, LB Rytų apygardos at
stovų suvažiavimo New Yor
ke dalyvius, ALTS dešimtme
čio suvažiavimą vaizdais, Vil
niaus krašto lietuvių suvažia
vimą, lietuvių atstovus pas

buv. prezidentą H. Trumaną 
ir daug kitų. Numeris įvairus 
ir įdomus.

Gausus ir anglų skyrius. 
Pagrindinį straipsnį sudaro 
ištraukos iš latvio A. Šildės 
angliškai išleistos knygos 
“The Profils of Slavery”. 
Šildė artimai bendradarbiauja 
su Baltų Taryba Vokietijoje. 
Jo veikalą išleido Latvių Tau
tos Fondas Skandinavijoje. 
Plati lietuvių kultūrinio gy
venimo apžvalga.

Kadangi Kalifornijoj net 
vasarą nėra karščiau nei ki
tur, atsigaivinti leidžia vėsios 
naktys, tai ir vasaros metu 
ją lanko iš visur nemaža mu
sų tautiečių, kurie čia pra
leidžia savo atostogas. Gy
venti Los Angeles mieste są
lygos pagerės, kai bus ap
tvarkytas “smogo reikalas” 
— jo kiekis ore bus žymiai 
sumažintas.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, I AT VI JĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

NEW YORK 11, N. Y.
TeL CHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. ORamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. Olapel 6-4724

11339 Jos. Oampau 
DETROIT 12, MICH.
Tol. TOvnsend 9-8960

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1481

882 W. Glrard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut 5-8878
Kiek

332 Fttlmoro Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhavk 2874

Musų didžiulė firma, turėdama tuketančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą,
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 8—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

THKZSZ'.'.’NK XK

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneselui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 menesiui. Mokesčiai tik po $1.0š 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų i mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų nanų 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą - 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

»

(2) »

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

(D

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

t

Adresas

m., num. ir gatvė
miestas------------

m., num. ir gatvė

miestas-----------

m., num. ir gatvė
miestas_______

_ __________________ ——

, zona —, valstija —

.--.----------——-•—S

, zona —, valstija —

---- — — -----.—- — — -I 

, zona —, valstija —

, num. ir gatvė________________________________
miestas____________________ , zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

Spūdžiai Atostogauja 
Port Carbon, Pa.

Lietuviškų Dainų 
Plokštelė

Brooklyniečiai Pranas ir 
Bronė Spūdžiai, Susivienijimo 
ir kitų organizacijų žymus 
veikėjai, atostogas leidžia 
Pennsyvanigos kalnuose, Port 
Carbon, iš kur jie prisiuntė 
nuoširdžius sveikinimus 
sam Tėvynės personalui.

vi-

Linkėjimai iš Atlantic City
Susivienijimo 53 kuopos 

veikėjai Pranas ir Jadvyga 
Kesleriai, ir Jonas ir Marijo
na Kirmelevičiai iš Chelsea, 
Mass., atostogaudami Susi
vienijimo vasarnamyje At
lantic City, N. J., prisiuntė 
redaktoriui nuoširdžius linkė
jimus. Iš Atlantic City jie 
vyks į Amerikos sostinę Wa- 
shingtoną.

Zose Vitaitienė Atos
togauja Chicagoje

Velionio Stasio Vitaičio na
šlė, Zosė Vitaitienė, atostogas 
leidžia didmiestyje Chicagoje 
pas savo motiną, kitus gimi
nes ir draugus, kurių ji ten 
turi nemažai. Ji prisiuntė lin
kėjimus redaktoriui ir visam 
centro personalui.

Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių Piliečių Klubo 
Piknikas

Tėmykit visi. Kadangi šis 
piknikas nebus skelbiamas 
per radio, tad pranešam vi
siems, kad jis įvyks sekma
dienį, rugpiučio 9 dieną, Sans 
Souci parke, už šokių pavili- 
jono ant gražios pievos.

Prašome klubo narius ir jų 
draugus skaitlingai atsilanky
ti. Bus skanių valgių ir gar
daus šalto alučio atsigaivin
ti.

atsi-
sma-
pra-

Tad kviečiame visus 
lankyti ir su klubiečiais 
giai sekmadienio popietį 
leisti.

Kviečia Lietuvių 
Piliečių Klubas.

Cleveland, Ohio

ALT Vietinis Skyrius 
Reti gia Gegužinę

me-

Songs

Reąuest Records, Ine., 443 
West 49-th Street, New York 
19, N. Y., išleido naują lietu
viškų dainų plokštelę ir Tė
vynei prisiuntė paminėti. Tai 
dainos iš Lietuvos
of Lithuania, įdainuotos Lio
nės Jodis — kontraalto ir Rū
tos Lietuvių Tautinio Meno 
Ansamblio, kuriam vadovau
ja muz. Algirdas Kačanaus- 
kas. Viršelis spalvotas ir gra
žiai atrodo.

Plokštelėje telpa šios dai
nos: Aš berneli nesisiuliau; 
Kur banguoja Nemunėlis; Ar 
negaili, seserėle rūtelių; Pa
sakyk čigone melą: Kai aš 
grėbiau lankoj šieną; Ant 
melsvo ežero bangų; Tur ber
nelis vieną mintį; Kaip slap
tingai ; Aš mėgstu mėlynąjį 
dangų; Kaip gražiai žiba 
žvaigždutės; O kai aš; Saky
ki upeli; Džinguliukai; Ko 
liūdi berželi; Sveiki broliai; 
Greitai išvažiuosiu.

Šią plokštelę ir daugelį ki
tų galima gauti aukščiau pa
minėto j įstaigoj New Yorke.

Boston, Mass.

Advokatė Susanne P. Shallna
Kolegų Pagerbta

Bradfcrd ir 
dabartinis 

sekretorius,

kas mėnuo į Kaliforniją at
vyksta pastoviai įsikurti apie 
30,000 žmonių. Butų krizė 
laikoma praėjusia — galima 
gauti nebrangiai butų 
moms su gausiais 
čiais vaikais, 
miestas ir kt. 
vės smarkiai 
forniją geriau
toves renkasi dėl patogių kli
matinių sąlygų gyvenusieji 
taip pat Floridoj, Chicagoj, 
Arizonoj ir kitur.

Jonas, kilęs iš

Jonas, buvzs 
išvykzs bene

Šiaulių

Hanau, 
Austra-

v • sei- 
mažame-

Los Angeles
artimos vieto- 

plečiasi. Kali
nei kitas vie-

Ona, ir 
Juzė, Leono 
kaimo, Kal-

iš Lietuvos

Rockford, Illinois

A. L. Tarybos Gegužinė

Nuo pat ALT Rockfordo 
skyriaus įsisteigimo, kasmet 
buvo rengiama viena geguži
nė ir Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo vasario 16 
dienos minėjimai. Taip ir šie
met yra rengiamas paskutinis 
lietuvių piknikas sekmadienį, 
rugsėjo 6 dieną puikiame Šve
dų “Vasa” parkely.

AL.T skyrius susideda iš 
penkių lietuvių organizacijų, 
tad visi atsiunčia iš savo na
rių piknikui reikalingų darbi
ninkų. Tarybos parengimais 
daugiausia rūpinasi SLA 77 
kuopa, prisiunčia daug pagal
bininkų, taipgi remia Tarybos 
skyriaus parengimus Lietuvių 
Kultūros draugija ir Lietuvių 
Kultūros draugijos
skyrius, Amerikos Liet. B-vės 
apylinkė, 'Lietuvių Vyrų Cho
ras, kuris duoda daug pagal
bininkų ir patys nariai gau
siai dalyvauja ALT parengi
muose.

Taigi čia noriu nepasigirti, 
bet kad Rockfordo lietuviai 
vieningai dirba Lietuvos lais
vės kovose, niekas negali už
ginčyti. Kultūriniai meniniai 
darbai irgi nepamiršti.

Taigi mes kviečiame visus 
vietinius ir apylinkės lietu
vius bei lietuvaites dalyvauti 
šiame metiniame AUT pikni
ke. Žvalgas.

Mickus Domas, Antano ir Mari
jos sūnūs, iš Gumotlaukio kaimo, 
Žarėnų vals., Telšių apskr.

Mockus Juozas, Igno sūnūs. 
Petraitis 

apskričio.
Rukšėną^

Vokietijoje, 
lijon.

Rukštelė Bonifacas, iš Grybiškių 
kaimo, Salako vals., Zarasų apskr.

Samuolis Juozas, Kazio sūnūs, iš 
Vilušių kaimo, ankų vals., Šakių 
apskr.

Sedauskienė-Baltrušaite 
Žiužnienė-Baltrušaitė 
dukterys, iš Varsėdžių 
tinėnų vals.

Sragauskas Jonas, 
išvykzs 1944 m.

Venskienė Julė, iš Juodaičių k., 
Pakalnio vals., Raseinių apskr. ,

Verbyla Antanas, Jurgio sūnūs, 
gimęs Punsko parap., gyvenęs 
Kingstone.

Vertelis Stanislovas, Adverto sū
nūs, iš Skaudvilės vals.

Ambroza Cincas, Juozo 
gimęs 1903 m. Marijampolės 
gyvenęs Vaitimėrių kaime, 
vals., Tauragės apskr., buvo 
tas Vokietijon.

Astrašauskiene-Jusaituke Agota, 
ir jos sesuo Uklinienč Magde, duk
tė Jono ir Marijonos, iš Barzdų 
kaimo, Šakių apskr.

Banikonis Feliksas, Kazio sūnūs, 
kil. iš Maliupės vk., Gelvonių paš
tas, Ukmergės apskr.

Brunski James, Jono sūnūs, gim. 
Kauna apskr.

Bušienė-Kaulaitė Petronėlė, ir 
jos sesuo Murauskienė-Kaulaitė 
Barbora, Juozo dukterys, kil. iš 
Šarpių km., Rietavo par., Telšių 
apskr.

Dirmeikienė (ar Dermeikienė) 
Pranciška, Mato duktė, ir jos vai
kai Antanas, Stanislovas ir Elena, 
Juozo vaikai.

Gervė Jurgis, Jurgio sūnūs, gi
męs Garliavos valsčiuje.

Girnius Juozas, Felikso 
gimęs Kaune.

Kunickas Jonas, Jurgio 
su šeima.

Murauskienė-Kaulaitė Barbora, 
ir jos sesuo Bušitnė-Kaulaite Pet
ronėle, Juozo dukterys, kil. iš šar- 
pų kaimo, Rietavo par., Telšių ap.

Paškevičius Florijonas, Benedik
to sūnūs.

Pažėra Kazys, Antano sūnūs, g.

Jono sūnūs

iš Senaučio 
Marijam po-

ir Rckiene-

1910 m. Jonučių km., Garliavos 
vals.

Pranauskas Petras, 
ir jo žmona.

Radzevičius Juozas,
km., Mikališkio vals., 
lės apskr., ir šeima.

Rekas Konstantinas
Limišauskaitė Antanina.

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

Iieškomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNER AL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

sūnūs,

sūnūs,

moterų

sūnūs, 
apsk., 

Šilalės 
išvež-

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduodi ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodIand 2-7926

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir
Rugpiučio 1

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS MEIDUS, 277 kp., Leechburg, Pa., gimęs kovo 

18, 1886 m., Vižių kaime, Kauųo apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė .gegužes 1, 1933 m., mirė liepos 
13, 1959 m. Velionio žmonai, Marei Meidus, pomirti
nės išmokėta ______________________________  $705.00

MARE SIPARIENE, 155< kp., Benld, III., gimus kovo 18, 
1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 2, 

1923 m., mirė birželio 23, 1959 m. Velionės dukte
riai, Bernice Sidaras Harris, pomirtinės išmokėta $600.00

MALVINA STANKUS, 260 kp., Chicago, III., gimus ko
vo 15, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė vasa
rio 5, 1939 m., mirė 'birželio 29, 1959 m. Velionės 
vyrui, Paul Stankus, pomirtinės išmokėta_____ $500.00

ANTANAS TEVELONIS, 165 kp., Vandergrift, Pa., gi
męs birželio 13, 1879 m., Maženių kaime, Kauno 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 1, 
1919 m., mirė liepos 3, 1959^ m. Velionio vaikams: 
Joseph Tavelonis ir Mary [Benes, pomirtinės išmo- 

1_______ ___*__________________  $449.00

Pomirtinių ir

Susivienijimo
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų

Lietuvių Amerikoje

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

S“

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

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

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VlrEinia 7-4499

GALIMYBES BIZNIUI
Firma, turinti leidimą priimti ir persiųsti dovanų 

siuntinius į 'Lietuvą ir kitas SSSR dalis čia apmokant 
muitą, ieško asmenų, kurie galėtų firmos vardu tuos 
siuntinius priimti, asmenų, kurie turi visuomenėje 
pasitikėjimą ir populiarumą ir galėtų vadovauti tos 
firmos skyriams.

Tokie asmenys, suteikdami apie save informacijas, 
turi rašyti Bo;x 4807, šio laikraščio administracijai.

®— -S

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—ŠIA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

Kaip praeitais keliais 
tais, taip ir šiais metais Ame
rikos Lietuvių Tarybos vieti
nis skyrius rengia gražią me
tinę gegužinę-išvyką šių me
tų rugpiučio mėn. 16 dieną, 
visiems gerai žinomoj vietoj, 
Bratenahl. Bus gera muzika 
šokiams, kuri gros įvairius 
lietuviškus ir kitokius šokius. 
Prasidės pirmą valandą po 
pietų ir tęsis iki sutemų.

Rengėjai kviečia vietinius 
ir iš apylinkių kolonijų lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
šioj gegužinėj ir tyrame ore, 
drauge su senais pažįstamais 
praleisti sekmadienio popietį.

Iki pasimatymo gegužinėje 
rugpiučio 16 dieną.

Vienas Rengėjų.

Užpraeitos savaitės trečia
dienį, Lenox viešbutyje, Bos
tone, advokatės Sussarne P. 
Shallna kolegai ir bendradar
biai, surengė atsisveikinimo 
banketą. Adv. Shallna, kuri 
yra baigus Boston University 
Law School, per 19 metų bu
vo nare Board of Review of 
The Massachusetts Division 
of Employment Security, iš 
tų pareigų rezignavo užpraei
tą savaitę, kurios terminas 
baigėsi praeitą kovo mėnesį.

Gubernatoriai Loverett Sal- 
tonstall, Robert 
Christian Herter, 
J. A. Valstybių
advokatę S. P. Shallna pas
kyrė atkartotinai į tą vietą. 
Laike banketo buvo viršinin
kų įvairių skyrių tos divizi
jos, ir be komplimentiškų 
kalbų, įteikė jai diamantinį 
rankinį laikrodėlį.

Adv. Shallna, buvo pirmi
ninkė Massachusetts Federa- 
tion of Business and Profe- 
sional Women’s Clubs; Mas
sachusetts Association of 
Women Lawyers; Zonta Club 
of Boston; ir kitų organizaci
jų. Po ilgesnių atostogų, adv. 
S. P. Shallna veiks aktyviai 
advokatūros praktikoje kartu 
su vyru adv. A. O. Shallna.

Los Angeles Calif

Į Los Angeles ir kt. Cali- 
fornijos vietoves atsikelia gy
venti vis daugiau musų tau
tiečių. Čia ypač kuriasi at- 
vykstantieji iš Auskralijos, 
N. Zelendijos, Pietų Ameri
kos, Kanados. Bet nemaža 
atvyksta taip pat iš Chica
gos ir kt. vietovių. Vis dau
giau telkiasi ir įvairių versli- 
/ninkų.

Oficialiai skelbiama, kad

• v

Great Neck, N.

Prasidėjo Meno Paroda

Almaus galerijoj, 77 Stcam- 
boat Road, liepos 29 dieną 
prasidėjo meno paroda ir tę
sis iki rugpiučio 30 dienai. Ji 
kasdien atdara nuj 2 vai. po 
pietų iki 7 valandai vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 valandos iki 5 valandai 
po pietų.

Parodoje išstatyti šių me
nininkų kuriniai: Cowan, Jo
nyno, Mori, Shepherd ir Vie- 
sulos. Rep.

iP. V | • • •
aiesko j imai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Jonunicnė Elzbieta, Juozo duktė, 
gyvenusi Kaune.

Juočeraitė Maryte ir Stasė, iš 
Viekšnių.

Kalinskis Juozas, gimęs 1918 m. 
Kraužų kaime, Tauragės apskr.

Kasperavičius Povilas, Povilo s., 
iš Mažeikių. .

Lazdauskaitė-Jokubaitienė Ona, 
Izidoriaus duktė, gyveno Argenti
noje.

Leončikas Mikas, gyvenęs Kau- I
ne.

MNMMMMM
T

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwusend 8-0298

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

651 Albany Avė. 
HARTPORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164 .

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų Įstaigose. *Prio firmos įstai gų yra krautuves. *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro kasdien. SeŠtadie-

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

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

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540
832 North 7th St. 

PHILADELPHIA 28, Pa. 
WAlnnt 3-1747

Karėdami
-k®®®.'®'®'®.'

keta
ELZBIETA VAITKEVIČIENE, 42 kp., Grand Rapids, 

Mich., gimus balandžio 23, 1891 m., Suvalkų valse., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 1, 1933 m., 
mirė liepos 12, 1959 m. Velionės vyrui, Juozui 
Vaitkevičiui, pomirtinės išmokėta_____________ $118.00

Conn. Sirgo 12 sav.
Ohio. Sirgo 9 s. ir 2 d.
Cal. Sirgo 5 s.________

Viso __________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
P. MAŽUOLIS, 51 kp., Bridgcport,
A. AM33RAZIUNAS, 62 kp., Lorain,
M. VVAITKUS, 75 kp., Los Angeles,
V|. PIEŠINA, 123 kp., Montreal, Canada. Sirgo 4 s. ir 6 d.
J. TUNKUNAS, 126 kp., Nevv York, N. Y. Sirgo 6 s. ______
A. MOCKEVIČIUS^ 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 6 s. ________
J. DAMBRAUSKAS, 203 kp., Scbastopol, Pa. Sirgo 6 s. ____
A. JEFFERSON, 207 kp., Manchester, Conn. Sirgo 6 s.___ _
J. URBUTIS-JUODELIS, 217 kp., Chicago,, III. Sirgo 12 s.
P. IŠKAUSKAS, 236 kpų Toronto, Canada. Sirgo 112 s. ____
S. VIEŠKALNISt 308 kp., Brookline, Mass. Sirgo 7 s. ir 5 d.
E. PUIŠIENfi, 354 kp., Akron, Ohio. Sirgo 5 s. ___________

I I

Viso ____________................  _________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

$2,672.00
$82,648.59

$67.50
....... 64.00
___  30.00
___ 129.00
___  29.25
____ 75.00
.___ 36.00
_____ 45.00
___ 114.00
.___ 73.50
— 136.00
.___ 30.00

. $820.25
$15,241.00

Į

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atiantia City, N. J. Tel. 5-9870

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
807 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5829

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 LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur1 daug rimtų bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dolM visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA .

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

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; Yellovzstone Parkas su verdančiąja šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių ksva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis’ ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys ! 
be akių . . . •
i Ir daug, daug kitu Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

i

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir iv&iriose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir JdomiauVas 
žinias iš Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Ir “Kritikos bei polemikros' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
173$ South Halsted Street, Chicago 8, Ulinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

tplass Matter November 28, 1910, at the Post 
under the Act of March 8, 1879

Amerikos Prezidento Eisenhowerio 
ir Prancūzijos Prezidento Charles de 

Gaulle Pasitarimai Paryžiuje
Komunistinės Kinijos kariuomenė įsibriovė 
Indijos šiaurės pasienį. - Ispanijos diktatorius 
Franco pritaria Eisenhowerio pakvietimui 
Nikitos Chruščevio

l

Į)

I

I)i

/-

Musu valstybės prezidentas Eisenhoyveris, aplankęs 
vakarų Vokietijų, Didžiųjų, Britaniją, kur pasakė kalbų 
per televizijos tinklus kartu su Britanijos mins, pir
mininku Macmillanu, pranešdami visuomenei apie sa
vo pasitarimus. Eisenhoweris prisiminęs viršūnių kon
ferencijų pareiškė, jog jis sutiktų važiuoti į bile Euro
pos sostinę konfere.ncijon, jei tokioje konferencijoje 
butų galima kas nors gero padaryti ir turėti kokius vai
sius. Tokių pat mintį pareiškė ir ministeris pirminin
kas Maicmillanas.

t

i

Iš Didžiosios Britanijos prezidentas Eisenhoweris 
nuskrido į Prancūziją, kur buvo sutiktas daug iškil
mingiau, negu pirmesnėse valstybėse, Vokietijoje ir 
Britanijoje. Jam buvo nuklotas raudono kilimo takas 
aerodrome nuo lėktuvo iki jo laukiamai mašinai. Iš 
asrodromo važiuojant gatvėmis šimtai tūkstančių žmo
nių stovėdami ant šalygatvių sveikino prezidentą Eisen- 
howerį, ne tik kaip Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentą, bet ir kaip antrojo pasaulinio karo herojų, 
sėkmingai pravedusį karą.

Prezidentas Eisenhovveris ir prezidentas de Gaulle, 
pasikalbėjimuos priėjo prie vieno ir to paties susitari- ‘ 
mo, kad reikia stiprinti politines ir karines problemas 
visame pasaulyje. Jie taipgi susitarė, kad keturių di
džiųjų konferencija priimtina prince, bet ji bus sukvie
sta tik tuomet, kai bus numatytas reikalavimų išpildy
mas. Vienas svarbus prez. de Gaulle pareiškimas ir se
nas pageidavimas, tai sustiprinimas bendro darbo tarp 
Praiiteuzijois, Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų są
jungininkių.

D viejų prezidentų pasikalbėjime nebuvo minima 
Alžirijos klausimas, kur eina kova arti penki metai 
Moslem vadovaujamų sukilėlių už nepriklausomybę. 
Teigiama, kad žieminės Alžirijos klausimas bus disku
tuojamas ilgesnį laiką. Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius James C. Ilagerty Alžirijos sukilėlių reikalu pa
reiškė: “Gal gen. de Gaulle pats padarys pranešimą 
visuomenei šiuo klausimu“. Taipgi Hag*erty atsakė, 
jog pagal oficialius teigimus apie rugsėjo 15 dieną ge
nerolas de Gaulle pateiks naują planą atstatyti taiką 
Alžirijoje. Nors komunikate apie tai nieko nesakoma, Į 
bet yra žinoma, kad Prancūzijos vadai palieka 
planą Eisenho^eriui laimėti Amerikos diplomatų 
mą Prancūzijai šiame reikale.

Komunistinės Kinijos agresija prieš Indiją
Iš New Delhi pranesamia, 
kad komunistinės Kinijos ka
riuomenė įsibriovė į 
šiaurinį pasienį. Tai 
komunistinės Kinijos 
ja prieš Indiją. Nors 
nepasakoma agresijos

Indijos 
nauja 

agresi- 
aiškiai 

prieš

savo
para-

reikiaIndiją priežastį, bet 
manyti, kad komunistinė Ki
nija seka sovietinius grobo- 
nis. Ministeris pirmininkas 
Nehru mano, kad Indija sa
vo sienų reikalus su komunis
tine Kinija išspręs derybo-

Susivienijimo Septintosios Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

.. .......... .............. ................................. —.... .. ..........■-

Sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, 2-rą valandą po pietų, 
tuvių Piliečių Klubo salėje, 91 N. Main Street, Pittston, 
įvyksta. SLA. 7-tos apskrities metinis suvažiavimas.

Kuopos yra kviečiamos ir raginamos prisiųsti kodaugiau-
Bus iš- 

Sužinosim
šiai delegatų. Yra daug svarbių reikalų aptarimui, 
duoti valdybos raportai iš šių metų parengimų, 
kiek liko pelno nuo šių metų piknikų.

Taipgi kuopos yra raginamos atsiskaityti su 
valdyba už piknikų tikietus.

Tad kviečiame delegatus ir svečius skaitlingai 
ti į šį suvažiavimą. Užsibaigus suvažiavimui,
svečiai bus pavaišinti skania vakariene ir gėrimais.

Kuopos siųskite kodaugiausia delegatų. Lai ir kuopų 
valdybos dalyvauja.

Kviečiame visus
SLA 7-tos apskrities valdyba:

Adomas Miliauskas,
SLA 7-tosios apskrities pirmininkas, 

Juozas Maceina,
SLA. vice prez. ir apskrities sekretorius.

i

Lie- 
Pa.,

apskrities
s 

suvažiuo- 
delegatai ir

Į mis, be karo skelbimo ir žmo
nių žudymo. Teigiama, jog vi
sa eilė vietų McMahon apy
linkėje prarasta, tačiau ne
žiūrint to, Indija siunčia dau 
giau kariuomenės į tas sritis, 
kur daugiausia komunistų ka
riuomenės yra sutelkta. Sako
ma, kad siunčiamiems karei
viams yra įsakyta šauti, o 
jei butų reikalas pakeisti nau- 

I jus dalinius. Įsteigtas karinis 
štabas netoli Jorhat, apie pu
santro tūkstančio mylių šiau
rės fronte. Kinkos kariuome
nė sutelkta prie komunistų 
valdomojo Tibeto nuo Kašmi- 
ro iki šiaurės rytų pasienio. 
Indijos ministeriu kabineto į- 
sakymu, kariuomenė perėmė 
pasienio sargybą, nes ten su
traukta daug komunistinės 
kariuomenės.

Vėlesnės žinios teigia, kad 
Indijos gynybos ministeris 
Krishna atsistatydino iš savo 
pareigų. Jam dažnai buvo pri
metama parlamento ir spau
doje rašoma, kad buk jis po
litikavęs su ginkluotais dali
niais ir kai kurių net komuni
stu vadinamas. Taipgi atsis
tatydino ir kariuomenės va
das generolas Thimayya. Pas
tarasis atsistatydinimo prie- 

Į žastį motyvuoja tuo, kad Me
liono netinkamai veda kariuo
menės reikalus, kas jį priver
tė prie atsistatydinimo. Jis 
dar priminė, jog gen. Thi
mayya vienpusiškai elgiasi 
su paaukštinimu karininkų.

Kiti pranešimai teigia, kad 
Nehrui prašant, j 
mayya atšaukė savo 
tydinimą ir pasiliko 
pareigose.

Kaip Nehru, taip ir 
tano prezidentas Ayub 
kad Indija ir Pakistanas pri
valėtų tarp savęs išspręsti 
kilusius nesusipratimus.

Mirė Genocido Konvencijos Autorius 
Dr. Raphael Lemkin

v
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Pareiga ir Teisė

gen. Thi-
> atsista-

senose

Fakis-
mano,

Franco pritaria 
prezidentui Eisehoweriui

Ispanijos diktatorius Fran
cisco Franco patenkintas pre
zidento Eisenhowerio pakvie
timu Sovietų Sąjugos minis
terio pirmininko Chruščevo į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Nors jis prieškomunis- 
tas, pareiškė Franco, bet pri
taria prezidento Eisenhovverio 
nutarimui
kalbėti su Sovietų Sąjungos 
ministeriu pirmininku 
Chruščevu. Ispanijos diktato
rius taipgi pareiškė, kad jo 
nuomone Jungtinių Valstybių 
prezidentas Eisenhoweris yra 
tinkamas vakariečių atstovas 
pasikalbėti su sovietiniu mi
nisteriu Chruščevu.

susiitikti ir pasi-

Nikita

pranešama, kad 
Vengrija atnauji-

Atnaujino diplomatinius 
santykius

Iš Tokio 
Japonija ir
no diplomatinius santykius, 
kurių neturėjo per pastaruo
sius keliolika metų, nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos; 
Tokie pat santykiai atnaujin
ti ir su Sovietų Sąjunga. Pa
našius. santykius Japonija tu
ri su Lenkija, Jugoslavija. 
Vedamos derybos ir su kito
mis valstybėmis dėl santykių 
sudarymo, koki buvo 
antrąjį' pasaulinį karą.

Chruščevas ruošiasi 
vykti į Peipingę

Iš Maskvos pranešama,
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Chruščevas rug
sėjo 4 dieną pranešė, kad jis 
vyks į Peipingą tuojau po su
grįžimo iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių (pabaigoje rug
sėjo mėnesio. Jis tai padarė 
pobūvyje atidarant Lenkijos

prieš

kad

New York (LAIC) — Rug
piučio 28 dieną mirė širdies 
atakos paliestas, dr. Raphael 
Lenkin. Milton H. Blow į- 
staigoje Nevv Yorke kur tarė
si savo rašomos knygos gar
sinimo reikalu.

New York Times tarp kitko 
rašė — “Dr. Raphael Lemkin 
vasarojo Spring Valley, N. Y., 
ir grįžo tik ketvirtadienį. Ten 
rašė savo autobiografiją var
du “NEOFICIALUS ŽMO
GUS’’, sekant Nevv York Ti
mes vedamąjį, kuriame jis 
buvo sveikinamas su “pen
kiasdešimt šeštu laimėjimu”. 
Vedamasis buvo skirias pa
minėti Kapistano “penkiasde
šimt šeštos valstybės ratifi
kavusios Jungt. Tautų kon
venciją.

Nevv York Times vadino 
dr. Lemkin nepaprastai kant
riu ir visiškai privačiu žmo
gum. Times vedamasis per
žvelgė jo privačiu kovą pada
ryti galą masiniam žmogaus 
ir minties žudymui dėl tauti
nių, etninių, rasinių ir religi
nių priežasčių.

Jungtinėms Tautoms savo 
Generalinėj Asemblėjoj gruo
džio 9, 1948 metais priėmus 
Genocido Konvenciją Sovietų 
Sąjunga ir jos keli satelitai 
įsijungė į sąrašą tą konvenci
ją ratifikavusių. Tačiau JAV 
tos konvencijos nepriėmė ti
kėdamos, kad tai palies Ame
rikos suverenumo teises.

1953 metais dr. Lemkin 
prašė Jungtines Tautas ap
kaltinti Sovietų Sąjungą ir 
jos satelitus, kad jie sulaužė 
tą paktą nes ėmėsi žygių su
naikinti mažumas už Geleži- 

z
nės Uždangos. Jis savo kal
tinimu rėmė kad uz Geležinės 
Uždangos buvo persekiajami 
žydai. Nacių naikinimas žy
dų prieš dešimtmetį davė dr. 
Lemkinui pagrindą vesti kovą 
prieš visuotiną žudymą bet 
kurios grupės. Savo kovą jis 
rėmė nacių nustatyta progra
ma sterilizuoti ir daryti pri
verstinus abortus prieš antrą
jį pasaulinį karą. O taip pat 
jis iškėlė gazo žudymus ka- 
meruose, kurios pastoviai vy
ko nacių koncentracijos sto
vyklose.

Dr. Lemkin peržvelgė tą si
tuaciją savo knygoje “Axis 
Rule in Occupied Europe”. 
kuri buvo peskelbta 1944 me
tais. Tą knygą išleido Carne- 
gic Endowment for Interna- 
tional Peace. Toje knygoje 
žodis “genocide”, sakoma, 
buvo pirmu kartu pavartotas 
ir jis aptarė rasinių žudynių 
būdą, kuris vyko istorijoje. 
Autorius aiškino kad jis tą 
žodį nukalė iš graikiško “ge- 
nos” (rasė) ir lotyniško 
“cide” (žudymą). Parašė tą 
knygą Švedijoje kur gyveno 
su broliu Elias. Jiedu buvo 
vieninteliai iš visos šeimos, 
nes kitus šeimos narius su
naikino naciai įsiveržę į Len
kiją 1939 metais.

Dr. Lemkip Lenkijoje ver
tėsi privačia teisininko prak
tika. Anksčiau, nuo 1929 iki 
1935 metų, sekretoriavo ko
mitetui, kuris aprašė Lenki
jos Respublikos teisių rinki
nį.

Jis gimė ūkininkų šeimoje

industrijos parodą Maskvoje. 
Sakoma, kad jis išvyks į ko
munistinę Kiniją rugsėjo 29 
dieną, tą pat dieną kai su- 
grįž iš Amerikos.

Rytų Lenkijoje. Baigė -teisės 
mokslus Teisių fakultete ir 
Heidelbergo Universitete. Jis 
pilnai mokėjo devynias* kal
bas.

Rašydamas ir kalbėdamas 
įtikino Jungtinių Tautų dele
gatus pasiūlyti rezoliuciją, ku
ria Genocidas apt ariamas 
tarptautiniu kriminalu. Jis 
padėjo paruošti rezoliuciją, 
kuri buvo priimta 1946 me
tais ir kuri privedė prie jos 
ratifikavimo, kas buvo pada
ryta po dviejų metų.

1950 ir 1952 metais dr. lt
Lemkin buvo kandidatuotas 
Nobelio taikos premijai. Po 
karo jis dėstė teisę Yale Uni
versitete ir paskutiniuoju me
tu Rutgers Universiteto Ne
tvarko teisių fakultete. Rut
gers Universitete jis buvo tei
sių mokslų profesorius.

Jis buvo apdovanotas dau
geliu medalių ir ordenų. Dr. 
Lemkinas glaudžiai bendra
darbiavo su Amerikos Lietu
vių Taryba ypač Genocido 
Konvencijos reikalu.

Tilvytas Bara Rašy
tojus ir Poetus

Lietuvos rašytojai niekaip
x

negali kompartijai įtikti. Par- 
rijos “prižiūrėtojai” kedena 
tai vienus^ tai kitus ir daro 
priekaištus, kad nepakanka
mai savo kūryboje paliečia ir 
įvertina “šių dienų tarybinius 
laimėjimus”. x

Savaitraštyje "Literatūra ir 
menas” T. Tilvytis ryšium su 
trečiuoju visasąjunginiu rašy
tojų suvažiavimu parašė “kai 
kurias mintis ir pastabas”.

Prisimindamas buvusio Lie
tuvos rašytojų suvažiavimo 
diskusijas, kritikuoja, kad iš 
kalbėjusiųjų niekas nesigilino 
į klausimą,
“Kodėl, pavz., musų geriau
siose paskutiniųjų metų kny
gose vaizduojama tik praei
tis? Ar nekelia rūpesčio tas 
faktas, kad musų lyrikai atsi
sako visuomeninės minties, 
dargi temos, kad rašytojai 
pasišalino iš kovos su religi
niais prietarais lauko?”

Girdi, niekas taip nekerši
jąs rašytojui kaip “abejingu
mas ir šaltumas”.

Kritikuoja Tilvytis ir ver
tėjus, ypač verčiančius lietu
vių kurinius į rusų kalbą. Jie 
nepaisą, “netik kalbos atspal
vių ir stiliaus, bet ir elemen
tariausių eiliavimo dėsnių, iš
kraipo siužetą, iki pusės 
trumpindami, o kartais ir pri
rašydami savo kurinius. Til
vytis dar pastebi, kad per 
mažai lietuvių literatūros ku
rinių leidžiama rusų kalba: 
“Žemaitės, kuria netik žavisi, 
bet stebisi milijoninis skaity
tojas, nėra išleistas vienato- 
mis. Nepilnai težinomi Vie
nuolis, Simonaitytė, dar ma
žiau Lazdynų Palėda, Vaiž
gantas, Krėvė ir daug kitų 
praeities klasikų”. Ir pasta
rųjų metų literatūros kurinių 
mažai esą perteikiama visasą
junginiams skaitytojams. E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Kontrolės komisijos bau

dos. — Toji komisija, vei
kianti prie Ministeriu tary
bos, eilę įstaigų pareigūnų 
nubaudė už tai, kad nekon

visus Susi-

pilnateisio 
savivaldoje, 

jeigu trokšta-

Musų Susivienijimas savo esmėje yra savitarpinės 
apdraudos ir pašalpos organizacija, kuri pilnai sava
rankiai savo reikalus tvarko. SLA Konstitucijos nusta
tyta tvarka ir prisilaikant šios šalies veikiančiu įstaty
mų Susivienijimo nariai per savo rinktus atstovus sei
muose ir savo laisvai išrinktus vadovaujančius pareigų
jį us Pildomąją Tarybą sudarančius tvarko 
vienijimo reikalus.

Tai yra nepaprastai svarbi kiekvieno 
SLA nario teisė dalyvauti organizacijos 
Ir jeigu norime savo organizacijai gero,
me jai pažangos, tai visi privalome giliai suprasti rei
kalą šia teise pilnumoje pasinaudoti. Tad galima sa
kyti, kad ši teisė uždeda visiems Susivienijimo .nariams 
svarbią pareigą dalyvauti organizacijos darbuose.

Jeigu svarstytume šį reikalą iš pagrindų, tai priva
lėtume pirmiausia nurodyti, kad visi nariai būtinai tu
ri dalyvauti kuopos veikloje ir rūpintis gerai suorgani
zuoti kuopų valdybas. Nes kuopos, tai visos organiza
cijos sėkmingos veiklos pagrindas. Tai vietinė arba lo
kalinė veikla. Bet pats vimičiausia>s musų organizacijos 
gyvenime įvykis esti, kai nustatytu laiku v i sotinu ir 
slaptu balsavimu remka/me vyriausią' vadovybę—SLA 
Pildomąją Tarybą. Šie rinkimai visado atsispindi vi
sos organizacijos gyvenime. Prie tų rinkimų rūpestin
gai rengiasi visi atsakingi musų veikėjai, bet ir kiekvie
nas atskiras narys šiais rinkimais privalo susidomėti. 
Nes kitai į) jis neatliktų savo svarbios pareigos ir, kas 
ypatingai svarbu, nepasinaudotų savo teisėmis daly
vauti organizacijos savivaldoje.

Tai visa privalu dabar kaip tik pabrėžti, nes šį 
rudenį įvykstančiose Pildomosios Tarybos nominacijo
se ir ateiuUnčiypmetų rinkimuose turime naujenybę, 
būtent: nomrncbdjo s turės būti atliktos ne per du mč ne
siūs, kaip iki šio laiko, bet per vieną mėnesį. Tai labai 
svarbu, žinoti kuopoms, kurios turės iš anksto pasireng
ti ir laiku atlikti viską, kas pagal nusistovėjusią t\arką 
ir veikiančios SLA Konstitucijos nuostatus iš jų reika
lą ujama. Lygiai ir Pildomosios Tarybos rinkimai tu
rės įvykti ne per du mėnesius, kaip įkiši oi, bet vieną 
mėnesį.

Atsiminkime, kad čia praeito 60-jo SLA Seimo nu
tarimas, kuri 61 griežčiausia reikės laikytis ir šių nuosta
tų peržengimas gali turėti rimčiausias pasekmes, nes 
ne laiku atlikti kuopos nominacijų ar pačių rinkimų 
balsavimai gali būti nepripažinti. Tuo budu susidaro 
pavojus, jog blogai infęrmuotos ar nerangios kuopos 
gali neatlikti savo svarbiosios pareigos ir nuskriausti 

i savo narius, kada jie neturės galimumo pasinaudoti sa
vo pagrindine teise.

Suprantama, kad šiuo reikalu Tūvy.nės puslapiuo
se bus paskelbtas atitinkamas oficialus pranešimas, o 
taip pat bus padaryti visi reikalingi nurodymai. Bet 
jau- šiandien kuopos savo darbus ateičiai planuodumos 
turi šį reikalą laikyti prieš akis, kad nesusidarytų be
reikalingų rūpesčių ir pagaliau nesmagumų.

Šis pirmasai priminimas visoms SLA kuopoms ir 
musų veikėjams turi tikslą padėti, besirengiant naujam 
darbo sezonui po vasaros atoslūgio, taip sutvarkyti bu
simų susirinkimų datas, kad. jomis pasinaudoti ir atei
nančius rinkimus ir. nominacijas tvarkingai pravesti.

Atsiminkime, kuo daugiau kuopų nominacijose ir 
rinkimuose dalyvauja, tuo busimi rinkimai pilniau pa
vaizduoja. organizacijoje pasireiškiančias nuotaikas ir 
tuo tvirčiau jaučiasi išrinktieji pareigūnai, nes jie ži
no, kad turi persveriančios daugumos pasitikėjimą ir 
pritarimą.

troliavo naftos transportus ir 
išpildymą iš cisternų stotyse. 
— Už “bandymą apgauti ko
lūkį”, pateikiant per aukštą 
sąskaitą, nubausti įvairiomis 
baudomis Šiaulių vykdomojo 
komiteto skyrių darbuotojai. 
Jie už savo įmonės meninius 
darbus buvo patiekę kolcho
zui 13,000 rublių sąskaitą, 
kai tikroji darbų vertė buvu
si tik 5,000 rublių.

----- o------
Mokslines ekspedicijas, iš

siuntė į įvairas vietoves Mok
slų akademija įvairiems au
galams rinkti ir tirti. Medžia
ga bus panaudota ruošiamam

6 tomų veikalui “Lietuvos flo
ra”.

-----o----
Apklausinės visus proi. są

jungų narius. — Ryšium su 
Lietuvos profesinių sąjungų 
narių bilietų keitimu senieji 
bilietai atimami ir bus išduo
dami nauji, kai kiekvienas 
narys bus apklausinėtas.

Vilniuje įvyko Pabaltijo 
architekturin ių paminklų ap
saugos ir restauravimo me
todinė konferencija. Perskai
tyta apie 18 mokslinių prane
šimų.

.V- v»*eS4.
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PASIŽVALGIUS

le- 
konvencijoj kalbas 

AFL-CIO prezidentas 
Meany ir senatorius 

B. Johnson. Jie savo 
patarė amerikiečiams 
turi laikytis Sovietų 

ministeriui pirmi-

i Jungtines Amerikos

Legionieriai apie 
Chruščevo atvykimą '

Mineapolyje įvykusioj 
gionerių 
pasakė 
George 
Lyndon 
kalbose 
kaip jie
Sąjungos 
ninkui Nikitai Chruščev atvy
kus
Valstybes rugsėjo 15 dieną.
Tuo klausimu konvencija pri
ėmė rezoliuciją, kuria Ameri
kos gyventojai raginami su
tikti sovietinį vadą su atitin
kama pagarba, tačiau pataria 
budėti m nepamiršti, jog jis 
vadovau/ia konspiracijai su
naikinti laisvąjį pasaulį, o tuo 
pat kartu ir Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Amerikos didieji laikraščiai 
pareiškia įvairių nuomonių 
dėl Chruščevo a/tvykimo. Vie
ni jų pritaria jo atvykimui 
Amerikon ir prezidento vyki
mui į Sovietų Sąjungą, kiti 
pareiškia priešingas nuomo
nes, kad iš tų vizitų Amerikai 
ir laisvajam pasauliui nebus 
jokios naudos.

-----------xox-----------  
Priėmė biliu namų 
ūkio statybai

Prieš kiek laiko Senėtas 
priėmė bilių ūkio namų staty
bai, o dabar Atstovų Rumąi 
283 balsais prieš 105 balsus 
priėmė vieno bilijono ir 50 
milijonų dolerių. Šiam biliui 
nepritaria dabartinė preziden
to Eisenhowerio administraci
ja. Demokratas kongresma- 
nas iš Ohio Charles Vanik 
nuogastauja, kad prezidentas 
Eisenhoweris gali priimtą bi
lių vetuoti, bet jei jis tai pa
darys, turės pats prisiimti 
kaltę namų groviku, pareiškė 

\kongresmanas Vanik.
----------- xox -----------

Komunistų povandeniniai 
laivai JAV pakrantėse

JAV admirolas
wood, laivyno Pacifike vadas, 
teigia, kad šiuo metu komu
nistai turinti 400 povandeni
nių laivų, paruoštų paltį J. 
A. Valstybes. Daugiau kaip 
šimtas tokių povandeninių 
laivų yra vakariniame Pocifi- 
ke, apimančių septyniasdešimt 
milijonų ketvirtainių mylių. 
Sakoma, kad dalis tų povan
deninių laivų turi įgulas iš 
kiniečių komunistų, bet jie 
yra sovietų priežiūroje.

Šis povandeninų laivų buvi
mas JAV pakrantėse paaiškė
jo kaip tik šiuo metu, kada i 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Chruščevas už 
savaitės laiko atvyks Ameri
kon, o tie povandeniniai lai
vai, kaip teigiama, yra Sovie
tų Sąjungos valdžios priežiū
roje, tai prezidentui Eisenho- Į 
weriui, ChrušČevui viešint Į 
Washingtone, bus proga jam Į 
priminti apie tuos povandeni- į

H. Hop-

SLA Reikalai ir Veikla
Ir Gamta Prisitaikė Prie Susivienijimo 

Ketvirtosios Apskrities Gegužinės

Liepos mėnesio paskutinės 
dienos buvo karštos, tad Su
sivienijimo ketvirtosios ap
skrities gegužinės rengėjai 
nuogąstavo, kad tokiam karš
tam ore nieks nenorės vykti 
į gegužinę, nes tokiam ore 
daug patogiau laikas praleisti 
pajuruose. Tačiau atėjus rug
piučio mėnesio antrai dienai, 
gamta prisitaikė prie ketvir
tosios apskrities gegužinės ir 
jos rengėjus nudžiugino, nes 
tos dienos rytas, rugpiučio 
antrą, oras buvo vėsus ir tik
rai patogus gegužinėms.

Rugpiučio ant’ os dienos 
ryte man vykstant į ketvirto
sios apskrities gegužinę, oras 
buvo vėsus. Atvykus į New 
Haven geležinkelio stotį ir iš 
jos išėjus, vėsus oras su vė
ju švilpė aplinkui. Pagal susi
tarimą, aš paskambinau ket
virtosios apskrities pirminin
kui agronomui A. Kasperavi
čiui ir pranešiau jam apie sa
vo atvykimą. Jis man atsa
kė:

— Palauk lauke ant šaly- 
gatvio, o aš į dešimt minutų 
pribusiu tave sutikti ir parsi- 
vežiu į savo namus.

Man belaukiant ant šaly- 
gatvio vėsus vėjas švilpė ap
linkui ir šaltoka pradėjo da
rytis pavėsyje, turėjau nuei
ti ant kito šalygatvio, kur sau
lės spinduliai šiek tiek šildė.

Bestovint prieš saulės 
spindulius, pribuvo ir apskri
ties pirmininkas agr. A. Kas
peravičius su savo juodu ke- 
turačiu. Įsėdus į jį buvo daug 
maloniau, negu lauke, nes ja
me buvo šilčiau, Nuvažiavus 
į p. Kasperavičiaus rezidenci
ją, kuri randasi netoli miesto 
centro, gražioj apylinkėj, ant 
didelio ploto žemės, mus suti
ko pp. Kasperavičienė ir ilga
metė Tėvynės bendradarbė J. 
Dičkienė. Trumpai pasikalbė
jus ir pasidalinus mintimis, p. 
Kasperavičienė pakvietė pie- 
tams, kurie buvo skaniai pa
ruošti. Pavalgius pietus ir p. 
Kasperavičiui parodžius man 
savo nuosavybę, važiavome į 
gegužinę, kuri buvo šalia Wa- 
terburio. Kelionė užėmė apie 
pusvalandį.

Gegužines vieta-parkas

Pribuvus į gegužinės vietą, 
kuri yra prie pat ežero ir 
pradėjus važiuoti į parką, 
mus sutiko ilgametė Susivie
nijimo veikėja Aldona Matiem 
nė ir pasiūlė bilietus įvažiuo
ti į parką. Mes aiškinomės, 
kad ne visiems reikia bilietus 
pirkti, ypač nuo įžangos bi
lieto yra paliuosuotas apskri
ties ir gegužinės rengimo pir
mininkas p. Kasperavičius ir 
kiti svečiai, atvykę iš to
liau. Ponia Matienė susišyp- 
sojus nusileido ir ne iš visų 
reikalavo įžangos bilietų. Įva
žiavus į parką ir pasistačius 
atitinkamoj vietoj keturatį, 
ėjome į parke esančią svetai
nę sutikti daugiau pažįs
tamų ir nepažįstamų Ilgame
čių Susivienijimo veikėjų 
Connecticut valstijoj. Svetai
nė jau buvo pijna 
viešnių, kurių vieni 
savomis mašinomis, 
cialiais autobusais,
iia parko stovėjo trys. Pasi
teiravus teko sužinoti, kad 
vienas autobusių yra iš New 
Britain, Conn., kitas iš Hart- 
ford, Conn., o trečias iš Anso-

nia, Conn.
Čia tuoj teko sutikti SLA 

11 kuopos pirmininką Tarną 
Matą iš VVaterburio, SLA 207 
kuopos pirmininką ir Tėvynės 
bendradarbį su ponia A. Bi
lietą iš Manchester, Conn., il
gametį Susivienijimo veikėją- 
storastą p. Vedeikį iš Hart- 
ford, Conn., ilgametį Tėvynės 
bendradarbį J. Marčiulionį iš 
Ansopia, Conn., ilgametį ir 
nenuilstantį SLA 51 kuopos 
finansų sekretorių su ponia 
A. Sapiegą iš Bridgeport, 
Conn., ilgametį SLA 11 kuo
pos korespondentą ir geguži
nės rengimo komisijos narį 
Albiną Kušlį iš Watertown, 
Conn., ilgametį SLA 66 kuo
pos pirmininką S. Bujanaus- 
ką iš Ansonia,
necticut valstijoj pagarsėjusį 
ūkininką 
Vėliau 
ketaičiai, 
eilė kitų,
dinti neįmanoma, 
sutikti ketvirtosios apskrities 
sekretorių A. Orantą iš Wa- 
terburio, ir tos pat apskrities 
iždininką iš Hartford, Conn.

Su visais buvo malonu susi
tikti ir tikrai nuoširdžiai pa
sikalbėti. Visi, su kuriais tik 
susitikau, yra nuoširdus mu
sų broliškos organizacijos vei
kėjai ir jam gero velijanti. 
Gaila tik, kad man neteko 
susitikti ilgametį Susivieniji
mo veteraną Joną Tareilą iš 
IVaterburio, kuris yra daug 
dirbęs Susivienijimo ugdymui 
ir kovojęs už tuos principus, 
kurių Susivienijimas ir šian
dien laikosi.

Conn., Con-

V. Alksninį ir kt. 
pribuvo ponai Vo- 

p. Pilvelienė ir visa 
kuriuos visus išvar- 

Beje, teko

i
ir neišvar- 
ir truputį 
A. Birieta 

ir pakvietė 
su hartfor-

dar arčiau teko susi- 
su p. Vedeikiu ir ki- 
hortfordiečiais, kurių 
negaliu paminėti dėl 

Ypatingai yra

ir kitais 
Vedeikis ir ki-

svečių ir 
atvažiavo 
kiti spe- 

kurių ša-

nius laivus.
Jeigu ištikrųjų tokie povan

deniniai laivai esanti Ameri
kos pakrantėse, tai ko gi ver
ti Chruščevo ir prezidento 
Eisenhovverio vizitų pasikeiti
mai? Iš praeities žinoma, kad 
sovie/tiniai vadai vienaip kal
ba, o kitaip daro, taip elgiasi 
ir Chruščevas.

*

Birieta apsukrus žmogus
Man pasikalbėjus su aukš

čiau išvardintais 
dintais veikėjais 
pasiliuosavus, p. 
greitai pastebėjo 
mane susipažinti
diečiais, kurie turėjo ilgą sta
lą apdėtą įvairiais valgiais ir 
gėrimais troškuliui numalšin
ti. Čia 
pažinti 
tais 
vardus
nesužinojimo.
malonios ir vaišingos Hartfor
do miesto ponios, nes jos 
greitai pradėjo mane vaišinti 
lietuvišku kugeliu 
užkandžiais, p.
ti gėrimais, nes atrodė, kad 
jų stalas buvo paruoštas Pa
dėkos Dienai, ir kad prie jo 
susirinkę šeimos nariai links
mai laiką leidžia. Norėdamas 
sutikti daugiau Connecticut 
valstijoj gyvenančių Susivie
nijimo veikėjų, negalėjau il
gai su linksmais ir nuošir
džiais hartfordiečiais vaišin
tis.

Po to tas pats judrusis A. 
Birieta mane nuvedė prie 
Nevv Haveno ir Ansoniios vei
kėjų sudaryto stalo. Čia irgi 
ilgas stalas apdėtas įvairiais 
v a 1 g i ais ir gėrimais. Teko 
pastebėti p. Radzevičienę, p. 
Dičkienę, apskrities pirminin
ką p. Kasperavičių ir p. Ži- 
džiuniekę iš Worcester, Mass., 
kuri prieš keletą metų gyve
no Ansonijoj ir bendradarbia
vo Tėvynėlje. Pastaroji buvo 
atsivežus iš savo daržo pami- 
dorų ir kitų vaisių. Prie šio 
stalo buvo ir daugiau svečių 
ir viešnių, bejt aš negalėjau 
jų vardų sužinoti. Atleiskite 
man už tai.

Šalia minėto stalo buvo new- 
britoniečių stalas, ant kurio 
irgi buvo visko pakankamai, 
kas gegužinėje reikalinga ir 
ką dalyviai geriausia myli iš
vykę į tyrą orą. Bet dėl lai
ko stokos negalėjau su new- 
britoniečiais arčiau susieiti, 
išskyrus kuopos ilgametį sek
retorių p. Vitkauską. Tačiau 
jie visi linksmi ir draugiški
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Sveikatos skyrius
ket-

šei- 
kar-

žmonės, kaip kad broliškos 
organizacijos nariams pride
ra, laiką leido tarp savęs be
sikalbėdami kaip vienos 
mos nariai susitikę vieną 
tą metuose.

Apie šią Susivienijimo
virtosios apskrities gegužinę 
butų galima daug prirašyti ir 
jos gražią eigą paminėti, bet 
dėl nesužinojimo visų musų 
broliškos organizacijos veikė
jų vardų, negalima to padary
ti. Reikia pažymėti tiek, kad 
gegužinė visais atžvilgiais bu
vo sėkminga. Ne tik kad gam
ta prisitaikė prie gegužinės, 
bet ir Connecticut valstijoje 
gyvenanti veikėjai prisitaikė 
prie gamtos, gausiai dalyva
vo gegužinėje. Ji buvo sėk
minga ne tik gausumu daly
vių, bet, reikia manyti kad 
ii jos rengėjai turės nemažai 
pelno iš gegužinės.

Už jos surengimą priklau
so didelė padėka ketvirtosios 
apskrities pareigūnams ir Su
sivienijimo 11 kuopos išrink
tai komisijai gegužinę rengti. 
Tik ,jų pasišventimu ir nuo
širdžiu darbu gegužinė pada
ryta sėkminga. Norint ką 
nors laimėti, reikia nuošir
džiai dirbti, kaip kad dirba 
ketvirtosios apskrities parei
gūnai, 11 kuopos veikėjai, o 
taipgi ir visoj Connecticut 
valstijoj gyvenanti musų bro
liškos 
čiai ir 
zacijos

organizacijos ilgame- 
nepavaduojami organi- 
ugdytojai-veteranai.

Svečias.

Cicero, Illinois

Mirė Bernardas Simonaitis, 
SLA 301 Kuopos Narys

Rugpiučio mėn. 19 dieną 
buvo supiltas naujas kapas 
širdies ligaširdies ljga mirusiam SLA 
301 kuopos nariui Bernardui 
Simonaičiui.

Velionis buvo 57 metų am
žiaus, kilęs iš Suvalkijos, Bar
tininkų parapijos. Čia liko 
našlė žmona Onutė, o Lietu
voje tėvelis ir 3 broliai.

Lietuvoje velionis ilgus me
tus tarnavo pasienio policijo
je ir buvo baigęs mokamą bū
rį.

vKurį laiką man teko eiti to 
rajono viršininko pareigas, 
kuriame velionis tarnavo. Per
imant rajoną, tarp kitko bu
vo apkalbėti ir policininkai. 
Apie velionį man pareiškė,
kad šituo gali 100 pasitikė
ti, nes jis 
neapleis.

Velionis 
reinamojo 
kai 1940 m. 
Lietuvos tragedijos dienomis, 
Antanas Smetona su svita 
nebuvo perleistas Vokietijon, 
o paskui jie “slapta” perbėgo 
per sieną, apie jokius “aktus” 
nebuvę kalbos, nes tam nebu- 
bę nė laiko. Patį Smetoną su 
čemodanuku per sienos upelį 
Vokietijon pernešęs sargybos 
viršininkas Domantas, kurs 
žuvo pirmomis sovietų okupa
cijos dienomis.

Raudonųjų, o paskui rudų
jų, okupantų metais, velionis 
tarnavo universitete sargu, 
bet antru kart raudoniesiems 
užplustant Lietuvą, velionis 
pasirinko laisvus Vakarus, 
nors žinojo, kad teks kietai 
kovoti už gyvenimą.

Vokietijoje nuo sunkaus ir 
pusbadžio gyvenimo sveikata 
ėmė silpnėti. Atvykęs į šį 
kraštą ir įgavęs darbą, jį taip 
pat brangino ir sąžiningai at
liko, kaip ir pasieniečio tar
nybą Lietuvoje. Geri jam bu
vo visi viršininkai Lietuvoje 
ir čia ant fabriko bosų, jis 
blogo žodžio nesakė ir negal
vojo sunkaus fizinio 
atsisakyti.

Atvykus prieš 4 metus man 
su šeima į šį kraštą, velionis 
savo bute mus priglaudė ir 
už išgyventą virš dviejų mė-

mirs, bet tarnybos

(buvo Kybartų pe- 
punkto tarnyboje, 

birželio mėn.,

darbo

t

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMENIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. A. MONTVIDAS, Chicago, Illinois

Protarpinis Šlubavimas

'Žmones, kurie paprastai gali vaikš
čioti našiai ir normaliai, po kelių minu
čių eisenos ima šlubuoti arba turi susto
ti vietoj, kiškutį pasilsėti ir vėl gali ei
ti, bet netoli. Vėl ima šlubuoti. Kodėl? 
Nes blauzdoj įvyksta skaudėjimas ir jos 
raumenys tartum sukietėja ir apmirš- 
ta.

Pas jaunus žmones šis pasireiški
mas yra labai retas. Nuo jo kenčia taip 
vadinami pitsamžiai ir senukai, 
blauzdos didžioji arterija v ra žymiai už- 
akusi vienoj ar keliose vietose. Užaki
mą padaro kraujo kibimas prie viduji-- 
nes arterijos sienos. Kodėl jis ten kim
ba ir sudaro krekėsį, kuris susiaurina 
kraujui bėgti taką, niekas tikrai nėra į- 
rodęs. Teorijų yra keletas. Paprastai 
toji arterija yra pakietėjusi, joje randa
si riebaliniai depozitai ir kalkės. Dabar 
yra madoj kaltinti riebius valgius už ar
terijų kietėjimą, ypač gyvulinius rieba- , 
lūs.

Apie gydymą nekalbėsiu. Kartais 
ir operacija yra reikalinga. Yra ir vai
stų, kurie padėtį pagerina, tačiaus neiš
gydo.

Parašiau apie ligą, kad skaitytojas 
žinotų, jog tai ne reumatizmas ir ne ner
vų liga.

Iš 10,000 mano amžiaus SLA narių 
bent keli šimtai protarpiais šlubuoja.

BISKUTIS APIE TABAKĄ
Laikraščiai, televizija ir radijas yra 

kimštinai prikimšti cigarečių reklama. 
Beveik visos jos jau yra aprūpintos

Mat

nesių laiką nepaėmė nė vie
no cento.

Kur tik būdavo paskelbia
mi kultūriniai lietuviški pa
rengimai : opera, vaidinimas 
ir p., velionis tuoj sekdavo 
kur galima gauti bilietus ir 
juos iš anksto įsigydavo.^ 
Prenumeravo visą eilę laik
raščių, žurnalų, knygų.

Sušlubavus sveikatai nuo 
š. m. balandžio vidurio nebe
dirbo, o netrukus veik visai 
iš lovos nekėlė. Rugpiučio 15 
dieną mirė ligoninėje tyliai, 
ramiai ir kantriai..

Buvo pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje Ciceroje, 
kuri šia proga skendo gė
lyne ir 3 vakrus buvo pil
na lankytojų. Gėlių ir užuo
jautų siuntė ne vien giminės 
ir artimieji, bet net ir tie su 
kuriais velioniui teko gyventi 
Vokietijoje vienoje DP sto
vykloje.

Kai kilo grabnešių klausi
mas, tai pasisiūlė SLA, 
cijos Klubas Krivūlė ir 
gos Lietuvių Draugija, 
rioms velionis aktingai
lause ir darbovietės draugai. 
Velionio žmona pasirinko pas
taruosius. Bet SLA Deveikis 
vistiek nenusileido ir sudarė 
dar 6 garbės grabnešius. Baž
nyčioje gedulingas pamaldas 
atlaikė pats lietuvybės’ apaš^ 
talas prel. Albavičius ir dar 
2 kunigai, o savo turiningo
mis giesmėmis ašaras' traukė, 
velionio kaiminka iš Lietuvos 
ir mėgtoji solistė Izabelė Mo
tiekaitienė. Nors buvo trečia
dienis, pats savaitės vidurys, 
bet į laidotuves atvyko gimi
nės iš CleVelando, Detroito ir 
kt. Į kapines septyniolikoje 
automobilių lydėjo virš 60 
asmenų.

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į parapijos salę pietų, 
kur buvo paruošti gardus 
pietus, paskui visi giminės ir

Poli-
Čika- 

ku- 
prik-

koštuvais, kad apsaugoti rūkytoją .nuo 
nikotino ir dervos, nors tai yra pusėti
nas melas.

Iš kitos pusės pilasi statistikos, kad 
cigarečių rūkytojai yra linkę gauti plau
čių vėžį. Kai kurie tyrinėtojai, kurie 
ir patys ruko, mano, kad tai yra faktas, 
kiti užginčija. Ims laiko, kol pilnai bus

z

cigaretes ruko (milio.uai vyrų 
Ir vaikai neatsilieka. Ar 

praplitusi, 
Ar ne- 

kad dabar

— v •

ištirta.
Dabar 

ir moterų, 
vėžio liga yra dabar labiau 
negu praeityje, yra klausimas, 
bus tiktai medicijos pažanga,
įvairias ligas yra budai lengviau ir tik
inau surasti ?

Kažkodėl dabar niekas nesako ir 
nekalba' apie pypkę ir lupos ir liežuvio 
vėžį. Profesoriai, studentai, rašytojai 
U’ auditoriai rūkydavo pypkes. Dakta
rai gazdindavo, kad pypkė yra pavojin
gas daiktas.

Apie cigarus nė praeityje nė dabar 
gazdinimų nedaro. O cigare tabako 
daug.

Nėra: abejones, kad yra ligų, ku
riose rūkymas kenkia, ar tai butų ciga
retė, pypkė arba cigaras. Jei gydyto
jas paaiškina ligą ir pataria nerūkyti, 
reikia jo klausyti.

Kas nuo rūkymo pradeda gauti 
svaigulius, yra patartina nerūkyti Tie 
svaigalai kartojasi: urnai užeina svai
gulys, regėjimas darosi .neaiškus, Ausy
se kurtumas, kojose silpnumas. Žmogus 
priverstas yra į ką nors atsiremti, arba 
atsisėsti. Svaigulys yra trumpas. Jis 
gali išgąsdinti, nes yra panašus į apop- 
lekciją arba širdies sustojimą plakti.

spragą, 
išlaiky- 
nes jis 
pareik-

artimieji našlę palydėjo į na
mus, kur dar kartą visi so
čiai ir skaniai buvo pavalgy
dinti.

Tenka pastebėti tą 
kuri liko lietuvybės 
me mirus Simonaičiui, 
ir vaikų nepaliko, ir
šti giliai nuoširdžią užuojau
tą našlei ir artimiesiems.

Kapinėse Deveikis padarė 
visiems SLA nariams, daly
vavusiems laidotuvėse, grab- 
nešiams staigmeną, pasiūly
damas apžiūrėti jo kapą. Ša
lia jo mirusios motinos, žmo
nos ir jo vietą, su užrašu: 
“Kazimieras Deveikis”.

Stepas Paulauskas, 
SLA 301 kuopos 

valdybos pavestas.
♦

Toronto, Canada

SLA Kuopos Susirinkimas

Š. m. rugsėjo mėn. 13 die
ną 2 valandą po pietų Lietu
vių Namuose įvyksta pirma
sis poatostoginis SLA 236 
kuopos narių susirinkimas.

Bus aptarta kuopos jubilie
jinio parengimo ir jubiliejinio 
leidinio reikalai. Kviečiame 
narius kuo skaitlingiausiai su
sirinkime dalyvauti.

Valdyba.
I ...

Los Angeles, Calif.

SLA 75 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 20 dieną, 1 valandą/ 
po pietų, šv. Kazimiero para
pijos patalpose. Nariai malo
niai prašomi susirinkime da
lyvauti.

Bus pranešimas apie įvyku
sį pikniką. Taip pat bus ap
tariamas sekantis parengi
mas. Be to, nariai kurie dar 
nesate užsimokėję už II pus
metį galėsite apsimokėti.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

] Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo mėn. 13 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Lietuvių 
bažnytinėje svetainėje.

Visi nariai ir visos narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų 
mui. 
kime

aptarimui ir išsprendi- 
Iki pasimatymo susirin- 
rugsėjo 13 dieną.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

Greenfield, Mass.

ŠIA 297 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo mėnesio 13 dieną, 
sekmadienį, 1 valandą po pie
tų, Hab. Grill svetainėje, pas 
Petravičių.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti šiame susirin
kime ir sumokėti duokles. 
Liepos mėnesį nebuvo susi
rinkimo, tai prašome dabar 
atsilyginti, 
sirinkime.

Pasimatysime su-

A. Dėdinas,
297 kuopos sekr.
------------ I

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI* r

SLA

Chicago, Illinois. — Susivie
nijimo 1 Lietuvių Amerikoje 
134-tos moterų kuopos rengia
ma rudeninė linksma išvy- 
ka-piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 13-tą dieną, Leppos 
aržuolinė, 8212 So. Kean Ave
nue, arti Archer Avenue, Pra
džia 12 valand dieną, šokiams 
gros geras orkestras, bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir kitų 
įvairenybių. Rengėjos kviečia 
Susivienijimo narius ir geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti išvykoje ir linksmai 
laiką praleisti.
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Brangus Praeities Dokumentas
Kipras Bielinis.—Dienojant—spaudos draudimo laiku 

atsiminimai. Išleido A. L. Socialistų Sąjungą

kos žmonės. Juk tuo metu, 
kai Jurgis Bielinis ėjo vargin
gus knygnešio kelius, jau bu
vo pasireiškę visa eilę musų 
veikėjų-inteligentų. Suprasda
mi ano meto aplinkybes ir 
tuo pačiu metu nedat ydami 
anos garbingos kartos veikė
jams kokių nors priekaištų 
vis tik turim nusistebėti Jur
gio Bielinio konstruktyviu ir 
pažangiu galvojimu bei pla
čiais sumanymais tuometinė
je lietuvių veikloje.

Jurgis Bielinis planavo į- 
kurti plačią ir gerai organi
zuotą draugiją lietuviškoms 
knygoms platinti. “Tėvas daž
nai kalbėdavo apie tokios or
ganizacijos sudarymą, kuri 
apimtų visą kraštą, paliestų 
plačias žmonių mases“ — 
šo Kipras Bielinis. O tos 
ganizacijos veikimo būdas 
rėjo būti: “Organizuotai 
ryti per sieną šimtus ir,
reikia, tūkstančius pūdų kny
gų ir jas sistemingai

M

ra- 
or- 
tu- 
va- 
jei

platin-

turėjo 
įmonių

kartu dirbo arba

as- 
su 
su 
ar

ginti Lie- 
valstiečio 

gyvenimas 
savo įsiti-

KIPRO BIELINIO parašy
toji knyga yra ypatinga savo 
esmėje. Kada musų vienas žy
miausių politikos darbuotojų 
Kipras Bielinis pradėjo rašyti 
savo knygą, jis turėjo aiškų 
tikslą—aprašyti ne tiktai as- 
ipeniškus išgyvenimus savo 
jaunystėje, bet nupiešti aną 
laikotarpį, parodyt atgimstan
čios Lietuvos veikėjus ir 
menis, kuriuos jis pažino, 
kuriais
kuriais jam teko vienokiu 
kitokiu budu susidurti.

Šia proga reikėtų porą žo
džių pasakyti apie patį auto
rių — Kiprą Bielinį, kurio vi
sas gyvenimas skirtas Lietu
vos žmonių gerovei, Lietuvos 
išlaisvinimui, tauriausia pras
me, politiniam darbui, kurio 
vienintelis tikslas 
tuvos darbininko, 
interesus. Visas jo 
neatiaidi kova dėl
kinimų ir idėjų, kurias auto
rius surado ir subrandino 
kaip tik tais laikais, kuriuos 
jis aprašo savo knygoje. K. 
Bielinis visų Lietuvos demo
kratinių seimų narys ir nusi
pelnęs Lietuvos socialdemo
kratų lyderis.

Bet jo kruopštaus darbo 
rezultate pasidarė nuostabus 
žmogiškasis dokumentas, ku
rio vertė ir reikšmė yra tuo 
brangi, kad čia nepagražintai 
ir saikiai patiekti vaizdai ir 
faktai iš anos Lietuvos, ku
rios šiandiena jau nebėra, ku
ri dingo negrąžinamai, kuri 
tik atsiminimuos ir legendose 
pasiliko.

Štai kodėl autoriaus pavaiz
duoti įvykiai, kurie atrodo, 
gal būt nežymus ir jo parašy
ti žmonės, nors ilgainiui kar
tais nieku ypatingai nepasi
žymėjo, visumoje bendrai 
juos sudėjus įgauna jau ypa
tingos reikšmės. Kipras Bie
linis aprašė daugybę mažų is
torijų, ano gyvenimo nuoty
kių, kurie taip budingi tiems 
dabar jau tolimiems laikams.

Antras autoriaus nuopel
nas, tai jo parinkimas yisoa 
eilės dokumentų, parodančių 
ano meto Lietuvą vaizdingiau 
negu patys kruopščiausi apra
šymai. Tuo budu susidaro la
bai vertinga knyga, už kurios 
parengimą turi būti autoriui 
dėkinga musų visuomenė, nes 
joje bus randami labai platus 
šaltiniai visiems kas domėsis

anais laikas ir mėgins juos 
patyrinėti. Bet ir kiekvienam 
skaitytojui, kuris Kipro Bie
linio knygą paims į rankas 
greta aiškaus patarnavimo, 
supažindinant mus su mažiau
sia ištirtu spaudos draudimo 
laikotarpiu, taip pat suteiks 
ir džiaugsmą, nes visas auto
riaus kūrinys parašytas pat
raukliai, sąžiningai ir pakan
kamai vaizdžiai.

Visai atskirai tenka nuro
dyti gražų autoriaus nuopel
ną, tai jo tėvo, vadinamojo 
“knygnešių karaliaus“ Jurgio 
Bielinio gyvenimo ir žymes
niųjų darbų aprašymą. Gali
ma sakyti, autoriui pavyko 
pastatyti nenykstantį pa
minklą savo tėvui. Kipro Bie
linio pavaizduotas monumen
talus nepaprastos energijos 
veikėjo, sumanaus vyro, turė
jusio šviesią galvą ir mokė
jusio daug plačiau ir giliau 
galvoti, net negu daugelis 
musų pagarsėjusių veikėjų— 
inteligentų, portretas pasiliks 
ateičiai ryškus ir neblėstan
tis.

Jurgis Bielinis savo jaunys
tėje uolus ir sumanus ūkinin
kas sugebėjo sukurti pažan
gų savo ūkį ir jeigu tik butų 
tokiais ne toli siekiančiais 
troškimais pasitenkinęs, butų 
galėjęs ramiai, sočiai ir pato
giai sau gyventi. Bet tiesiog 
neįtikimai stiprus pasiryži
mas tarnauti savo gimtajam 
kraštui, savo žmonėms išbloš- 
kė Jurgį Bielinį iš savos ra
mios ir gražios sodybos, pa
darė iš jo klajoklį, persekio
jamą, baudžiamą ir nuolati
niame pavojuje gyvenantį pa- 
siryžėlį-idealistą. Musų pir
masis spaudos draudimo nuo
širdus aprašinėtojas Tumas- 
Vaižgantas šiltai ir su tinka
mu pietetu kalbėjo apie Jur
gį Bielinį-knygnešių karalių. 
Bet tik pažindami jo sunaus 
Kipro Bielinio patiektus savo 
tėvo apibudinimus, dabar pil
nai ir giliai turim progos jį 
pažinti ir tiksliai įvertinti.

Autorius mums sako, kad 
Jurgis Bielinis lankęs tik 
“kreisschule”, kurios progra
ma greičiausia nebuvo plati. 
Bet gyvenimiškas patyrimas, 
sugebėjimas įžvalgiai vertinti 
tuometines aplinkybes padėjo 
Jurgiui Bieliniui daryti svei
kus sprendimus ir daug to
liau numatyti, negu jo aplin-

Šiai organizacijai 
vadovauti patikimų 
komitetas. Jurgis Bielinis bu
vo numatęs ir lėšas šiam pla
čiam veikimui. Jo tiksliu ap
skaičiavimu anų laikų Lietu
voje jau buvo apie 500 lietu
viškos kaimiškos kilmės kuni
gų. Jie visi ne buvo biedni. 
Net ir tuo atveju, jeigu prie 
šios organizacijos niekas dau
giau neprisidėtų, tai jie vieni 
padarydami po 50 rublių įna
šą lengvai sudarytų 25,000 
rublių kapitalą. Su panašia 
suma Jurgio Bielinio manymu 
jau buvo galima pradėti rim
tą darbą. Bet šis gražus su
manymas negalėjo būti įvyk
dytas, nes neatsirado tiek ku
nigų, kurie patriotiniais su
metimais butų pasiryžę tokią 
organizaciją paremti. Neparė
mė šio užsimojimo nė daugu
ma ano meto inteligentų. Ir 
visas knygnešių darbas, visas 
lietuviškas tautinis susiprati
mas buvo ugdomas to meto 
pavienių pasiryžėlių, tokių 
kaip pats Jurgis Bielinis ir jo 
rūpesčiu sukurtų šiandiena I 
jau legandarine organizacija j 
— Garšvių kaimo 
daugelio asmenų, 
dai tebeturi būti 
siems brangus ir 
nors dabartinėmis

idealistų ir 
kurių var- 

mums vi- 
atmintini, 

žiauriomis
aplinkybėmis artinasi didelis 
pavojus, jog tie šviesus var
dai neišvengiamai dings už
mirštyje.

Kipro Bielinio visai teisin
gai nurodoma, kad spaudos 
draudimo laikų menkas vei
kėjų organizuotumas daug pa
kenkė. Suvalkiečiai, pavyz
džiui, knygas gabendavę tik 
savo reikalams, kauniečiai ap
rūpindavo tik sau artimas 
apylinkes. O autoriaus primi
nimas, kad plati organizacija 
ir planingas veikimas daug 
ką galėjo pakeisti gerojon pu
sėn, yra labai reikšmingas.

“Butume prisiauginę prity
rusių žmonių vėlesnių laikų 
opiems Lietuvos klausimams 
spręsti. Lietuvių tautos liki
mas kitaip galėjo atrodyti. 
Daugelis tų klausimų, pavyz
džiui Vilniaus, gal ir visai ne
būtų buvę, jeigu savąjį atgi
mimą ir savos visuomenės 
formavimą butume anksčiau 
pradėję, o spaudos draudimo 
nuostoliai neįvertinami visais 
požiūriais. Per tą laiką ėjo 
putautėjimas, paskui jį slinko 
visos kitos negerovės..’’—tei
singai nurodo K. Bielinis.

Jurgis Bielinis savo sunui 
Kiprui Vilkokalnyje jiems su
sitikus sakydavo, autoriaus 
žodžiais “ką per metus buvo 
pergalvojęs“. Čia Jur. Bielinis 
liūdnai nusiskųsdavo, kad 
“mes lietuviai esame dideli 
skurdžiai“. Jis ta proga aiš
kindavo, kad “Tilžės spaus- 
t u v i n i n k a i Mauderode ir 
Schenke knygas mums spaus
dino tik dėl gero pelno, o mes 
patys dar nič nieko neturi
me: nei savų spaustuvių, nei 
geros raštams platinti orga
nizacijos’’... Tą žinią juk ma

tė visi, ano meto šviesuome
nei juk tai buvo aišku, bet tik 
jis vienas pilnai ir savu laiku 
sugebėjo išreikšti.

Tad mes turime būti dėkin
gi Kiprui Bieliniui, kad jis 
bent kartą parodė pilnumoje, 
visu ugiu legėndariniu tapusį 
Lietuvos knygnešių karalių.

Kražių Skerdynės, paliku
sios visų Lietuvos žmonių 
širdyje neišgydomą žaizdą iš 
rusų caro priespaudos laikų 
K. Bielinio atsiminimuose at
sispindi ypatingai ryškiai, nu
spalvintos jautriu autoriaus 
įsigilinimu į tuometinę aplin
ką ir gilesniu to skaudaus į- 
vykio priežasčių tyrinėjimu.

Lietuvos sparčiu atgimimu 
mes džiaugiamės ir didžiuo
jamės. Bet tasai atgimimas 
ne vyko šventiškai giedrioje 
nuotaikoje. Buvo reikalingas 
didelis ir beatodairinis pasi
aukojimas. Ir tokio pasiauko
jimo pavyzdžių deja tenka 
jieškoti ne kur kitur tik pa
prastųjų žmonių tarpe, varg- . 
šų, gali sakyti, asmenyje.

Toksai vaizdas kartą įsmi- 
I gęs į sąmonę, jau niekados 
I nebeišdils: ...“mano atmintyje 
I dar pasiliko Garšvių ganyklų 
I gyventojas, keturių hektarų, 
Į savo daržinėlės ir trobelės 
I savininkas — senukas Jurgis 
Į Dilkus. Senukas sielojosi 
I spausdinto žodžio uždraudimu I 
I ir savo daržinėlėje laikė kny- 
I gų sandėlį, tvirtindamas, kad 

dėl uždarbio jis tokio darbo I 
Į nedirbtų ir draužiamų raš- Į 

tų nesaugotų“.
Aplamai K. Bielinio pirmu 

kartu taip pilnai iškeltoji I 
Garšvių organizacijos epopė
ja sudaro vieną gražiausių 
šio laikotarpio - pasireiškimų. Į 
Tai paprasti kaimo žmonės, 

I niekieno neįkvėpti mažai ska
tinami, bet giliu savo lietuvis- Į 
ku supratimu jautė būtinumą 
dirbti tą nepaprastai didelės I 
reikšmės kulturinį darbą. Ne 
vienas Jurgis Dilkus, bet de
šimtys jam lygaus pasiryži
mo asmenų dirbo kartu su 
Jurgiu Bieliniu ir atliko pagal 
anų laikų mastą visai lietuvių 
tautai brangų darbą.

Kipro Bielinio knygos pus- Į 
lapiai mus veda per anuos 
laikus ir atidengia jau pa
mirštamą dabar epochą. Anie 
paprasti musų žmonės dėl sa- j 
vo nuveiktų darbų negali bū
ti užmiršti ir šiandieną, nors 
jau daug laiko prabėgo, nors 
jau spėjome pažinti visas ei
les naujų laikų karžygių, ku
rie aukojos savo kraštui ir 
savo žmonėms. Kiekvienas 
apsišvietęs lietuvis turi pažin
ti Augustės, Ūdros, Bružo, 
Neteckio, Laduko, Leonoros- j 
Levanorijos ir daugelio kitų 
vardus, kuriuos pavaizduoda
mas Kipras Bielinis atliko 
ypatingą žygį, tokį žygį, ku
rio dabartinėmis aplinkybėmis 
jau niekas nesugebėtų atlik
ti.

Beskaitan,t K. Bielinio kny
gą pažystame ne tik knygne
šių ir visuomenininkų veiki
mą, bet taip pat įsigiliname 
ir į tuometinės Lietuvos kas
dienę buitį. Tai irgi svarbus : 
papildymas prie jau daugelio ! 
šioje srityje darytų mėgini- : 
mų. :

K. Bielinio knygoje keliais ' 
atvejais kalbama apie šios ša- i 
lies lietuvius, jų veiklą ir pa
sireiškusius darbuotojus, kas 
sudaro šių dienų skaitytojui ■ 
irgi įdomią ir patrauklią me
džiagą.

Jau buvo užsiminta apie K. 
Bielinio atsiminimų priedus, 
dokumentinius raštus. Jie yra 
vertingi ne tik kaip šių atsi
minimų tam tikros iliustraci
jos, bet turi ir savarankų 
vaidmenį.

Praleistos valandos su K. 
Bielinio knyga kiek vienam 
skaitytojui bus ne tik malo
nios bet kartu ir naudingos.

P. Tarvd. I

Musų Laikai
I Dabar eina nauja era, 

Sentimentų jau nebėra, 
Žednas ieško naudą kokią, 
Piniginę ai? kitokią.
Štai paimkim ir mėnulį: 
Dangaus erdvėj jisai guli, 
Nuo pasaulio sutvėrimo 
Jis turėjo paskyrimą 
Tik meilužiams patarnaut. 
Kartais, jiems apšviet takelį, 
Kaip jie eina į miškelį, 
Kukliai vos nusišypsot, 
Kuomet reikia—primerki 
Savo laiku pasislėpt 
Ir... tylėt—neatsiliept... 
Darbas lengvas ir malonus 
Ir nereikia vargint šonus. 
Šitaip buvo—ir “okey!“ 
Kas gi šiandien atsitiko? 
Ar mėnuliui tas patiko? 
Jau to žmonėm šiandien maža, 
Jie rakietas storas veža, 
Kad mėnulį jiems daskkt, 
Pažiūrėt, ką dieną daro, 
Gal prekybą kokią varo, 
Gal jis turi aukso, švino, 
Geležies ar gazolino, 
žodžiu, nori jį priverst 
Savo vidurius išversti... 
Susidėję visi urmu 
Prieš mėnulį veda šturmą. 
Na, žiūrėsim, ar pavyks, 
Ar mėnulis gal užpyks, 
Pasislėps (nemažas dangus!) 

sudiev, mėnuli brangus!
Pilėnas.

akį,

lr...

s

UŽ KĄ?
Kuomet ant mus, kaip snie

gas ant galvos, netikėtai kri
to uzurpatoriai, dingo laisvas 
ir laimingas gyvenimas. Kiek
vienas bijojo savo gimtajam 
mieste net žingsnį žengt ir 
pasijudint. Žmonės stengėsi 
sėdėt namuose, vengdami su
sitikt su atėjūnais. Musų tė
vynė tapo panaši į kraštą, už
kariautą baisiais nugalėtojais, 
kurie pametė sąžinę ir žmo
gaus pavydalą.

Bet Antanėlis, šviesiaplau
kis, gražus jaunuolis, niekov 
nebijojo. Užaugęs laisvoj že
mėj ir nepatyręs jokio vargo, 
jis nežinojo, kas yra neapy
kanta ir siaubas. Visi žmonės 
jam atrodė draugiški ir malo
nus. Nustojęs .prie raudonųjų 
darbo, jis betiksliai slankojo 
po miestą.

Kartą, vienam iš gražių 
Kauno moderniškų pastatų, 
vyko “draugų“ susirinkimas. 
Karšta... Langai atidaryti ir 
daug žmonių žiuri į vidų, 
klausydami, kas ten kalbama. 
Sustojo ir Antanėlis. Pagal 
užsuktą žemyn nosį ir juodos 
akys, iškart galima buvo su
prast, kad tai ne lietuvis.

Ilgai, ilgai jis kalbėjo, 
šmeiždamas Lietuvą ir Lietu
vos valdžią: Kaip Lietuvoj 
tautinės mažumos buvo spau
džiamos, kaip darbininkai ir 
ūkininkai buvo išnaudojami. 
Jo kalboj nebuvo nei vieno 
žodžio teisybės, nes Lietuvoj 
kiekvienas pilietis, nors jis 
butų ir žydas, galėjo būt ir 
buvo net karininku, t. y. tė
vynės gynėju, jei turėjo tam 
tikrą paruošimą, darbininkai 
negalėjo būt spaudžiami, nes 
Lietuva agrikultutinė šalis ir 
fabrikų beveik nebuvo, o ūki
ninkai tep. buvo laisvi, kaip 
vėjas, sumokėdami valdžiai 
tik labai menką duoklę

Ilgai klausėsi Antanėlis tos
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Biznieriams savo biznius ge
riausia garsinti SLA organe 
Tėvynėje.

nesąmoningos kalbos, bet jo 
kantrybė, galop, truko, kuo
met kalbėtojas palietė tikėji
mą ir pradėjo tvirtinti, kad 
Dievo visai nėra, Kristus nie
kuomet nebuvo gimęs, ir pa
niekinamai atsiliepė apie Kris
taus motiną. Tuomet pusiau 
įsikišęs per langą, jisai pasa
kė:

— Kalbėkit, kalbėkit, greit 
jums šita krautuvėlė bUB už
daryta’...

Tą pasakęs, jisai pasitrau
kė nuo lango ir ėjo namo, bet, 
nespėjjo pereit nei šimto žing
snių, kaip jam pastojo kelią 
detektivas, rodydamas iš po 
atlapo švarko savo ženklelį. 
Antanėlis dairosi, kaip butų 
galima pabėgt, bet iš kitos 
pusės pribėgo jau kitas, o ten 
ir trečias, kaip iš po žemės 
užaugo, ir traukia revolverį.

Nuvedė į komisariatą, iš 
•ten į “črezvyčaiką“, kur ir 
priteisė sušaudymui, kaip ir 
visus, kurie ten patekdavo. 
Užkasė patylom ten pat, ant 
kiemo.

Nebėr musų šviesiaplaukio, 
mielynakio jaunuolio...

Niekas neturi teisės ieškot 
tokių slaptų kapų, nes už tai 
gresia mirties bausmė.

Nors sovietų valdžios viskas 
daroma paslaptingai, bet, iš 
lupų į lupas, žinios kaip tai

išeina. Iki Antanėlio motinos 
taip pat daėjo gandas, kad 
jos sūnelio jau nėra gyvųjų 
tarpe. Kas gali suprast moti
nos jausmus ir širdgėlą?...

Tamsu gatvėse ir nematyt 
žmogaus šešėlio, tik girdisi 
sargybinių žingsniai. Motina 
eina prie “črezvyčč.ikos”, 
slankoja palei tvorą, gei pa
matys nors vietą, kur užkasė 
jos sūnelį... Niekas nežino, 
kiek ji čia išlieja ašarų...

Tamsuma padengia viską.
Sofija Ambrazevičienė.

South Boston, Mass

SLA 43 KUOPOS
po atostoginis narių susirin
kimas kviečiamas š. m. rug
sėjo mėn 16 dieną, 7 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijos Klubo patalpose, 
368 W. Broadway, So. Bosto
ne. Prašome visus narius da
lyvauti susirinkime ir, ypač 
susitvarkyti mokėjimų reika
lus. Bus aptariama ir kiti 
svarbus kuopos reikalai.

Kuopos Valdyba.

Laike šio Susivienijimo Pa
gos Vajaus įrašykite į SLA 
savo šeimos narius, draugus 
ir kaimynus.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO 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 2:30 iki 3:00 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, sekmadieniais 
nuo 2 iki 3 vai. po pietų.

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 ■ pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki lietos; 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 HEmiock 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 programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voica Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Tnkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph( Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

IIARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4'100-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring HHl Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceina 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa. 
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

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 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
185 WEST 14th STREET 

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 8-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

882 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiuli firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—<12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalvmus.

Licensed by USSR

89 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

806 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HAJtTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend fr-3980

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

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 18, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa

Tel. WAlnut 5-8878
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Amerikos Lietuvių Veikla
SLA Prezidentas ir 
Sekretorius Lankėsi 

Bostone

Praeitos savaitės pabaigoje 
Susivienijimo prezidentas Po
vilas P. Dargis iš Pittsburgho 
nuskrido į Bostoną, o sekre
torius dr. Matas J. Vinikas 
traukiniu nuvažiavo į Bosto
ną pasitarti su Susivienijimo 
antrosios apskrities ir kitais 
tenaitiniais veikėjais organi
zacijos reikalais. Pasitarimai 
įvyko du vakarus, rugsėjo 3 
ir 4 dienomis Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose, So. 
Bostone. Svarbiausias pasita
rimų tikslas buvo — įtrauk
ti į Susivienijimą įvairių or
ganizacijų ir klubų narius. 
Šis klausimas, dėl kurio mu
sų organizacijos pareigūnai 
buvo nuvykę, gausiai susirin
kusių veikėjų pasitarime bu
vo rimtai diskutuotas. Visi 
tuo klausimu kalbėjusieji pa
reiškė ^teigiamas nuomones, 
reiškia pritarė musų organi
zacijos prezidento ir sekreto
riaus sumanymui. Taipgi pla
čiai buvo apkalbėtas jaunimo 
įtraukimas į Susivienijimą. 
Jaunuoliai įsirašę į Susivieni
jimą galės būti taip vadina
mais socialiais nariais ir nau
dotis atitinkamomis privilegi
jomis, kokias turi visi tame 
skyriuje priklausanti nariai.

Pasikalbėjimai SLA dviejų 
pareigūnų su antrosios ap
skrities ir kitais veikėjai pra
ėjo labai jaunioje -nuotaikoje, 
nes visiems, kaip organizaci
jos pareigūnams, taip ir vi
siems Mass. valstijoj gyve
nantiems veikėjams rupi sa
vos broliškos organizacijos 
reikalai ir jos augimas na
riais.

Antrosios apskrities parei
gūnai, pasinaudodami ta pro
ga, suruošė kuklų pobūvį Su
sivienijimo sekretoriui dr. M. 
J. Vinikui pagerbti jo deidan- 
tinės sukakties proga. Tame 
pobūvyje Lietuvių Skautų 
Brolija įteikė dr. M. J. Vini
kui ordiną už nuopelnus lie
tuvybės darbuose. Ordinas jau 
seniai 
buvo 
teikti 
kuose

kurią ir gegužinę bus para
šyta vėliau.

Gegužinės proga ponai Va
latkai, kaip jie padarė ir At
lantic City, surengė pobūvį 
pagerbimui SLA sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko deinantinės 
sukakties atžymėjimui, kuris 
praėjo jaukioje broliškoje 
nuotaikoje. Už tai ponams 
Valatkams priklauso didelė ir 
nuoširdi padėka.

New York, New York

Vyšniai Atostogauja Susi
vienijimo Vasarvietėj

Brooklynietis Vincas Vyš- 
nius, Susivienijimo ilgametis 
veikėjas, drauge su žmona 
Jadvyga, atostogauja Susivie
nijimo vasarvietėj Atlantic 
City, N.' J. Jie prisiųsdami re
daktoriui linkėjimus, tarp kit
ko rašo:

“Oras čia vidutiniškas, daž
nai palyja, bet visgi smagiai 
leidžiame atostogas. Malonu 
čia pabūti ir pakvėpuoti tyru 
oru prie Atlanto vandenyno”.

New Yorke Masinis Susirin
kimas Chruščevui Atvykstant 

New Y orė (LAIC) — SSSR 
premjerui lankantis Ameriko
je įvairios organizacijos šau
kia susirinkimus.

New Yorke savo centrą tu
rinti Konferencija Centro ir 
Rytų Europos Kilmės Ameri
kiečių Konferencija, ir taip 
pat Pavergtų Tautų Draugai 
šaukia masinį mitingą Carne- 
gie Hali (didžiojoj salėj) sek
madienio vakare rugsėjo 20 
dieną. Susirinkimas prasidės 
7:45
ruošti talkininkauja ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos Novv 
Yorko skyrius.

Svarbu, kad kodaugiausia 
lietuvių dalyvautų.

vai. vakare. Mitingui

Lowell, Mass.

ŠIA 173 Kuopos Veikla

buvo paskirtas, bet ne
tinkamos progos jį į- 
nusipelniusiam lietuviš- 
darbuose veteranui.

Iš Bostono prezidentas Dar
gis ir sekretorius Vinikas šeš
tadienio naktį sugrįžo New 
Yorkan, o sekmadienį daly
vavo SLA Jaunuolių Komisi- 
sijos surengtoj gegužinėj^pik- 
niką, kuris įvyko Lindbergh 
Parke, N. J. Piknikas visais 
atžvilgiais buvo sėkmingas, 
dalyvavo daug jaunimo ir se
nesnio amžiaus žmonių, suva
žiavusių iš New Jersey, New 
Yorko, Pennsylvanijos ir kitų 
valstijų. Kaip buvo skelbia
ma, išrinkta gražuolė, apie

SLA
vasaros
neturėjo. Dabar jau vasaros 
karštas oras praėjo, prasidė
jo susirinkimų metas. Sekma
dienį, (kurio mėnesio ir ku
rią dieną?—red.), 3 valandą 
po pietų Klubo patalpose bus 
susirinkimas. Visi kuopos na
riai ir visos narės kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

Svarba yra tame, kad rug
sėjo 20 dieną yra rengiamas 
kuopos metinis išvažiavimas 
Little Island Pond, Pelham 
N. H., Piesliko vasarvietėje. 
Vieta labai graži, palei patį 
ežerą ir dideliam lapuotų me
džių pavėsyje.

Visi ir visos raginkite savo 
kaimynus dalyvauti gražioje 
vietoje ir linksmai praleiskite 
sekmadienio popietį.

173 kuopa per porą 
mėnesių susirinkimų

Dr. F. M. BINTAKIUI mirus
Gilaus liūdesio valandoje jo žmonai f 
dr. Stanislavai Bintakienei, sunui Arvydui, 
broliams ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

SLA 368 Kuopa.

DR. F. M. BINTAKIUI mirus,
jo žmonai dr. Stanislavai Bintakienei ir sunui 
Arvydui, broliams ir giminėms giliausią užuojautą 
reiškia

New Yorko Liet. Prot. Parapija.

JONUI ŠNEIDERAIČIUI mirus
jo sunui Concord S tam p savininkui
Jonui ŠneideraiČiui ir giminėms gilią užuojautą, 
reiškia SLA368 Kuopa.

Concord S tam p savininkui
Jonui ŠneideraiČiui
jo tėvui JONUI ŠNEIDERAIČIUI mirus 
giliausią užuojautą reiškia

New Yorko Liet Prot Parapija.

kostiumui

arba apie

$150.00

500.00

300.00

250.00.

300.00
)

300.00

300.00

i

> kositiu- 
3y2 ge- 
spalvos

.„.$746.95
$17,660.00

Jus-
km.,

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

apskr.

Juos žinan* 
atsiliepti:

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Badas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC

Viso . ...............................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Ona.
Stepo sūnūs, iš

Rokiškiu apskr., gy-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
5, 1959 Metais

Antanas ir Dominin- 
Paudakščių km., Ak- 
Mažeikių

_$3,100.00
$97,902.59

MIKALAUSKAS; 38 kp., Brooklyn, NL Y., sirgo f? savaites 1 d.._ $61.25 
MAISIEJUS, 40 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 7 savaites 1 d. _____
VAITKUS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 savaites ____________
DUDES, 85 kp., Edwardšville, Pa., sirgo 9 savaites . ............. .......
PETERS, 104 ikp., Pittsburgh, Pa:, sirgo 8 savaites ____________
REGELIS^ 7 kpx, Pittston, Pa., sirgo 11 s. 6 d. ------------------------

J. AMBROSE, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 9 savaites 5 d. ______ 
A BENASMUNAS, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 12 savaičių_____

PASKEVI6IENE, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 8 savaitesi 3 d.__ 
CEBATORIEN®, 214 kp., St). Louis, Mo., sirgo 7 savaites 6 d.__ 
ADOMAITIS; 226 kp., Chicago, HL, sirgo 6 savaites ___________
MISIUKEVIČIUS, W(yoming, Pa., sirgo 10 savaičių 4 d. _______
STANKIENfi, 350 kp., Moundsville, W. Va., sirgo 10 sav. 2 d.__

LAetavos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Sedleckis Antanas, Vaclovas ir 
Vladas, iš Veprių km., Ukmergės 
apskr.

Skaralienė-Pranckevičiutė Ona. 
šučiovas Aleksandras, Jono su-

Z.
T.
L.
S.
K.
F. LINCOSKI, 95 kp., Coal Center, Pa., sirgo H savaičių 3 d.

SLA Pagalbos Ranh
ANA- 
., Los

Rugsėjo 11, 1959

IŠĖJO NAUJA KJ/YGA

Tel. 5-9370
z

ifi

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
30? W. Sltth St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5S29

i

Ligi pasimatymo.
Rengimo Komisija.

“šyte, R. Padvarietytė, V. Sa- 
lamončikaitė, V. Svalbonas, 
R. Peniikas, D. Ulėnaitė, R. 
Vilkutaitytė, G. Zauniutė ; 
jaunimo štabo nariams infor
macijos reikalams valdybos 
telefonas yra ST 2-3523.

Koresp.Wilkes Barre, Pa.

Sirgo SLA Vice Prezidentas 
Juozas Maceina

SLA vice prezidentas Juo
zas Maceina, dalyvaudamas 
praeitą mėnesį SLA Pildomo
sios Tarybos suvažiavime, S. 
L. A. vasarnamį, Atlantic Ci
ty, N. J., parvažiavo namo 
sergantis ir keletą dienų gulė
jo lovoj. Jau sveiksta. Linkiu 
jam greitai sugrįžti prie kas
dieninių savo darbo pareigų.

* Koresp.

Brooklyn, N. Y.

Tradicinis Vakaras

LBNY I-ji Apylinkė ėmėsi 
iniciatyvos, kaip ir anais me
tais, surengti tradicinį vaka
rą — linksmavakarį. Apylin
kės valdybai talkininkauja 
Jaunimo štabas.

Paskutiniame pasit arime, 
pasikalbėjus su kiekvienu Jau
nimo štabo nariu, išryškėjo, 
kad:

1. linksmavakario progra
ma skirta ne tik jaunimui,- bet 
ir senimui, nes tikimasi su
laukti svečių, kurie domisi 
lietuviškojo jaunimo ir ben
druomenine veikla;

2. šį parengimą remia visos 
liet, jaunimo organizacijos, 
kurioms rupi Lietuvos jauni
mo ateitis ir Lietuvių Ben
druomenės siekimai bei užda
viniai;

3. programą atlikti pakvie
sti žymus jumoristai, rašyto
jai, poetai.

4. šokiams gros visų mė
giamas orkestras ir veiks bu
fetas, kur kiekvienas galės 
atsigaivinti ir prie staliukų 
pasišnekučiuoti su bičiuliais;

5. apylinkės valdyba deda 
pastasgų, nepaisydama nema
žų išlaidų, kad linksmavaka- 
rio svečiai butų gražiai priim
ti ir jaustųsi kaip namie, nes 
valdybos rengiami vakarai 
niekados neapvilia svečių, o 
svečiai neapvilia valdybos;

6. linksmavakario neinąs4.

skiriamas kultūriniams reika
lams — panašiai kaip anais 
metais, kada pelnas buvo skir
tas paremti Maironio šešta
dieninę mokyklą, lituanistines 
pamokas Apreiškimo parapi
jos mokykloje, Lituanus leidi
mą ir J. Stuko ved. televizi
ją;

7. tokio pobūvio linksmava- 
karis bus pirmą kartą New 
Yorke, bet svečių tikimasi iš 
visų JAV Fytinių valstybių ir 
jiems rezervuojamos vietos 
prie stalų;

8. projektuojama, kad lite
ratūrinė, muzikinė programos 
dalis su jumoristiniais įvairu
mais butų įdomi ir jaunam ir 
senam ir visiems, nes negali
ma, anot pasitarimo sugestijų 
apspręsti, kuri gi pagaliau 
jauno ar seno amžiaus riba, 
kai visi susilieja į jaukų po
būvį;

9. linksmavakario vieta — 
Apreiškimo parapijos salė, 
kur visados mes renkamės iš 
visų didžiojo New Yorko apy
linkių arba ką nors paminėti, 
arba ką nors aptarti, arba 
pasilinksminti, arba spręsti 
mums rupimus gyvybinius 
klausimus, kur mes visada 
jaučiamės savi kleb. kun. 
Norberto malonioje globoje.

Šio 
daug 
Štabo 
Štabą 
nimo 
ryškiai pasireiškusieji kultū
rinėje veikloje; D. Alytaitė, 
D. Audėnaitė, J. Birutis, A. 
Bobelis, A. Butas< A. Butai- 
tė, R. Butrimas, A. Dzikas, 
A. Noakaitė, L. Karmazinas, 
R. Kezys, G. Klinavičiutė, R. 
Kulytė, D. Leskaitytė, V. Lu-

• v

panašiai kaip anais

»

vakaro pasisekimui 
dedama vilčių Jaunimo 
pastangoms. Jaunimo 
sudaro kviestiniai jau- 
organizacijjų atstovai,

nūs, i JAV atvyko iš Petrapilio.
Ulbinskaitė Gene, Amerikoje iš

tekėjusi bene už Bowlin, turėjo sū
nų Larry.

Valaitis Jurgis, Antano sūnūs, 
karo metu buvęs Vokietijoje.

Varaneckas (kitaip Varnas) 
tinas, Jurgio sūnūs, iš Varnų 
Dūkšto vals., Vilniaus askr.

Vyrukaitytė-Kavaliauskienė 
žaidys Jonas, 

Dargių km.,
veno Rio de Janeiro, Brazilijoje.

Žilinskas Leonardas ir Vytas.
Atkočaitytė-živatkauskienė Ona, 

Benedikto duktė.
Butvilą Jonas, gydytojas.
Čerkasas Antanas ir 

kas, kilę iš 
menės vals.,

Iie&komleji 
tKejl maloniai prašomi 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Rugsėjo

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS AMBRAZIEJUS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 
gimęs kovo 19, 1877 m. Panausupiuose, Padovinio 

valsč., Kalvarijos apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 31, 1910 m. Mirė birželio 25, 
1959 m. Velionio žmonai, Amilijai Ambraziejus, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JiOSEPH ZEiEDAT, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs 
kovo 5, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1938 m. Mirė birželio 27, 1959 m. 
Velionio žmonai, Anna Zeidat, (pomirtinės išmo
kėta --------- _-----------------------------------------------

MARE MENKEL1UNIENE, 51 kp., Bridgeport, 
Conn., gimusi sausio 15, 1887 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 5, 1925 m. Mirė rugpiučio 
22, 1959 m. Velionės vyrui, Jonui Menekeliunui, 
pomirtinės išmokėta__ ___ _________________

TEOFILE MAdULAITJS, 57 kp., Wbrcester, Mass., 
gimusi gruodžio 15, 1892 ’m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 3, 1940 m. Mirė vasario 
15, 1959 m. Velionės dukteriai, Juzei Maciulaitis, 
pomirtinės išmokėta ________________________

EDWARD J. YANCHIS, 115 kp., WilkesMBarre, Pa., 
gimęs spalių 14, 1920 m., Wilkes-Barre, Pa. Prie 
SLA prisirašė rugsėjo 5, 1943 m. Mirė rugpiu
čio 14, 1959 m. Velionio žmonai, Marie Yanchis, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JONAS TIMJINISKAS, 157 kp., Youngstown, Ohio, gi.
# męs birželio 24, 1891 m., Šiaulių apskr., Lietu

voje. Prie SLA prisirašė gruodžio 9, 1917 m. 
Mirė rugpiučio 10, 1959 m. Velionio žmonai, 
Martha Timinskas, pomirtinės išmokėta----------

STASYS MISIUKEVIČIUS, 267 kp., Wyoming, Pa., 
gimęs gruodžio 23, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 15, 1920 m. Mirė rugpiučio 22, 
1959 m. Velionio žmonai, Pranei Misiukevičienei, 
pomirtinės išmokėta ________________________

KATRE RACENSKIENE, 274 kp., Spring Valley, III., 
gimusi kovo 4, 1874 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 4, 1923 m. Mirė liepos 24, 1959 m. 
Velionės dukterėčiai, Anna Mae Hull, pomirti
nės išmokėta ______________________________

spalvos, su muitu ir visom 
persiuntimo išlaidom—$59.50; 
arba už 3 jardus II rūšies 
angliškų vilnų “LIGHT VE- 
LOUR” paltui ir 3y2 jardo 
“FANCY 2” 
$39.50.

Į abu siuntinius pridedama 
500 tabl. multivitaminų ir pa
sirinktinai : paltui ir 
mui pamušalai arba 
ros rūšies betkokios 
suknelei medžaga.

Užsakymus siųsti: 
PUS, 3528 Sunset Blvd 
Angeles 26, Calif.

(Skelbimas)

Viso
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
P.
F.
A.
P.
A.
A.

SLA POILSIO NAMAS
ATLANTIC CITY, N. J

NUO RUGSĖJO 15 DIENOS RUDENS SEZONO 
KAMBARIŲ KAINOS SUMAŽINTOS

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

arba

PUIKI PROGA, pasinaudo
jant Anglijos manufakturistų 
išpardavimu iki lapkričio 15 
d., žymiai pigiau pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran kalėdinį 
siuntinį saviškiams. Už 3 
jardus I rūšies ULSTER žie
miniam paltui ir 3^2 jardo 
I rūšies FANCY elegantiš
kam kostiumui, betkokios

Mi ALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

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

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

mokamai visose delyse 
miesto.

* Laidotuvių Direktoriai:
F W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrerinia 7-4499

PETKUS
TftVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehili 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhali 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

33.57
30.00
60.00
12.00
74.75
49.00

108.00
51.00
48.00
27.00
78.50
32.50
81.38

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI j." turi daug rimtų bendradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5150, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima 'mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George StM Viile Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

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 imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties KJonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaių gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir idomiaura* 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.
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50 METAI

Vice Prezidento Kelionė po Sovietų 
Sąjungą ir Varšuvoj Buvo Sėkminga

Chruščevas atvyks į Jungtines Amerikos Vai- 
stybes, o prezidentas Eisenhoweris vyks j So
vietų Sąjungą. - Kiek laiko Cruščevas bus 
Amerikoje, tiek pat laiko, jei prezidentinės pa
reigos leis, Eisenhoweris bus Sovietuose.

Amerikos vice prezidentas Richard Nixon. kuris 
buvo nuvykęs į Maskvą atidaryti Amerikos parodų, ap
lankė keletą didesniu miestu ir buvo nuskridęs i toli- 
ma Sibirą, sugrįžęs į Maskvą, per Sovietą televizijos ir 
radijo tinklus pasakė kalbą apie Jungtiniu Amerikos 
Valstvbiu užsienio politika ir santykius su Sovietu Sa- 
junga. Jis savo kalboje pareiškė, kad sovietuose gy
venanti žmonės visuomet gyvens baimėje, jei ministe
ris pirmininkas Nikita Chruščevas dirbs už sivo pasau
lio sukomunistinimą. 'Taipgi jis priminė Chruščevo 
svajones, kad buk amerikiečių anūkai gyvens komunis
tinėje santvarkoje. Mes nesistengiame savo santvar
kos primesti kitiems, pareiškė Nixonas, bet mes mano
me, kad žmonės turi teisę pasirinkti tokią santvarką, 
kuri jiems yra tinkamiausia

Jš Maskvos Xixonas nuskridmo į Varšuvą, kur 
buvo sutiktas su didelėmis ovacijomis tūkstančiu Len- 
kijos žmonių. Jis kalbėdamas Varšuvoje pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita 
Chruščev atvyks i Jungtines Amerikos Valstybes apie 
rugsėjo 
Alaskva.

€

Pavergtųjų Valstybių Savaitė 
Washingtone

Ryšium su JAV Kongreso 
priimta rezoliucija ir Prezi
dento EisenhoxVerio š. m. lie
pos 17 d. Proklamacija, skel
biančia Pavergtųjų Valstybių 
Savaitę, einąs JAV Valstybės 
Sekretoriaus pareigas Doug- 
gas Dillion liepos 21 d. 3:30 
po pietų priėmė PET Seimo 
Delegaciją, kurią sudarė Ste- 
fan Korbonski (Lenkija), Jo- 
sef Kovago (Vengrija), Vac- 

• lovas Sidzikauskas (Lietuva) 
ir PET Generalinis Sekreto
rius Brutus Costo (Rumuni
ja). Vyriausybės vardu pa
sveikinęs Delegaciją, p. Dil
lon pareiškė, kad ir Ameri
kos tauta ir Amerikos vy
riausybė, kurios vardu jis 
kalba, rėmė ir rems paverg
tųjų tautų pastangas atstaty
ti savo valstybių nepriklauso
mybę ir laisvę ir, kad Ameri
kos vyriausybė nepripažins 
dabartinio status quo Euro
poje. Ponas Dillon įteikė De
legacijai Prezidento Eisenho- 
werio Proklamacijos fotoko
piją, ant kurios yra ir jo, 
kaipo einančio Valstybės Se
kretoriaus pareigas, parašas. 
PET Seimo Delegacija padė-

15 dienų, o prezidentas Eisenhovveris vyks į kojo JAV vyriausybei jž jos 
Nors prieš savaite prezidentas Eisenhovveris prielankų. nusistatymą pa

spaudus atstovi. konferencijoj atsakydamas į klausi- vcrgtųj'i vaWbi’*
. _ . . . , n\T. . ir prašė p. Dilloną perduotimus pasakė, kad vice prezidentas R. Nixunas nėra į- 

galiotas kviesti Chruščevu. atvykti Amerikon, bet, kaip 
dabar atrodo, tai tu dvieju valstvbiu vyru vizito pasi- 
keitimui dirva paruošė Nixonas nuvykęs j Maskva.
Prezidento Eisenhowerio pranešimas

vardu — p. Hališin ir Pa
vergtųjų Europos Valstybių 
Bičiulių Amerikiečių Draugi
jos pirmininkas p. Christofer 
Emmet. Ta proga senatorius 
Douglas atsakė į sovietų prie
kaištus dėl Kongreso / žygio 
iššūkiu Kremliui leisti pa
vergtose valstybėse laisvus 
rinkimus tarptautinėje prie
žiūroje. Šio akto proga pasa
kytos kalbos bus įrašydintos 
į Congressional Records. Toks 
pat iškilmingas adresas (so- 
roll) buvo įteiktas ir Atstovų 
Rūmų daugumos lyderiui, 
John McCormack. Abiejuose 
aktuose dalyvavo rr ALT In-. 
formacijos Centro direktorė 
M. Kižytė.

Liepos 23 dienos ryte PET 
Seimo Delegaciją priėmė A. 
F. L.-C. I. O. (American Fe- 
deration of Labor 
gress of Industrial 
tion) prezidentas 
Meany ir įteikė
darbininkų organizacijų Pro
klamaciją ryšium su Paverg
tųjų Europos Valstybių Sa
vaite.

ir Con- 
Organiza- 

George 
Amerikos

Pats prezidentas Eiscnhowe- 
ris pranešė apie Sovietų Są
jungos ministerio pirmininko 
Chruščevo atvykimą į Ameri
ką, vačiau nepaminėjo tikros 
datos, bet vice prezidentas 
Nixonas kalbėdamas Varšu
voje pasakė, kad Chruščevas 
atvyks į Jungtines Valstybes 
rugsėjo 15 dieną. Pagal Ei- 
senhowerio pareiškimą, N. 
Chrušvečas Amerikoje išbus 
10 dienų, pirmas 3 dienai pra
leis VVashingtone, kitas die
nas važinės po Jungtines A- 
merikos Valstybes. Washing- 
tonc jis turės pasikalbėjimus 
su prezidentu Eisenhdweriu, 
bet tie pasikalbėjimai įebus 
formalus, o tik nuomonių pa
sikeitimas ir pasitarimas pa
sauliniais klausimais.

Iš Washingtono praneša
ma, kad musų valstybės pre
zidentas Eisenhovveris tiek 
pat laiko galės viešėti Sovie
tų Sąjungoje, kiek Chrušče
vas Amerikoje. Bet primena
ma, kad prezidentas Eisenho- 
wcris, dėl įvairių prezidenti
nių pareigų, negalės tiek lai
ko išbūti Sovietuose, kiek Ni
kita Chruščevas išbus Ame
rikoje. Sakoma, kad toaie vi
zitai daromi draugiškumo su
metimais. Ne taip seniai Wa- 
shingtone buvo iškeltas klau
simas kviesti Chruščevą Ame- 
kon, bet tokiam sumanymui 
buvo didelis pasipriešinimas 
ir nuogastaujama dėl jo sau
gumo, tačiau praėjus neilgam 
laikui, papūtė kiti vėjai ir 
Chruščevas pakviestas. Sako
ma, kad prezidentas net ga
vęs sveikinimų už Chruščevo 
pakvietimą. Anglijos ministe
ris pirmininkas Macmillanas 
ir darbiečių vadas Hugh Gait- 
skell, pareiškė pasitenkinimą 
Chrušvečo pakvietimu Ame
rikon. Užsienio reikalų minisr- 
teriai Ženevoje, posėdžiavę 9 
savaites ir nepriėję prie jokio 
susitarimo, irgi pate n k i n t i 
Chruščevo vykimu į Ameri-

ką.
Prezidentas spaudos atsto

vams konferencijoj pasakė, 
kad jo su Chruščevu pasikal
bėjimas nereiškia l 
problemų išsprendimas, o tik 
paruošimas dirvos keturių di
džiųjų valstybių deryboms.

Prabilo Raudonoji Kinija
Nuo pat pranešimo dienos Į vainiką 

apie Chruščevo atvykimą į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, o prezidento Eisenhovve- 
rio vykimą į Sovietų Sąjun
gą, spauda plačiai rašė ir da
bar rašo, pareikšdama savo 
nuomones dėl vizitų pasikei
timo, tačiau Raudoniji Kini
ja, ilgai tylėjusi, tik praei
tos savaitės pabaigoje prabi
lo pareikšdama pasitenkini
mą, kad Amerikos preziden
tas Eisenhoweris susitiks su 
Chruščevu ir pasikalbės svar
biais šių dienų klausimais. 
Raudonoji Kinija mano, kad 
tokie dviejų didžiųjų valsty
bių vadų vizitai sušvelnins 
dabartinę pasaulinę įtampą. 
Peipingo radijo pasidžiaugė 
dideliu Sovietų politikos lai
mėjimu. I

Žinant Raudonosios Kini
jos santykius su Sovietų Są
junga, 
Kinijos 
nenori 
reiškia 
monę.

Chruščevas konferuos 
su savo draugais

Pranešama, kad Sovietų Są
jungos ministeris pirminin
kas Chruščevas, prieš išvyki
mą į Jungtines Amerikos Val
stybes, kvies 
Kinijos ir kitų 
valstybių vadus 
ją pasitarimui.

Tokia konferencija jau se
niai buvo numatyta sušaukti 
Maskvoje, bet nebuvo nusta-

sis, nes ir dabar dar nėra už
sibaigusi savitarpinė sovieti
nių vadų 'kova už vadovavi
mą.

Padekime Lietuvių 
Bibliografinei 

Tarnybai

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba buvo bibliografo A. Ru- 
žancovo ir inž. S. Šimkaus į- 
steigta 1945 m. LBT, talki
ninkaujant prof. Vaclovui 
Biržiškai, C. Grincevičiui, pro
fesoriui K. Ivinskiui, P. Jaci- 
kevičiui, V. Lišauskiui, B. 
Kvikliui ir N. Ružancovienei, 
suregistravo per 14 paskuti
niųjų tremties metų daugiau 
kaip 2500 knygų ir brošiūrų, 
lietuvių išspausdintų tremty
je ir išeivijoje. Leidinių sąra
šas buvo paskelbtas Knygų 
Lentynoje, kurią leido LiBT, 
vėliau Vlikas, paskui JAV 
LB Kultūros Fondas, o dabar 
Čikagos Lietuvių Literatūros 
Draugija. Knygų Lentyna 
yra taip pat suregistravusi 
per 50,000 svarbesnių periodi
kos straipsnių.

Šiuo metu UIT turi daug 
sunkumų darbą tęsti reika
lingu platumu dėl lėšų sto
kos. Norėtume todėl atkreip
ti knygų, žurnalų ir laikraš
čių leidėjų dėmesį į LBT dar
bo svarbumą lietuvių kultū
rai ir prašyti siuntinėti jai 
savo leidinius, bet kuria kal
ba spausdinamus, bet kurie 
liestų Lietuvos ar lietuvių 
tautos ir kultūros reikalus. 
Tie leidiniai reikalingi įtrauk
ti į bibliografines žinias. Ta;p 
pat yra prašomi ii visi lietu
vių mokslininkai, kurie pla
nuoja leisti savo darbus sve
timomis kalbomis, o taip paA 
organizacijos siuntinėti savo 
veikalus, statutus, apyskai
tas, programas ir kt. LBT. Ji 
visa suregistruos ir perduos 
Pasaulio Lietuvių Archyvui 
Chicagoje saugoti. LiBT adre
sas : Lithuanian Bibliogra- 
phical Service, 1132 Walnut 
-St., Daneville, III.

Vliko Prezidiumas.

Lietuvoje Mirė Elzė 
Ozelienė-Lapinaitė

Klaipėdos krašte (Prieku
lės parapijoje) neseniai mirė 
E. Ozelionė-LapinS,itė, dr. K. 
Ozelio našlė. Kilusi iš žinomų 
lietuvininkų Lapinų šeimos, 
ji ilgus metus dirbo įvairiose 
institucijose Lietuvoje ir už
sienyje. Jos vyras dr. K. Oze
lis yra buvęs Šilutės apskr. 
viršininkas ir Klaipėdos kra
što direktorijos tarėjas. Karo 
metu Ozeliai, gyvendami Ber
lyne, dalyvavo lietuvių gyve
nime. Ozelienė buvo Lietuvių 
Sąjungos Berlyne reikalų ve
dėja iki pats karo pabaigos 
ir nesitraukė iš Berlyno • nė 
frontui priartėjus. Sovietams 
užėjus, niekas jiems iš pra
džios neatsitiko. Tik kai į 
Berlyną buvo įžygiavę vaka
riečiai, į jų butą (amerikiečių 
valdomajame sektoriuje) at
vyko grupė karių, kurių uni
formos buvo panašios į ame
rikiečių karių, ir abu Ozelius 
išvežė į sovietų valdomą sek
torių,

Dr. Ozelis 5 metus buvo iš
laikytas Sachsenhauseno ka- 
cete ir po to 1951 m. rugsėjo 
mėn. mirė, o įjo žmona buvo 
išsiųsta į Sovietų Sąjungos 
gilumą ir ten išlaikyta apie 
6 metus. Grįžusi į Lietuvą, 
apsigyveno pas savo gimines 
Klaipėdos krašte, kur dabar

Jaunimo Dalyvavimas Susivienijime 
Suteikia Organizacijos Veiklai Švie

žias Nuotaikas ir Jaukią Šilimą 
Jaukios Šilimos

Jeigu atsiminsime, kad visa eilė paskutinio laiko 
SLA Seimu skyrė daug rūpesčio jaunimo klausimui, tai 
dabar galime pasidžiaugti, jog pastarojo Seimo išrink
toji Jaunuolių Komisija pasirodė gyva ir sugebėjo sėk
mingai įsijungti į Susivienijimą darbus. Tiesa, tai yra 
tik graži pradžia. Ir jeigu toliau jaunimas Susivieni
jime būdamas pasirodys ryžtingas, tai būtina kad Veik
tų ne viena tokia, kaip dabar veikli centro Jaunuolių 
Komisija, bet dar butų suorganizuota jaunimo veikla 
Susivienijimo apimtyje visose žymesnėse lietuviškose 
kolonijose.

"Tačiau šis darbas negali duoti staigių rezultatų, 
reikalinga ištvermė, kantrybė ir pasiryžimas ištesėti. 
Šioje vietoje jau ik1 kartų buvo užsiminta apie patį 
svarbi ausį J(turu u oi i ų Komisijos darbų — Jaunimo prie
dų prie SLA organo Tėvynės. Tai bus neabejotinai tas 
centras, kurs jungs visas Susivienijimui priklausančio 
jaunimo pastangas ir plės jaunimo veiklą plačiu mas
tu. Jaunimo laikraštis turės būti svarbus variklis jau
nuolių veikloje.

Jaunimo priedų organizavimas vyksta sėkmingai ir 
laukiama šio savarankaus sąjūdžio gražių vaisių, nes 
SLA vadovaujantieji asmenys labai palankiai jaunimo 
žygius remia ir suteikia jiems plačia autonomiją, žino
ma, Susivienijimo veikiančių taisyklių ir viešpataujan
čių tradicijų dvasioje.

Bet ir aplamai Jaunuolių Komisija pasirodė suge
bi visuomenišku požiūriu. Jau iš senų laikų įsitvirtino 
tokia praktika, kad Susivienijimo nariai ne tik gauna 
.nustatyta materialinę globa ir paramų, bet taip pat tu
ri progos Susivienijime rasti artimą lietuviškų šilima, 
draugijini gyvenimą ir bendrą lietuviška tautine veik- 
lą. "Tačiau ne visos kuopos šį visuomeninį darbą vieno
du uolumu varydavo. Visai be pagrindo buvo užleidžia
mą kitiems sąjūdžiams iniciatyva draugijiniame gyve
nime.

Dabar veikianti Jaunuolių Komisija tose pačiose• •• •• • • • . • tradicijose ryžtasi išplėsti draugijinį lietuvių bendra
vimų Susivienijimo apimtyje.

Štai paskelbtas Jaunuolių Komisijos sumanymu ir 
pasiryžimu rengiamas didesnis lietuvių subuvimas, ku
ris, kaip žiiiiay bus šių metų rugsėjo 6' diena Lindbergh 
Park, Sicomac Road, North llaledon, N. J.

Jau ilgokas laikas, kai didžiajam Ne\v. Yorke Su
sivienijimo apimtyje nebuvo platesnes apimties pare.il- 
girnų, neskaitant vakarienių ir pobūvių, kuriuos reng
davo atskiros kuopos.

Jaunimo ambicija sutraukti kiek galima platesnę 
lietuvišką visuomenę ir padėti musų veikėjams dides
niame skaičiuje susirinkti. "Tuo budu, teisingai Jau
nuolių Komisija apskaičiuoja, bus sustiprintas viešas 
lietuvių bendravimas ir bus gražiai patarnauta Įiačiam 
Susivienijimui.

Tiesa, mes girdime daug kvietimų į lietu v i š k u s 
parengimus. Bet šį kartų kvieėia jaunimas, tas jauni
mas, kuris supranta lietuviškos organizacijos veiklos 
prasmę ir reikšmę. Tad jaunuolių .kvietimas turi iš
skirtinų patrauklumų ir neabejotinai bus plaėiai lietu- 

, viškos visuomenės išgirstas.

v •

v •

Pranešimas Spaudai
prielankų 
vergtųjų valstybių 
ir prašė p. Dilloną 
Prezidentui Eisenhoweriui di
džiausią PET padėką už jo 
Proklamaciją, skelbiančią tre
čiąją liepos mėnesio savaitę 
Pavergtųjų Valstybių Savai
te. Delegacija ta;p pat patei
kė savo samprotavimus dėl 
politinės akcijos, kuri turėtų 
vesti j Proklamacijoj pareikš
tų principų įgyvendinimą. Po 
vizito pas p. Dillon PET de- 

pasaulinių | legaciJa turėjo ten pat pasi
kalbėjimą su spauda.

Liepos 22 dieną 10 valandą 
ryto Arlingtono kapinėse vi
sų devynių sovietų pavergtų
jų valstybių 

ant 
Sekretoriaus 
Dulles kapo. 
grqjo kariškas 
pagarbiai nusilenkė devynių 
valstybių, jų tarpe ir Lietu
vos, vėliavos. Ceremonija bu* 
vo filmuojama.

Tą pąėią liepos 22 dieną 
3:30 po pietų senatoriaus Pa- 
ul Douglas patalpose vyko iš
kilmingas aktas, dalyvaujant 
senatoriams P. Douglas ir J. 
Javits. PET Generalinio Ko
miteto nariai, drauge su Pa
vergtųjų Valstybių Bičiulių 
Amerikiečių ir Centro Ir Ry
tų Europos Kilmės Amerikie
čių Sambūrio atstotais, padė
kojo senatoriams už Rezoliu
ciją, skelb.iančią Pavergtųjų 
Europos Valstybių Savaitę, ir 
įteikė jiems iškilmingus adre
sus (serollis). Kalbas pasakė 
senatoriai Douglas ir Javits, 
PET pirmininkas Korbonski, 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Sambūrio

atstovai padėjo 
a. a. Valstybės 

John Foster 
Vainiką dedant, 

trimitas ir

ALT Vykdomasis Komite
tas savo posėdy penktadienį, 
rugpiučio 7 d., svarstė klau
simą, kaip Amerikos lietu
viai turėtų elgtis ryšium su 
Sovietų Sąjungos pre m j e r o 
Nikito Chruščiovo atvykimu 
į Ameriką.

Vykdomasis Komitetas nu
tarė paruošti pranešimą vi
suomenei, išdėstydamas savo 
pažiūrą šiuo klausimu ir re
komenduodamas veikimo pla
ną. Nuodugnesniam tokio pla
no apsvarstymui Vykdoma
sis Komitetas rugpiučio 14 d. 
kvies ALT Centro Vaidybos 
susirinkimą.

Vykdomasis Komitetas nu
tarė taip pat paruošti išsamų 
memorandumą prezi d e n t u i 
Eisenhoweriui 
pasisakyti 
bernatorių 
manymo 
Valstybes 
vietinių i 
rus.
ALT Vykdomasis Komitetas.
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Ir nedelsiant 
dėl Amerikos gu- 

i konferencijos su
kviesti j Jungtines 
vadinamuosius so- 

rcspublikų premje-

Sovietų Sąjungoje 
Yra Bruzdėjimų

v •

kitokio pareiškimo iš 
negalima laukti, ji 

nusikalsti Maskvai ir 
jai patenkinančią nuo-

komunistines 
komunistinių 
į konferenci-

tytas laikas. Dabar sakoma, 
kad konferencija įvyks prieš 
Chruščevo išvykimą Ameri
kon. Teigiama, kad tokios 
komunistinių valstybių vadų 
konferencijos labiausia pagei
davo komunistinė Kinija, ypač 
dabar, kada Chruščevas vyks 
Amerikon, kuri nepripažįsta 
Kinijos ir nepriimama į Jung
tinių Tautų Organizaciją.

Sakoma, kad toje komunis
tų vadų konferencijoje bus 
apkalbėta Chruščevo kelionė 
ir pasitarimai su prezidentu 
Eiseųhoweriu.

Elta praneša, kad Sovietų 
Sąjungos dabartinis laikotar
pis rodo, kad padėtis Sovietų 
(Sąjungoje nėra tokia patvari 
ir nusistovėjusi, kaip tai skel
bia sovietinė propaganda. UPI 
ir pasaulio spaudos žiniomis 
Karpatų srityje, Ukrainos ir 
Čekoslovakijos srityse vykę 
kariniai manevrai, kurie buvo 
siejami su gyventojų bruzdė
jimu,* antisovietinių partizanų 
gaudymu ir panašiai. Antiko
munistinis pogrindžio judėji
mas pastarais keliais mėne
siais čia buvęs ypatingai stip
rus. Kariniai
dabar pravedę “valymą”. Pla
čiuose Sovietų Sąjungos plo
tuose tai vienoje, tai kitoje 
apygardoje įsiliepsnoja nepa
tenkintųjų piliečių bruzdėji
mai, apie kuriuos laisvasis 
pasaulis sužino tik mažai ar
ba gerokai 
Kremliaus 
Sąjungoje 
Chruščevas
kosi ir kalba, (bet niekas neži
no, kada ir jo diktatūra baig-

ir mirė. Esamomis žiniomis, 
ji dėjusi pastangų patekti į 
Vakarus kartu su tais klai
pėdiečiais, buv. Vokietijos pi
liečiais, kuriems leista iš Lie
tuvos išvykti. Bet mirtis su
trukdė tą numatymą įvykdy
ti. E.

ir kiti daliniai

suvėluotai. Nors 
režimas Sovietų 
turi galią, nors 
labai išdidžiai lai-

v h

i s

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Lietuvos cigaretes į New 

Yorką. — Vilniaus radijas 
pranešė, kad Lietuvos cigare
čių pavyzdžiai esą pasiųsti į 
pramonės parodą New Yorke. 
Be to, numatoma Lietuvos ci
garečių pavyzdžius išstatyti 
ir Lenkijos, Graikijos bei Cei- 
lono parodose.

Šiluvos atlaidai vis dar 
gausiai lankomi, kaip paaiš
kėjo iš Vilniaus radijo prane
šimo birželio mėnesį. Atlaidai 
įvyksta vis rugsėjo mėnnesį. 
Nors dabar lankytojų esą 
kiek mažiau, kaip anksčiau, 
bet vis dar daug' žmonių su
važiuoja. Tačiau kalbėtojas 
save ramino: “Negrįžtamai 
praėjo stebuklų ir tamsių 
prietarų metai”.

----- o------
Net partiniai darbuotojai 

neskaito “Koniunisto”. — Iš 
Vilniaus “Tiesos” reportažo 
galima išskaityti, kad kai kur 
net atsakingi partiniai dar
buotojai neskaito žurnalo 
■‘Komunistas”, iš viso esą 
daug partiečių, kurie nepre
numeruoja ir neskaito parti
nės spaudos.
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kite šono numeri.

nariai Stasys 
Albinas Tre-

nemažai susi-

MUSŲ REIKALAI
SLA Pildomoji Taryba 
suvažiuos posėdžiams

Rugpiučio 15 dieną Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos nariai 
suvažiuos į savo organizaci
jos vasarnamį Atlantic City 
posėdžiams apsvarstyti orga
nizacijos skubiuosius reika
lus.

Pildomosios Tarybos visi 
nariai dalyvaus: prezidentas 
Povilas P. Dargis, vice prezi
dentas Juozas F. Maceina, 
sekretorius dr. Matąs J. Vini
kas, iždininkė Nora Gugienė, 
iždo globėja Eufrozina Miku
žiutė, iždo globėjas Steponas 
Bredes ir daktaras kvotėjas 
dr. Steponas Biežis. Kartu 
su Pildomosios Tarybos na
riais dalyvaus posėdžiuose ir 
Kontrolės Komisijos narai: 
pirmininkas Stasys Gegužis ir 
tos komisijos 
Michelsonas ir 
čiokas.

Kadangi yra
rinkusių reikalų aptarimui ir 
išsprendimui, tai posėdžiai tę
sis kelias dienas iki visi šio 
suvažiavimo posėdžiams pri
ruošti reikalai bus apsvarsty
ti ir išspręsti. \

Nors Susivienijimo vasar
namis gražiam Atlanto pajū
ry įsteigtas prieš 9 metus, 
bet kai kuriems Pildomosios 
Tarybos nariams jį teks pa
matyti pirmu kartu atvažia
vus į posėdžius.

SLA apskritys pradėjo 
smarkiai veikti

Artėjant rudeniniam sezo
nui, Susivienijimo apskritys 
pradėjo smarkiai veikti ruoš
damos išvykas į tyrą orą, 
kad vasaros sezonas nepraei
tų be naudos.

Susivienijimo ketvirto s i o s 
apskrities išvyka buvo rug
piučio ^2 dieną, ir ji, reikia 
pasidžiaugti, buvo tikrai sėk
minga. Iš pačių išvykos ruo
šėju teko nugirsti, kad šieme
tinė išvyka buvo sėkminges
nė, negu praeitais metais.

Septintosios apskrities, gy
vuojančios VVyoming Klonio 
apylinkėje Pennsylvanijoj, iš
vyka ruošiama rugpiučio 23 
dieną. Ji įvyks Rocky Glen 
parke prie ežero, šios apskri
ties išvykos visuomet gausiai 
lankomos, tai reikia manyti, 
kad ir šiais metais apskrities 
ribose gyvuojančių kuopų na
riai ir geros valios lietuviai 
rengėjų nesuvils.

Antrosios apskrities, gy
vuojančios Mass. valstijoj, 
išvyka ruošiama rugsėjo 20 
dieną, Romuvos Parke. Brock- 
ton, Mass. Šioje išvykoje be 
skanių užkandžių ir visokių I 
gėrimų, bus įvairi ir turinin- Į 
ga programa, kurią atliks Į 
jaunimas.

Mes primename paminėtų Į 
apskričių ribose g y v e n a n- Į 
tiems Susivienijimo nariams I 
ir visiems lietuviams, kad jau I 
dabar pradėtumėt ruoštis prie -
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S.L.A. KUOPŲ VEIKLA
Wilkes Barre, Pa.

SLA 35 Kuopos Veikla

SLA 35 kuopos susirinki
mas buvo laikomas rugpiučio 
mėn. 2 dieną. Valdyba išdavė 
raportą iš kuopos veiklos ir 
kuopos finansinę padėtį. Iž
das dabar randasi tvarkoje, 
nes jame yra sutaupų.

Prieš metus laiko lietuvių 
radijo pusvalandis užsidarė 
čia dėl stokos pinigų. Tą pro
gramą vedė V. Kamarauskas, 
o tvarkė adv. J. Verbalis. Da
bar prieš dvi savaites ir vėl 
sustojo gyvavus lietuvių ra
dijo pusvalandžio programa. 
Tai kaimininiame miestelyje 
Pittston, Pa. Ją vedė Juozas 
Maceina, SLA vice preziden
tas ir turėjo skaitlingą komi
tetą, kuriam pirmininkavo 
advokatas Mikelonis-Mack.

Tai kad ir apmiręs lietuvių 
kultūrinis veikimas minėtuose 
miesteliuose, bet lietuviai pa
siilgsta savo kalbos leidžiant 
oro bangomis. Tą visi pareiš
kė SLA 35 kuopos susirinki
me.

Kuopos iždininkas kun. J. 
Gaspariunas pakvietė važiuo- 

Scranton, Pa. kun. Valad- 
bažnytinio choro pikniką, 

ir ten dalyvavome tą pa- 
dieną. Ten nuvažiavę ra-

M. Valadka besikal- 
perbėgome SLA ir 

lietuvių kulturinį gy- 
Jis sakė, kad dar

ti į 
kos 
tai 
eią
dome daug lietuvių nuosavam 
darže, kurių dauguma jau 
kalba tik anglų kalba. Bet 
prieauglius gausus ir visi sa
ve laiko lietuvių kilmės. Dar 
su kun. 
bedami 
bendrai 
venimą.
šiandien viskas tvarkoma lie
tuviškai, bet nusakyti kaip 
ilgai taip bus, nebūtų pras
mės, nors čia jie rengiasi tu
rėti šį rudenį kultūriškų pa
rengimų. Tuos 
jie išgarsina iš 
los be radijo, 
didžiuma skaito
glų laikraščius, tai ir ten pa-

parengimus 
savo sakyk- 
Taipgi jų 
vietinius an-

rengimus išgarsina nemoka
mai. J. V. Stan islovaitis.

Sebastopol, Pa.

Mirė Lucija Krušnauskienė, 
SLA 203 Kuopos Narė

metų birželio mėn. 24 
mirė Lucija Krušnaus- 
Susivienijimo Lietuvių

su Kazimie- 
Jiedu 1949 
metų vedy- 
sukaktį. K.

mirė 1950 me-

Oną Ga- 
kuopos 

Osherak, 
ir Eleną

5 pro-

lietuvių bius- 
arba ant granito 
kitos patvarios 

tabletą padarius, 
vardus, panašiai 

Pri-

klevelandie- 
nejmanoma 
aš sakau 

vietos tuo

Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA
A

*

Šių 
dieną 
kienė, 
Amerikoje 203 kuopos nare
išbuvo 36 metus. Palaidota 
birželio 27 dieną. Maldos už 
velionės vėlę buvo atlaikytos 
šv. Kazimiero bažnyčioje, o 
iš bažnyčios nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines, Pittston, 
Pa., ir palaidota amžinam po
ilsiui.

Velionė buvo gimus Lietu
voje, duktė Liudviko ir Ka
tarinos Kreivėnų,. Prienų pa
rapijos, Mariampolės apskri
ty. Į šią šalį atvyko jauna bū
dama ir apsivedė 
ru Krušnausku. 
metais minėjo 50 
binio gyvenimo 
Krušnauskas 
tais.

Dideliame nubudime paliko 
keturias dukteris — 
linskienę, SLA 203 
sekretorę, Mary 
Frances Stočkunienę 
Blandiną, 7 anukus,
anukius ir vieną brolį Petrą 
Kreivėną Troy, III. šeši jos 
šeimynos nariai yra SLA 203 
kuopos nariais. Velionė suvirš 
45 metus gyveno Jenkins 
Trop.

Jos duktė Mary buvo pir
mutinė lietuvaitė, kuri baigė 
vietinę mokyklą, o duktė Ele
na buvo pirmutinė lietuvaitė, 
kuri baigė mokytojos moks
lą (SLA narė), taipgi anūkas 
Dr. Thomas Stočkunas-Stine 
yra SLA narys ir pirmutinis 
lietuvis daktaras šioje apylin
kėje.

Lai būna jai lengva ilsėtis* 
šaltoje žemelėje, o likusioms 
d u k t e r i ms reiškiame gilią 
užuojautą. Nare.

(Tęsinys)
JAUNUOLIŲ BRENDIMAS
Šitam laikotarpyje jaunimas pasi

žymi nepastovumu; psichologiniai ir 
emociniai jie keičiasi be galo greit. Kaip 
berniukų taip pat ir mergaičių būdas 
pasikeičia, jie negali savęs valdyti, tai
kytis prie realybės; nesugeba išrišti 
naujų problemų ir pakeisti senas išriš
tas, kurios atrodo atgyvenusios jau. Jie 
daug pergyvena kovodami su jomis. Jų 
jausmai ir norai vis keičiasi) ką jie my
lėjo ir mėgo vakar, šiandieną nekenčia. 
Tuo pasižymi jų santykiai su aplinka, 

Jis prisitaiko prie 
, rodosi, atatinka- 

psicho- 
ir emocinėmis ypatybėmis.

dary-

Dar- 
mane

namas, 
lietuvio 
Puikus 
erdvus

Svečiuose Pas Brolį po Dešimts Metų
Tai buvo 1949 metai ka’p 

aš aplankiau Cleveland, Ohio, 
norėdamas sutikti sesers Ma- 

sunų pribuvusį į JAV. 
Antrojo 

aplanky- 
įspudžius 
“Kelionė 

Kalnus”.

rijos 
kaip naujakurį po 
Pasaulinio karo. Po 
mo parašiau savo 
“Dirvoje”, antgalviu 
Per Pennsylvanijos

Dabargi turėdamas atosto
gas sumaniau aplankyti ne 
dipietį-naujakurį, bet savo 
brolį Augustą 84 metų am
žiaus, jo dukterį Jeanettą ir 
mirusios vyresnėsės duktės 
Aldonos vyrą, marčią ir jųjų 
šeimynas. Ta proga pasinau- 
jau ir aplankiau kitas Cleve
lando lietuvių svarbesnes į- 
staigas ir pavienius veikėjus, 
nors ir ne visus.

Po ilgos nemigos ir nakti
nės kelionės traukiniu “The 
Clevender” Clevelandą pasie
kiau anksti ryte sekmadieny 
7—19—59. A t s i d u r ęs 488 
mylias į vakarus, maniau su
rasiu atostogoms tinkamesnį 
klimatą, negu Philadelphijoje, 
tačiau nieko panašaus, kaip 
pas mus, taip čia, šiltas, pra
kaituojantis oras. Praleidę 
dieną stuboje ir broliškai pa
sikalbėjus apie ilgų mett^ pra
eitį, nusiteikiau pradėti savo 
atostogų misiją.
I

išvytų, o atėjus išvykų die
nai, gausiai jose dalyvautu- 
mėt. Tik lankydami apskri
čių ir kuopų išvykas, galite 
arčiau vieni su kitais susipa
žinti, pasikalbėti organizaci
jos reikalais ir nustatyti 
res ateities darbams, ypač 
tėjančio rudens ir žiemos 
zonams.

gai- 
ar- 
se-

“Ameri-
Citizens 

pas mus 
atradau 

jaunesnio

Atėjus vakarui, broliui ly
dint, nusitariau aplankyti vie
tos lietuvių įstaigą 
can Lithuanian 
Club”. Čia, kaip ir 
ar kitur klubuose, 
barą apsėdusius
amžiaus amerikiečius gurkš- 
niojant “skanų” alutį ir “kar
štesnę” valstybinę... Prie sta
lų atokiau nuo baro matėsi 
senesnio amžiaus lankytojų 
lietuvių ir kitataučių; buvo 
kiek ir lietuvių naujakurių. 
Išimant durų “maršalką”, ku
ris stropiai prižiūri kas įeina 
ir kas išeina iš salės, visi ki
ti man nepažįstami. Apžiurė
jus pastato didžiulę salę ir 
kitus rumus, padabintus ir 
švariai užlaikomus, pasiteira
vus pas durų užvaizdą kaip 
klubas ekonomiškai pasilaiko, 
gavau atsakymą, kad salė 
yra išmokėta ir turi $20,000 
“cash”, pasijutau sveikai... 
Prisėdus prie baro užvųau 
sau, broliui ir dar kitiems ša- 

atsisveikinau 
kitai die-

krumokšlių žaliumynuose. Čia 
p. Karpiui pastebėjau, ar ne
vertėtų lietuviams klevelan- 
diečiams pasirūpinti daugiau 
mirusių žymių 
tus pridėti, 
akmens ar 
medžiagos 
iškalti jų
kaip graikų darželyje? 
miniau net kelis lietuvių mi
rusių vardus, kurie turėtų 
čionai rastis. Kaip dabar yra, 
tai lietuviams gėda parodyti 
kam nors šį darželį, atrody
tų kad lietuvių tauta daugiau 
žymesnių savo sūnų neturėjo, 
kaip tik šiuos du. K. S. Kar
pius, būdamas gilaus lietuvių 
tautos supratimo, man atsa
kė : Sutinku su jūsų minti
mis, bet tai padaryti, reikėtų 
panešti dideles išlaidas. Prie 
to, nėra tuo reikalu kam rū
pintis. Vieniems 
čiams lietuviams 
tai padaryti. Bet 
jam, jei čia ant
reikalu lietuviai tą reikalą su
prastų ir paskelbtų plačiai 
per lietuvių spaudą, nėra abe
jonės kad iš plačios Amerikos 
•ir kitų kraštų lietuviai reika
laujamą tam reikalui sumą 
pinigų sudėtų. Bandyk tą 
mintį pradėdamas per vietos 
laidžiamą “Dirvą”. Čia pat į 
pakeltą jūsų klausimą ant 
vietos negaliu atsakyti, turiu 
apie tai gerai pagalvoti, ir 
jei savo vaidentuvėje atrasiu 
galimumą, mėginsiu tai 
ti.

Aplankius “Lietuvių 
želį, pp. Karpiai vežėsi
pas save. Pribuvome. Švarioj 
priemiesčio gražumoj ant 
skerskelių kampinio gana pla
taus loto stovi jų dviejų auk
štų pavienis plytinis 
statytas ^950 metais 
arkitekto naujakurio, 
jo suplanavimas ir
kambariai, pirmu kart namą 
aplankius tikrai lankytoją ža- 
vėja. Aplink namą erdvu: 
plačios gonkos-porčiai prieša
kyje, o nuo jų iki gatvės tę
siasi ilga plati žaliuojanti 
tartum aksomas pieva. Užpa
kalyje namo erdvus garažas 
Desotui ilsėtis.

Namuose pp. Karpiai pa
siskirstę kas sau: ponia reng
ti vakarienę, p. Karpius ma
ne pasiėmė aprodyti nuo rū
sio iki pastogės savo namą. 
Puošnumas namo vidurio 
(neturiu tiek gabumo jį ap
rašyti), p. Karpius pasisakė, 
kad tai jo paties darbas. 
“Tai p. Karpius esi ne tik li- 
teratas-rašytojas, bet ir auk
štos rūšies dailydė” — jam 
pastebėjau. “Vietoj rašybos 
kodėl nesiėmei dailydės dar
bo, šiandien gal butum turė
jęs kelis fabrikus-dirbtuves, 
kuriose dirbtų šimtai darbi
ninkų, o patsai butum pali- 
-kęs. milijonierium”. “Gal ir 
butų taip atsitikę, bet rašyba 
man arčiau buvo prie širdies, 
tai jai pasiaukojau ir nesigai
liu tai padaręs” 
atsakė.

Stuboje kiekviename kam
baryje rakandai moderniški, 
tvarkoje sustatyti ir sudės
tyti. Du turtingi knygynai 
užpildyti šimtais įvairiausių 
knygų, lietuvių ir anglų. Vie
name jų aš pastebėjau žemu- 
tinėj lentynoj apysenių 20 
tomų storų knygų. Puoliau 
ant kelių jų antgalvius pama
tyti, “The History of The 
World” jų butą. “Kur šitą 
turtą dėsi ar paliksi kam?”— 
pastebėjau p. Karpiui. “Dar 
nepadariau sprendimo. Ame
rikos universitetai, kolegijos, 
aukštesnės mokyklos, turi sa
vo knygų šaltinius. Arkyvai 
ir muziejai jomis užpildyta”. 
“Tai pasiųsk jas Lietuvon, 
Vilniaus Universitetui”. “Ga
li komunistai ,jų nepriimti”. 
“Jei abejoji, tai pirmiau para
šyk jiems kokią dovaną VU. 
nori padarytį, tada sužinosi 

(Nukeltu į 3 pusk)

p. Karpius

le sėdintiems, 
ir skubau pasilsio 
nai...

pirmadie- 
nesimato-

Dėka dviejų dienų Ka- 
Karpio nuo darbo atos- 
jis su žmona pribuna 
vieton, pasiima mane

Liepos 20 dieną 
nis. Oro pamainos 
nesijaučia, šutas tęsiasi to- 
liaus. 
zio S. 
togų, 
brolio
į savo Desoto gražion maši
non, ir vežiasi pas save. Toli 
jie gyvena. Pakeliui sustojo
me pasižiūrėti “Lietuvių Dar
želio”. Apėjome aplinkui... 
nieko naujo... tik Dr. Basana- 
vičio ir Dr. Kudirkos biustai, 
kuriuos mačiau 1949 metais. 
“Darželis” skęsta medžių ir

i

su draugais, tėvais, 
jaunuolių grupės, kuri 
ma jam ir amžiumi, išsivystymu, 
loginėmis
Jaunuolio elgimasis priklauso daug nuo
jo grupės, jis yra jos įtakoje. Nors ši 
grupė daro pastangų vadovauti visiems 
savo nariams ir sulaikyti prie savęs, bet 
štai jis prisijungia prie kitos, nes ji tuo 
laiku prie jos geriau derinasi. Su tė
vais būna labai dažni emociniai konflik
tai: tai jie.myli juos, vos ne dievina, 
tai vėl nekenčia jų elgesio, jų kalbos, jų 
patarimų, ir jis elgiasi jiems priešingai. 
Lytiniai polinkiai darosi irgi 'nepasto
vus: jis įsimyli mergaitę, kuri jam be
galo maloni, graži; su ja praleidžia visų 
laika, tėvams mergaitė ir sunaus jausmo 
pastovumas irgi patinka. Bet staiga jis 
pasitraukia, pasirenka kitų ii’ pats nega
li išaiškinti, kodėl nebenori draugauti 
su pirmąja. Mokykloje jaunuoliams ne
siseka mokytis, nors ir .norėtų, negali į- 
tempti proto, jėgų, negali koncentruoti 
savo minčių, sekti atydžiai pamokų.

Jaunuolių kova su savo emocijomis 
ir pastangos išrišti senas ir naujas pro
blemas, jas suderinti, užtrunka ilgai pri
sitaikyti prie naujos realybės, pasiseka 
negreitai; pamažu jie pradeda ramintis, 
darosi pastovesni. Psichologinės prob
lemos reikalauja ilgesnio laiko, rimto 
apgalvojimo, tai ir lieka neišrištos daug 
ilgiau.

Tokioje vidujinėje vaikų kovoje, 
brendimo laikotarpyje, turėtų tėvai su
gebėti suprasti jų psicholigonius ir emo
cinius klausimus ir pergyvenimus ir pa
dėti. Nors vaikas nuo mažens siekia ne
priklausomybės nuo tėvų, tuo labiau, 
brendimo amžiuje jie jaučiasi visai sa- 
vistuvųs/bet būna reikalingas tėvų glo
bos, ’ jų pritarmų. Kuomet jis kreipiasi 
prie tėvų, jie turi jį išklausyti, aptarti, 
apsvarstyti jo problemas, paaiškinti ir 
patarti; nors nėra tikrumo, kad jis elg
sis pagal tėvų nuomonę, o gal tik laiki
nai, o gal riet priešingai. Tėvai turėtų 
mokėti i#) di vaikų atvirumų ir pasitikė
jimų, ypač mergaičių, kurios brendimo 
amžiuje yra labai užsidariusios, slepia 
ir prieš motina pergyvenimus, surištus 
su seksualiniais jausmais. Mokykla tu
rėtų irgi kreipti tinkama dėmesį j bren
dimo amžiaus psicholijų ir jų emocinį 
stovį. Mokytojas, pastebėjęs vaiko budo 
pasikeitimus ir jų nesugebėjimų moky
tis, galėtų jį veikti raminančiai pasikal
bėjimu ir atatinkamu ėlgesiu su juo. 
Greta su bendros higienos paskaitomis 
turėtų būti skaitoma ir lyties higiena 
apie seksualinių polinkių pasekmes svei
katai ir socialiai padėčiai, nurodyti prie
mones, kaip jiems prisitaikyti ir apsir Į 
saugoti nuo daugelio nemalonumų ir Į 
komplikacijų. /

NERVINGAS VAIKAS
I. Nervingo vaijio ypatybės

Nervingas vaikas gimsta su jaut
resne nervų sistema negu kitas norma-

I

lus vaikas, arba dėl netinkamos aplinkos 
ir auklėjimo vaikas lieka, emociniai jaut
rus, nervingas. Tokį jautrumą galima 
jau pastebėti pas naujagimį. Jis stip
riau reaguoja į šviesą ir garsus, atbun
da, sudreba, verkia. Taip pat jo paju
timas temperatūros ir skonio yra stip
riau išsivystęs. Normalus, sveikas nau
jagimis miega ištisai, rainiai, o atbunda 
atėjus laikui maitintis; jeigu toks vra 
neramus reikia jieškoti priežasčių jo fi
ziniam stovy, perpenėjime ir tt. Bot bū
na kūdikių labai neramių, kurie nemie
ga, nors maitinti ir prižiuriami gerai. 
Nei tėvai, nei gydytojas neranda jokių 
to neramumo priežasčių; tas rodo jog 
jis yra nervingas vaikas.

• v •

Naujagimis gimsta su čiulpimo ref
leksu ir tas jį veikia migdančiai, rami
nančiai. Jis čiulpia čiulpiką noriai, ar
ba čiulpia savo pirštą, dažniausiai savo 
nykštį net drabužėlį. Paaugus kūdi
kiui, čiulpimo noras mažėja, ar praeina. 
Tuo tarpu nervingas kūdikis be jo ne
imsi ramina, neužmiega ir neretai tas 
įpratimas lieka, ilgam. Jis lengvai į- 
pranta. veikimams, kurie jam duoda ma
lonumą: mėgsta būti liūliuojamas, supa
mas užmiegant, arba nuolat ant rankų 
nešiojimas dienos metu. Kur jis pergy
veno emociniai, pa v. išsigando,į tai to 
jis neužmiršta ir bijo pamatęs tą daiktą 
ar vietą ir griežtai atsisako nuo jo. Jei
gu valgydamas košelę šaukštu paspring
sta, išsigąstą, nebeima jos. Tunka vėl 
maitinti iš buteliuko.

Nervingas kūdikis sunkiai išmoksta 
veiksmus, surištus su sąlyginiais reflek
sais; jį sunku įpratinti švarumo, jis il
giau šlapinasi lovoje.

Kuomet jam atsiranda noras judė
ti, jis daug Tėplioja ir toliau bėgioja, vis 
nori pasiekti daiktą ar žaisliuką, bot pa
ėmęs jį tuoj meta, neapžiuri, .nežaidžia 
su juo, o bėga toliau. Toks .neramumas 
ir judrumas yra nervingo vaiko požy
mis; taip pat stoka atydos ir dėmesio. 
Tėvai skundžiasi, kad jis yra nepaklus
nus; tenka kartoti po kelius kartus, kad 
padarytų tą, ką jie nori ir prašo, ar ne
darytų ko neleidžiama. Mokykloje tos 
jo ypatybės darosi dar aiškesnės, jis .ne
pasėdi ramiai, vis juda ir yra neatidus, 
nekoncentruoja savo minties, nesugeba 
atlikti iki galo užduoto uždavinio, ar 
rašto, paklausyti kiek ilgiau ką mokyto
jas sako, aiškina, nors, jo nuomone, jis 
yra gabus. Tėvams toks vaikas atrodo 
gudrus, daug mokąs ir turįs .nemažai ži
nių.

Nervingas vaikas jau nuo mažens, 
nuo kūdikystes reikalauja didesnės prie
žiūros, tėvų sugebėjimo jį auklėti, mokė
ti su juo elgtis, išvystyti atidumų, dides
nį dėmesį, norą ir pajėgumą valdyti sa
ve ir savo emocijas. Toli gražu, ne visi 
tėvai sugeba, auklėti nervingą vaiką. Ge
resnių rezultatų galima pasiekti vaikų 
darželyje ar Memelyje, ypač vedamam • 
Montessori metodu. Ten tarp kitų vaikų 
jis ramiai, savvstoviai stebi daiktus, 
valksmus, atsiranda jo vidujinis noras, 
vystosi atidumas, išmoksta valdyti jaus
mus. ,

Vaikas gali pasidaryti nervingas ir 
sunkiai auklėjamas, jeigu auga netinka
moje aplinkoje, jeigu tėvai nesugeba su 
juo elgtis ir jam suteikti sąlygų, reika
lingų normaliam vystymuisi. Ypač jeigu 
šeimoje nėra damos, gero sugyvenimo ir 
vaikas sunkiai pergyvena emociniai.

(Bus daugiau)
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
Rugpiučio 14, 1959

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1959 metais vasario 27-kovo I dieno* 
mis, SLA Centro patalpose, 307 W. 30-th Street, 
New York I, N. Y.

(Tęsinys)
TREČIOJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo trečiąją 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. vasario 
28 d. 9:30 vai. ryto, SLA Centro patalpose, 307 W. 
30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai:

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

kvorumą.
14. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė 

žodžiu: SLA prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. 
J. Vinikas ir iždo globėja E. Mikužiutė, pranešdami, 
kad visi dalyvavo ALT suvažiavime, kuris įvyko 1958 
m. gruodžio mėn. 6 ir 7 d. Chicagoje, III. Be to, SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas, kaip ALT iždo globė
jas dalyva/o ALT kasos knygų ir veikimo patikrini
me.

Įnešus ir parėmus, Tautos Reikalų Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi komisijos 
atlikti darbai ratifikuoti.

15. Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
SLA prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vi
nikas ir iždo globėjas adv. S. Bredes. Įnešus ir parė
mus, Emigrantų Komisijos raportas buvo vienbalsiai 
priimtas ir visi komisijos atlikti darbai ratifikuoti.

16. Investmentų Komisijos raportą patiekė SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas ir iždininkė N. Gugienė.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, In
vestmentų Komisijos raportas buvo vienbalsiai priim
tas ir pravestos 1958 metų bonų pirkimo ir pardavi
mo transakcijos ratifikuotos. Kartu buvo vienbalsiai 
priimta rezoliucija, kuri žemiau talpinama ir kurio

je yra išvardinta 1958 metų bonų pirkimo ir pardavi
mo transakcijos:

The transaction of the Investment Com- 
mittee composed of Matas J. Vinikas and Nora 
Gugis are read outlining in detail the pur- 

f chases, sales and other dispositions of securi- 
ties during the year of 1958. Upon the motion 
E. Mikužis, seconded by S. Bredes, the report 
was unanimously accepted and the transaction 
of the Investment Committee involving the fol- 
lowing purchases and sales or other dispositions 
of securities were unanimously ratified and con- 
firmed.

Bonds Purchased 1958 ?
December 18, 1958. Principai
$25,000 Niagara Mohawk Power—3 7/8%—

6/1/88—-Price ____  $23,687.50—Int. $45.75
$25,000 Commonwealt Edison—3 3/4%—

3/1/88—Price_ $23,218.75—Int. $278.65
$25,000 Philadelphia EI. Co.—4 3/8%—

12/1/86—Price_$25,000,000—Int. $88.11
$25,000 Glidden Company—4 3/40^—

11/1/83—Price_$25,781.25--Int. $155.03

Totai....... ........................   $98,255.04
Bonds Called—Matured or Sold During 1958 

Principai
December 1958—Matured U. S. A.

Treasury G_____ --____ ----- $100,000.00

Totai __________________ -____$100,000.00
17. Morgičių Komisijos raportą žodžiu patiekė 

SLA prezidentas P. Dargis ir sekretorius dr. M. J. 
Vinikas. J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, 
Miorgičių Komisijos raportas vienbalsiai priimtas ir 
visi atlikti darbai ratifikuoti.

18. Moksleivių Fondo Komisijos raportą patiekė 
žodžiu dr. 'S. Biežis, N. Gugienė ir E. Mikužiutė. Ap
svarsčius klausimą bei priemones kokios reikė
tų imtis akcijos, kad padidinti Moksleivių Fondą 
ir sukelti daugiau lėšų stipendijoms, adv. S. Bredes 
įnešus, J. Maceinai parėmus, Moksleivių Fondo Komi
sijos raportas buvo vienbalsiai priimtas ir atliktUdar- 
bai ratifikuoti.

19. Literatūrinio Kontesto Komisijos raportą pa
tiekė žodžiu E. Mikužiutė ir dr. S., Biežis. Apsvars
čius įvairius projektus, pagal kuriuos butų prernijuo-

Svečiuose Pas Brolį 
po Dešimts Metų

(Atkelta iš 2 pusi.)
ar jie priims jas ar atmes”. 
“Reikės apie tai pagalvoti, 
kam ir kur jas atiduoti”.

Jau visai povakaris. Ponia 
Karpienė pašaukė mus vaka
rienei. Clevelande gimusi iš 
tėvų Virbickų, gerai kalba 
lietuviškai, sparti kaip vijur
kas, su dideliu mandagumu 
ji mums tarnavo prašydama 
valgyti ir išsigerti krupniko 
ir kitko. Valgėme ir gėrėme 
su saiku iki sutemos. Po va
karienės važiuojame Čiurlio
nio Ansamblio namus apžiū

rėti.
Nors buvo apie 10 valanda 

nakties, atradome dar nemie
gančią šeimininkę, kurios pa
siprašius ji mandagiai mus į- 
prašė vidun, čia tuojaus pa
sirodė p. Nasvytis, kuris ap
rodė įrengtus kambarius čiur- 
lioniečiams lavintis, apvedžio
jo iš lauko pusės, ir po to su
sėdom užpakalinėj erdvioj 
verandoj, pasišnekučiuoti... p. 
Nasvytis tuoj prasitarė, kad 
jis vos tik grįžęs iš Philadel
phijos, tikslu buvo nuvykęs 
pasimatyti ir manęs gerai pa
sikalbėti su Biruta Kalėdiene, 
atvykusia su Sovietų sporti
ninkais, P-as Nasvytis nusis
kundė, kad labai sunku buvo 
gauti leidimą pasimatymui. 
Kada jį ir gavau, mažai ką 
laimėjau, nes supratau jos 
padėtį... ji mažai ką galėjo 
pasakyti.

Kaip sekasi užlaikyti na
mas? Kuo verčiatės mokėti 
SLA skolą? Gerai, gauname 
nuomą mėnesiui $350.00, prie 
jų dar turime mažesnių į- 
plaukų kaip tai aukos, paren
gimai ir kitos smulkmenos. 
Dar rengiamės įsitaisyti barą 
gėrimams. Ar daug Čiurlionio 
Ansamblio narių priklauso 
prie SLA? Buvome suorgani
zavę jaunuolių kuopą iš 11 
atmenu, bot liko tik 4, ir tie

vargiai išsilaikys. Jaunimas, 
sakosi, gyvena jaunystės šal
tiniu, apie mirtį jie visai ne
svajoja. Kokio amžiaus tie 
jaunuoliai? Kokių 17-20 me
tų. Tikrai per jauni, tokius 
geriausia palaiko kada tėvai 
prirašo ir moka už juos duok
les. Jaunas žmogus pradeda 
apdraudą vertinti kada jis 
pasiekia 30 metų, o dar la
biau, kada jis sukuria šeimy
ninį gyvenimą. Kiek skaitote 
naujakurių apsigyvenusių Cle
velando mieste? Tarpe 2500- 
3000 asmenų. Jų tarpe turi
me 20 gydytojų (medicinos 
ar kitų neišsiaiškinome). Tu
rime du ar tris agentus dir
bančius komercinėse apdrau
dos kompanijose, kurie1 ap
rūpina lietuvius draudyba. 
“Duonos musų visų dienų” 
kasdien kiekvienam reikia, 
bet lietuvių tautos reikalai 
turėtų būti ir nepamiršti — 
pamaniau sau. Iš viso atrodo, 
kad SLA įnašas Čiurlionio 
Ansambliui yra geras, bet Č. 
A. SLA yra nuostolis, nete
kus 7 jaunuolių. Reikia tikė
tis, kad jie subrendę vėliau su- 
gryž prie jo. Naktis jau. At
sisveikinome su p. Nasvyčiu, 
o pp. Karpiai parvežė mane į 
brolio gyvenamąją vietą.

Antradienis, liepos 21 die
na. Šiandien su broliu aplan
kiau “Dirvos” įstaigą. Čia su
tikau pirmu kartu p. Gaidžiu- 
ną, jo sūnų ir kitus spaudos 
darbininkus, kurie kaip “busy 
bees” kiekvienas sau rengia 
medaus medžiagą “Dirvai” 
leisti. Jie aprodė “naujos ma
dos” spaustuvės mašinas, 
kaip jos dirba, ir tt. Netikė
tai čia teko sutikti dr. Aloną 
šliupaitę ir jos kitas jaunes
nes giminaites, kurios viešė- 
josi pas pp. Žiurius. Pamatęs 
viską kaip ir kur “Dirva” lei
džiama, atsisveikinau su spau
dos darbininkais, grįžau su 
broliu namų link.
Dar norėjau pasimatyti iš 

jaunystės laikų su labai se
nais pažįstamais, tai Stefania 
Čiurlioniute4)uvan ir jos bro
liu Tamošiumi ir jo žmona.

Stefanijos nebuvau matęs 
nuo 1913 metų, kada abu ap
leidome Valparaiso U-to mo
kyklą, išvažinėdami skirtin
gais keliais geresnio gyveni
mo sau jieškoti. Susitikę iš- 
sibučiavom tartum brolis su 
»sesere. Jos brolį Tarną buvau 
sutikęs 1949 m. Tolima pra
eitis ir ilgas laiko nesimaty
mas daugiausia užėmė viso 
vakaro kalbos temą. Jau pu- 
siaukantis, todėl turime skir
tis, nežinodami ar galėsime 
kada nors kitą kartą susitik
ti... Atsisveikinome... Jie ap
leido mus, aš palikau pas bro
lį nakvoti.

Trečiadienis, liepos 22 die
na. Šiandien norėjau užbaig
ti savo atostogų misiją, bū
tent aplankyti brolio žmonos 
ir dukters (Aldonos) kapus, 
ir seniai pažįstamą taurų vi
suomenininką Pijų žiūrį ir jo 
žmoną. Negalėdami su broliu 
gauti mašinos, kad kas mus 
nuvežtų į vietas, nusprendė
me tą reikalą “likviduoti”.

Karšto ir slapaus oro su
dėvėtas, šiandien kaip 7:45 
sėdau traukinin ‘The Cleve- 
lander”, kuris Penn. kalnuose 
paskendo 'tirštuose nikuose 
nakties laiku, man negalint 
užmigti ir stebint, rodėsi, ne- 
geležankeliu, bet traukinys 
vandeniu iriasi. Ir taip, ket
virtadienio rytą, nebaigęs pil
nai savo misijos, grįžau į pa
saulio broliškos meilės mie
stą. Z. Jankauskas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rockv 
Glen parke. Apskrities paref- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ro® valios lietuvius ir lietuvai
te® dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite į Rocky Glen parką.

tas literatūrinis kūrinys, N. Gugienei įnešus, J. Ma
ceinai parėmus, Literatūrinio Kontesto Komisijos ra
portas buvo vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ra
tifikuoti.

20. Rytų Nuosavybių Komisijos raportą » patiekė 
žodžiu dr. M. J. Vinikas. Jis pareiškė, kad šiai ko
misijai tenka prižiūrėti dvi SLA nuosavybes: SLA 
Centro namas New Yorke ir SLA Poilsio namas, At
lantic City, N. J. Kadangi visi reikalai, kurie liečia 
šias nuosavybes buvo paliesti SLA Sekretoriaus ra
porte ir be to, bus svarstomos atskiros tuo reikalu 
patiektos rezoliucijos, todėl raporto nebekartoriu, bet 
prašysiu priimti taip, kaip jau buvo pranešta.

Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, 
Rytų Nuosavybių Komisijos raportas buvo vienbal
siai priimtas ir visi atlikti darbai ratifikuoti.

21. Pažangos Vajaus Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. Dargis, J. Maceina ir dr. S. Biežis, raštu dr. 
M. J. Vinikas. Vajaus Komisijos raporte buvo pra
nešta apie pasiektus vajaus laimėjimus, padarytus 
apdraudose pagerinimus, žymiai sumažėjusį narių iš- 
sibraukimą, apie pastangas palaikyti tuos narius, ku
riems jau išmokėta 20 metų taupomoji apdrauda ir 
propagandos budus.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad laike šio vajaus, iki 
šiol, buvo prirašyta viso 720 narių bendroje apdrau
dos sumoje $627,700.00. Naujų apdraudų vidurkis ne
toli $1000.00. Į Akcudentalinę apdraudą viso prirašyta 
nuo vajaus pradžios 218 narių, bendroje apdraudos 
sumoje $235,750.00. Ligos pašalpos skyriui priklau
so viso 1,244 nariai.

N. Gugienei įnešus, E. Mikužiutei parėmus, Va
jaus Komisijos raportas buvo vienbalsiai priimtas ir 
visi komisijos atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad ketvirtoji sesija prasidės 2 vai. p. p. 
šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA
Ketvirtą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 

sesiją SLA prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. va
sario mėn. 28 dieną 2 valandą po pietų SLA Centro 
patalpose, 307 W. 30 St., New York, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,

, E. Mikužiutė, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

ro kvorumą.
22. Svarstomi SLA sekretoriaus raporte padary

ti įnešimai. '
J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus vienbal

siai ratifikuojamas SLA Sekretoriaus algų pakėlimas 
Centro tarnautojams taip, kaip buvo pranešta sekre
toriaus raporte1. Padidintos algos yra mokamos nuo 
1958 m. rugpiučio mėn. 16 d.

23. E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus 
vienbalsiai ratifikuojamas sekretoriaus atliktas SI.A 
Konstitucijos papildymų-ammendmens, kuriuos pri
ėmė 50-tas SLA Seimas, 5000 knygučių atspausdini
mo, darbas ir sumokėtos išlaidos spaustuvei už spaus
dinimą $781.62, įrišimą $130.00 ir pašto išlaidos iš- 
siuntinėjant knygutes.

24. Apsvarsčius SLA namo Atlantic City kiemo 
išcementavimo ir “Shower” iškėlimo iš virtuvės į kie
mą klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei parė
mus vienbalsiai nutarta įgalioti SLA sekretorių dr. M. 
J. Viniką ir pavesti jam rūpintis, kad kiemo išcemen
tavimo ir “Shower” iškėlimo darbai šiemet butų at
likti.

25. Apsvarsčius SLA Atlantic City Poilsio namo 
reikmenų klausimą ir žinant, kad bėgyje 9 metų nu
sidėvėjo daug paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių, o 
kiti rakandai yra reikalingi smulkių pataisymą, N. 
Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nu
tarta įgalioti SLA sekretorių dr. M. J. Viniką nupirk
ti naujus reikalingus lovų užvalkalus, rankšluoščius 
ir pasirūpinti, kad butų atremontuoti rakandai.

26. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
Pildomąjai Tarybai apie New Yorko miesto naują 
patvarkymą, kuriuo reikalaujama, kad visuose gyve
namuose namuose butų įvesta šilima. Tas miesto 
patvarkymas paliečia “multiple dvelling” SLA namą 
esantį kieme.

Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus 
vienbalsiai nutarta pavesti ir įgalioti SLA prezidentą 
P. Dargį ir sekretorių dr. M. J. Viniką rūpintis, kad 
butų išpildytas miesto reikalavimas.

27. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad įvedus naują Akcidentalinę apdraudą, pasitaiko 
tokių narių, kurie nori įsigyti Akcidentalinę apdrau
dą keleriopai didesnę už gyvybės apdraudą. Pavyz
džiui gyvybės apdraudą įsigyja $100, o akcidentalinę 
apdraudą nori gauti $3000. Todėl siūlo apsvarstyti šį 
klausimą ir papildyti Akcidentalinės apdraudos tai
sykles taip: Kiekvienas SLA narys gali įsigyti Akci
dentalinę apdraudą, bet ši apdrauda, išskyrus ap- 
draudas nuo $100 iki $750, su kai kurioms išimtims, 
negali būti didesnė už dvigubą jo gyvybės apdraudą. 
Tačiau abi apdraudos negali peržengti SLA Konsti
tucijos VIII skyriaus 2 straipsnio.

Apsvarsčius klausimą, E. Mikužiutei įnešus, dr. 
S. (Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta Akcidentalinės 
apdraudos taisykles papildyti taip, kaip SLA sekreto
rius dr. M. J. Vinikas pasiūlė.

■ 28. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie nuomininkės Mary Shortsleeve bylą. Apsvars
čius klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta 
pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui ir toliau rū
pintis bylos reikalu.

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo ketvirtą 
sesiją prezidentas P. Dargis uždarė 4 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad po 5 minučių pertraukos, šioje pat 
vietoje prasidės bendras Pildomosios Tarybos posėdis 
su Jaunuolių Komisija.

(Bus daugiau)
K

%

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ K AVIENA
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

$1,000.00
K

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 38c 
Viso amžiaus apdrauda (temokama per 20 metų)— 
duoklių mnSesiui $2.53, savaitei 66c
Taupomoji 29 metų apdrauda—duoklių mėneselul $4.86, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 66 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $104 
mėnesiui; teeina 23 centai i savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės padalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

\ —mokesėiai tik 20 centų i mėnesi už kiekvienų $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Valkų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir 3avo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

---------- SLA VAJAUS KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA te imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
Vardas Ir Pavardė Amžius

m., num. te gatvė
miestas------------

m., num. te gatvė
miestas-----------

m., num. te gatvė
miestas_____ ...

Adresas

(D

(2)

(3)

Rekemenduoja:
Varia® ir pavardė

»

»

-------—
, zona —, valstija —
------------------------

, zona —, valstija —
---------—-------------

, zona , valstija —

, num. te gatvė-------------------------------------- ---------- -
miestas____________________ , zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 80th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla P* v ■ • • •
aieskojimai

Marijonos, iš 
apskr.
Prano sūnūs,

New York, New York

Ginkaus Šeimos Linkėjimai

Brooklynietis SLA ir kitų 
organizacijų žymus veikėjas, 
Juozas Ginkus, su šeima atos
togaudamas Lake George, ne
užmiršo savo organizacijos 
centro tarnautojų ir prisiuntė 
geriausius linkėjimus.

mi naujosios tėvynės žemėje 
Amerikoje, kuri yra antroji 
motina. Lietuvi, padėk tiems 
savo broliams, kurie kankina
mi Sibiro taigose už musų vi
sų senąją tėvynę Lietuvą.

A. Andriulionis,
Bostono Balfo Skyr. pirm.

Jankausko ir iždininko V. Ka
raliaus. Po to buvo priimta 
nauja narė Matilda Jurvečie- 
nė, 49 metų amžiaus iš Phi- 
ladelphijos. Tai dar vienas 
musų organizatoriaus Zigmo 
Jankausko pasidarbavimas.

Gust Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa. *

SLA 115 Kuopos Valdyba 
Praleido Atostogas SLA 

Name, Atlantic City

SLA 
pirmi- 

vice

Prieš porą savaičių
115 kuopos valdyba: 
ninkas V. Tamulaitis, 
pirmininkas A. Ambrozaitis,
iždininkas ir finansų sekreto
rius A. Miliauskas ir protoko
lų sekr. Ona Miliauskienė pra
leido atostogas Atlantic City 
Susivienijimo name. Taipgi 
čia buvo kelioms dienoms ap
sistojusios 115 kuopos narės 
Jurkevičienė, Adomaitienė ir 
Zigmantienė, taipgi ir dr. J. 
B. Ruth su žmona. Visi sa
kosi praleidę smagiai laiką, 
nes oras pasitaikė gražus. 
Taipgi sakosi buvę maloniai 
priimti šeimininkės ponios Vi- 
nikietės.

Čia taipgi atostogavo po
nas B. P. Balčikonis su žmo
na ir šuneliu iš Binghamton, 
N. Y., su kuriais visą laiką 
ten būdami draugavom. Taip
gi buvo agronomas Brauklys 
su žmona iš Pittston, Pa. ir 
ponia Babarskienė su dukre
le iš Washington, D. C. ir ke
letas kitų. A. Amber. I

South Boston, Mass

Svarbus Pranešimas

Broliai ir sesės lietuviai! 
Jau 18 metų prabėgo kai tūk
stančiai nekaltų lietuvių ken
čia bada ir mirtį Sibiro vergų 
stovyklose ir kalėjimuose. Jie 
šaukiasi musų paramos, jiems 
niekas nepadės, jei mes Ame
rikos lietuviai nepadėsime, to- 

jjlėl Bostono Balfo 17-tas sky
rius rengia pikniką šių metų 
rugpiučio 23 dieną, Romuvos 
Parke, Brockton, Mass.

Rengėjai visus nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti. Savo atsi
lankymu paremsite kankinius 
suteikdami duonos kąsnį ir 
vaistų jų gyvybės palaiky
mui. Šitą šauksmą tegu išgir
sta kiekvienas geraširdis lie
tuvis, išlikęs gyvas nuo ko
munistų žudynių, ir jie šian
dien džiaugiasi laisvais būda-

Philadelphia, Pa.

Pirkti Tik Pas Lietuvį

Jau daug kartų man teko 
girdėti, kad Susivienijimo 135 
kuopos iždininkas Vytautas 
Karalius yra atsidaręs didelę 
laikrodžių krautuvę. Bet šiuo 
kartu man pačiam teko lan
kytis Jono Karaliaus 
vėje ir įsitikinti, kad 
jų yra didelė ir puiki 
ve. Šioje krautuvėje

krautu- 
ištikrų- 
krautu- 
oalima

gauti visokių dalykų, kaip 
laikrodžių, auksinių branza- 
lietų, žiedų ir kitokių1 visokių 
dalykų, kurių čia nei suminė
ti negalima, o kainos palygi
namai žemos. Taipgi p. Kara
lius taiso laikrodžius ir kito
kius dalykus, padaro kaip 
naujus ir duoda garantijas.

Pono Karaliaus kautuvėje 
visi daiktai geros kokybės, 
puikus ir malonus patarnavi
mas. Tad gerbiamieji SLA 
nariai ir visi Philadelphijos 
lietuviai, jeigu jums reikalin
gas naujas laikrodis arba 
branzalietas, karoliai, lenciū
gėliai, kryželiai, žiedai auksi
niai, sidabriniai ir kitokių rū
šių, visi eikite į Vytauto Ka
raliaus kratuvę.

Jeigu jums reikia dovanų 
dėl vedybų, gimimo dienos 
arba taip dėl kokio nors pa
minėjimo, eikite pas Vytautą 
Karalių. Jeigu norite gauti 
gerus ir gražius šliubinius 
žiedus, jų galite gauti pas V. 
Karalių, nes pas jį yra dide
lis pasirinkimas, geras patar- I 
navimas ir kainos prieina
mos. Jeigu vieną kartą busi
te ką nors pirkę Vytauto 
Karaliaus krautuvėje, tai ir | 
visada ten eisite, nes busite 
įsitikinę, kad ,jo krautuvėje 
galima visko nusipirkti.

Taigi brangus broliai ir se
sės lietuviai, pirkite viską tik’ 
pas lietuvį Vytautą Karalių, 
o visada busite patenkinti. 
Jo adresas toks: V. Karalius, 
3120 Richmond St., Wachma- 
ker and Jevvelery Store, Phi
ladelphia, 34, Pa.

Čia dar noriu pranešti, kad 
šių metų rugpiučio mėn. 2 
dieną įvyko Susivienijimo 135 
kuopos susirinkimas. Buvo 
aptarti kuopos einamieji rei
kalai ir priimti raportai fi
nansų sekretoriaus ?igmo

ŽIBUOKLĖ
(Skiriu tAlicijai Soro- 

Ikaitei-Tarr.)
Vos saulutė kelias, 
Miškelis dh miega, 
Upeliukai šniokščia 
Ir nuo kalnų (bėga.

Bet, keno ten žiuri, 
Tiekiai prie takelio, 
Iš pernykščių lapų 
Mėlina akelė

Tai musų žibuoklė,
Gėlytė naminė,
Visų numylėta—
Gėlė pirmutinė.

Vasarą žydės mums 
Lelijos ir rožės, 
Ir žavės kiekvieną 
Jų galingas grožis.

Bet, nei puikios rožės, 
Mus gėlynų duoklė, 
Džiaugsmo tiek neduoda, 
Kaip kukli žibuoklė.

Jos malonus kvapas 
Gaivina krutinę, 
Po žieminių vargų— 
Nes ji pirmutinė.

Sofija Ambrazevičiene.

Sebastopol, Pa.
Antanas ir Ona Pečiulioniai 

Paminėjo 50 Metų Vedy
binio Gyvenimo Sukaktį

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 293 kuopos ilgamečiai 
nariai, priklausanti virš 40 
metų, Antanas ir Ona Pečiu- 
lioniai liepos 4 dieną paminė
jo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Anksti ryte jie 
lankėsi bažnyčioje ir išklausė 
pamaldų, o vėliau jų garbei 
buvo surengti pietus jų sū
naus namuose, kuriuose daly
vavo jų šeimos nariai ir ar
timi draugai.

Pečiulioniai gyvena Chestnut 
Street, Sebastopol apie 50 
metų. Jie gražiai išauklėjo du 
sūnūs Antaną ir Juozą ir tu
ri keturius 
rė jauna.

Antanas 
vienas iš
kuopos steigėjų, ir per ilgus 
metus kuopai daug dirbęs, 
buvęs delegatu SLA seimuos, 
dabar yra kuopos iždininkas.

Aš linkiu ponams Pečiu- 
lioniams daug laimės ir svei
katos ateityje. Draugė.

anukus. Duktė

Pečiulionis 
Susivienijimo

mi-

yra
203

f
(jį

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

1959 m. Rugsėjo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
(1

LINDBERGH PARKE,
Sicomac Road, North Iltdedon, N. J., Netoli Paterson, N. J*.

I
Pradžia 1 vai. p. p. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras, piknike bus galima gauti 
įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat bus įdomi ir įvairi programa:kontestiniai 
šokiai. 8LA Penkto Apskrities gražuolės rinkimai, laimėjimai ir speciali 
programa vaikams.

Į piknikų pažadėjo atvykti SLA Prezidentas PAUL P. DARGIS. Sek
retorius Dr. M. J. VINIKAS, Iždo Globėjas Adv. S. BREDES, Jr., jų 
Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę, visus SLA .narius su artimai
siais ir draugais dalyvauti šiame linksmame jaunimo piknike.

SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke palaikomi asmenys: 
šimukonaitė Anelė, Miko duktė, 

jos motina buvusi Tamusaitė, kil. 
iš Ručkakitmio km.J Kruonio vals.

Staponkus Juozas,iš Kalniškių
km., Plungės vals.

Striauka Juozas, Teodoro sūnūs, 
žmona Jankaitė-Striaukienė Adol
fina, sūnūs Povilas.

Svetlikauskaitė-Butkevičienė E- 
milija, vyras Pranas.

Uklinienė-Jusaitukė Magdė, ir 
jos sesuo Astašauskienė ggota,

Ma-

dukterys Jono ir
Barzdų km., šakių

Žemaitis Pranas, 
gimzs Amerikoje.

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

Adomaitienė-Pranckevičiutė 
rija, vyras Adomaitis Jonas.

Badaukis Kazys, ir Morta ir Va
lė Badaukytės, Kazimiero vaikai.

Dargaitis Juozas, Ferdinando sū
nūs, gyvenąs Čikagoje.

Eidukaitienė-Butkiutč Teofilė, iš 
Jurkšų km., Pilviškių vals., Vilka
viškio apskr.

Gelbuogis Kazimieras.
Gruzdys Julius ir Romualdas ir

Jadvyga Gruzdyte-Legačinskienč.
Jonuškaitis Jonas, Jono sūnūs, 

gim. 1912 m., apie Joniškį ar Šiau
lius.

Kščenavičius Vladas, Kajetono 
sūnūs, iš Pamarkupio km., Lielių 
par., Kelmės vals.

Kvajinskas Antanas, Antano sū
nūs, gimzs Veisėjuose.

Margevičius Silvestras, Motiejaus 
sūnūs, gim. Vasgidonių km., Varė
nos vals., Alytaus apskr.

Iieškomieji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Badas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA Pagalbos Ranka
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų

Shenandoah, Pa., gimęs

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Rugpiučio 8

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS KAUKAS, 23 kp.,

rugpiučio 1, 1882 m., Kalvarijos apskrity, Lietu
voje. Prie SLA prisirašė gegužės 6, 1928 m. 
Mirė liepos 21, 1959 m. Velionio dukteriai, Anna 
Downey, pomirtinės išmokėta -----------------------

ANTANINA VAITKEVIČIENE;, 66 kp., Ansonia, 
Conn., gimusi lapkričio 7, 1889 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė lapkričio 2, 1935 m. Mirė 
birželio 25, 1959 m. Velionės dukteriai, Mildred 
Paseskas, pomirtinės išmokėta-----------------------

ANDRIUS MAINKAIUSlKAS, 66 kp., Ansonia, Conn., 
gimęs lapkričio mėnesį, 1880 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 1, 1914 m. Mirė birželio 
29, 1959 m. Velionio sunui, Jonui Mankauskui, 
pomirtinės išmokėta -------------------------------------

JIEVA MORKEVIČIENE, 105 kp., Dayton, Ohio, 
gimusi gruodžio 20, 1892 m., Goronių kaime, 
Žaslių valsč., Trakų apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 5, 1925 m. Mirė liepos 10, 
1959 m. Velionei; vyrui, Stasiui Monkevičiui, po
mirtinės išmokėta _________ _________________

ZOFIJA MARKUNIENE, 142 kp., New Haven, Conn., 
gimusi balandžio 24, 1884 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 6, 1918 m. Mirė kovo 20, 
1959 m. Velionės dukteriai, Annai Markūnas, 
pomirtinės išmokėta ________________________

MARE ŽUKAUSKIENE, 283 kp., Coaldale, Pa., gi
musi vasario 6, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 17, 1915 m. Mirė liepos 11, 1959 
m. Velionės dukteriai, Kathryn Burbke, pomir
tinės išmokėta _________________ ___________

ANTANAS MARTIŠIUS, 341 kp., McNaughton, Wis., 
gimęs lapkričio 15, 1891 m., Lietuvoje, Trie SLA 
prisirašė balandžio 5, 1916 hi. Mirė liepos 2, 
1959 m. Velionio žmonai, Margarietai Martišie
nei, pomirtinės išmokėta __________________

PETRONE KUBILIUS', 354 kp., Akron, Ohio, gimusi 
vasario 16, 1886 m., 'Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė 'liepos 5, 1925 m. Mirė liepos 21, 1959 m. 
Velionės sunui, Constantine S. Kubilus, pomirti
nės išmokėta _______________ .— _______ <—

Viso _________________ ________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso---------------

Išmokėtos ligoje pašalpos
S. POCIUS, 36 kp., Chicago, III., sirgo 12 savaičių_______
M. PAŽĖRA, 77 kp., Rockford^ I1L, sirgo 9 sav. 5 d. —
S,. GAPUTIS, 135 kp., Philadelphia, Pa., sirgo 8 sav. 4 d. 
J. RAKOSKY, 140 kp., Charleroi, Pai, sirgo 12 savaičių

RIMŠIEN®, 167 kp., Jolliet, III., sirgo 3 sav. 6 d. ___
STANIS, 170 kp., Russelton, Pa., sirgo 5 savaites ___

B. 
A.

viso —__ ______ »___________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street
LA 1

tV--"-—----------

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
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

$300.00

600.00

150.00

212.00

150.00

1,000.00

600.00

600.00

_$3,612.00
$86,260.59

$72.00
97.00
95.50

124.50
12.00
45.00

—$446.00
$15,687.09

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit* lietuvišką; aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantia City, N. J. Tel. 5-9370

arba

>

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
’ltth St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529807 W. 30th Gr., *, ,

GALIMYBES BIZNIUI
Firma, turinti leidimą priimti ir persiųsti dovanų 

siuntinius į Lietuvą ir kitas SSSR dalis čia apmokant 
muitą, ieško asmenų, kurie galėtų firmos vardu tuos 
siuntinius priimti, asmenų, kurie turi visuomenėje 
pąsitikėjimą ir populiarumą ir galėtų vadovauti tos 
firmos skyriams. •

Tokie asmenys, suteikdami apie save informacijas, 
turi rašyti Bo;x 4807, šio laikraščio administracijai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GBovehill 6-2845-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUI i” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETU VA”,

I
 IŠĖJO NAUJA KPfYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta S, MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; {spūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; 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 kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kain gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upe po žeme; žuvys 
be akių ...

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

III

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

BoSton 27, Mass.

I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose E ui opos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiauras 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
173$ South Halated Street, Chicago 8, Illinoie

.. 1 .1

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

DE GAULLE NELEIDŽIA AMERIKAI 
TURĖTI BAZES PRANCŪZIJOJE

Nikitą Chruščevą saugos tūkstančiai policinin
kų. - Anglijos parlamento rinkimai įvyks spa
lio mėnesį. - Tokyo didžiausias miestas pasau
lyje gyventojų skaičium

ri 9,000,000 gyventojų. Sako
ma, kad rugpiučio mėn. 1 die
ną gyventojų skaičius pasie
kė iki 9,711,401, kurį sudaro 
4,711,401 vyrų ir 4,389,138 
moterys, 1958 metais gyven
tojų skaičius padidėjo 295,422.

Apskaičiuojama, kad 1958 
meltais 'Londone gyventojų 
buvo 8,250,000, New Yorke 
tais pačiais metais gyventojų 
buvo apie 8,000,000
federalės valdžios statistikos 
biuras.

Sveikinimas Susivienijimo Jaunimui, 
ATŽALYNĄ Išleidžiant

SVARBU ĮJUNGTI Į SUSIVIENIJIMO 
VEIKLA PLATESNI VISUOMENE

sako

ATŽALYNAS.

Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle yra užsis
pyręs žmogus. Jis yra griežtai nusistatęs prieš leidimų 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms laikyti atominių 
bombų atsargas, lėktuvus ir kitas karo metu reikalin
gas medžiagas Prancūzijos žemėje. Buvo manyta, kad 
prezidentui Eisenhovveriui nuvykus Prancuzijon pa
vyks susitarti su de Gailile dėl minėtų karinių ginklų 
laikymo Prancūzijos žemėje. Bet kaip dabar iš Pa
ryžiaus pranešama, tai dėl bazių Prancūzijoje nesusi
tarta, todėl Jungtinių Amerikos Valstybių lėktuvai 
turi apleisti Prancuzijų, taipgi visi atominiai ir kito
kie kariški ginklai turi būti išvežti. I)e Gaulle griežtai 
reikalavo turėti balsų ginklų naudojime, o Jungtinės 
Amerikos Valstybės atsisakė patenkinti jo reikalavimų, 
tai dėl tos priežasties jis atsisakė duoti leidimų ginklų 
laikymui savo valstybėje.

Taip esant, Rato vyriausias vadas nusprendė lėk
tuvus perkelti iš Prancūzijos į Vokietija ir Didžiųjų 
Britanija. Po prezidento Eisenhowerio apsilankymo 
Prancūzijoj išskridę lėktuvai į Vokietijų, daugiau ne
begrįžo atgal Prancuzijon. Ruošiamasi likviduoti visas 
esamas Prancūzijoje bazes, kuriose iki šiol buvo apie 
pusantro šimto lėktuvų.

Dabar aiškėja, kad prezidentui Eisenl.'ovveriui ne 
visais klausimais, kaip buvo tikėtasi, pavyko su de 
Gaulle susitarti, tad ir jo apsilankymų Prancūzijoje ne
galima laikyti pilnai pavykusiu dėl de Gaulle griežto už
sispyrimo.
Chruščevą saugos tūkstančiai policininkų

ir ežeruose 
Praei- 

Dienos 
gyvybių 
neteku- 
padidė-

Kada ši Tėvynės laida pa
sieks skaitytojus, Sovietų Są
jungos ministeris pirmininkas 
jau bus Amerikoije. Jo saugo
jimui atvyko didelis būrys so
vietinės policijos, vadovaujant 
saugumo policijos viršininkui 
Zacharovui, kuriems leista ne
šiotis ginklus. Bet nežiūrint 
Chruščevo didelio būrio polici
jos, Amerikoje suorganizuota 
kiekvienam mieste, kur jis 
lankysis, tūkstančiai polici
ninkų jo ir jo palydovam ap
saugoti. Spauda prieš Chruš
čevo atvykimą rašė, kad iš 
Maryland aerodromo pakeliui 
iki Washingtonui bus išstaty
ta pustrečio tūkstančio polici
ninkų, kad garantuoti saugu
mą jam viešint Amerikoje.

Kad Amerikos vyriausybė 
ii miestų burmistrai organi
zuoja apsauga pakviestam 
svečiui, tai tame nieko nuo
stabaus. Bet reikia stebėtis 
paties Chruščevo bailumu, 
kad jis nė žingsnio niekur ne
žengia be policijos, net vyk
damas į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kuri kiekvieną pa
kviestą svetį apsaugoja, atsi
vežė pulką savo raudonosios 
policijos. Iš to galima daryti 
išvadą, kad diktatorius Chruš
čevas pats jaučia, jog jis ne
turi pasitikėjimo žmonėse ir 
be policijos niekur kojos ne
kelia.

švenčių metu žuvo 
apie 460 asmenų

Associated Press apskaičia
vimu, Darbo Dienos švenčių 
metu, septyniasdešimt aštuo- 
nių valandų laiku ant įvairių 
kelių automobilių nelaimėse 
neteko gyvybių 399 asmens, 
prigėrė įvairiuose vandeny
nuose — jurose
80 asmenų, viso 479. 
tais metais darbo 
švenčių metu neteko 
420, tad šiais metais 
šių gyvybių skaičius 
jo 58.

Pakelti gazolinui 
mokesčiai-taksai

Prezidentui Eisenhovver i u i 
prašant, senatas ir atstovų 
rūmai nutarė pakelti vieną 
centą mokesčio-taksų už ga
loną gazolino. Iki šiol buvo 
mokama 3 centai, dabar rei
kės mokėti 4 centai. Sakoma, 
kad pakeltą mokesnį reikės 
mokėti nuo šių metų spalio 1 
dienos iki 1961 metų liepos 
1 dienai. Norima tais pakel
tais mokesčiais padidinti fe
deralės valdžios iždą vienu bi
lijonu dolerių naujiems ke
liams.

Lietuvos Komunistai 
Lopo Spragas

aptarė rinkimų 
kur ir

Anglijoj rinkimai įvyks 
spalio 8 dieną

Anglijos ministeris pirmi- 
niskas Macmillanas pranešė, 
kad visuotini parlamento rin
kai įvyks šių metų spalio mė
nesio 8 dieną. Konservatoriai, 
kurie dabar stovi prie val
džios vairo, tikisi rinkimus 
laimėti, tačiau Macmillanas 
pareiškė, kad žmonės turi tei
sę rinkimų metu pareikšti sa
vo nuomones kas juos turi at

stovauti parlamente. Rinki
mus Macmillanas paskelbė 
tuoj po pasitarimo su kabine
to nariais. \

Darbo partijos vadas Hugh 
Gaitskell, kuris buvo Mas
kvoje, gavęs žinią apie rinki
mų paskelbimą, parvyko į 
Londoną, kad galėtų tinka
mai prisiruošti prie rinkimų 
ir vesti kampaniją už savo 
Darbo partijos žmones, kad 
jų kodaugiausia butų išrink
ta.

Gaitskell ir Beven turėjo 
konferenciją su spaudos at
stovais ir
kampanijos vedimą 
kokioje vietoje reikalinga ve
sti didesnė agitacija už savus 
žmones.

Macmillanas patapo minis- 
teriu pirmininku 1957 metais 
Anhtony Edenui atsistatydi
nus iš ministerio pirmininko 
pareigų dėl Suezo kanalo kri
zės. Šiuose rinkimuose pirmą 
kartą Macmillanas išbandys 
savo populiarumą ir žmonių 
pasitenkinimą jo vedama už
sienio politika ir vidujine 
tvarka. Laikraščiai, daugumo
je tie, kurie pritaria konser
vatoriams ir jų vadovybei, 
teigia, kad rinkimuose kon
servatorių partija laimės. Ki
ti laikraščiai rašo, kad Dar
bo partija turi progą laimėti 
ar bent pravesti daugiau at
stovų į parlamentą, negu iki 
šiol turėjo. Sakoma, kad Dar
bo partijos žmonės turi daug 
faktų prieš konservatorių va
dovybę ir jos padarytus ne
tikslumus tarptautinėje poli
tikoje ir vidujinėje tvarkoje, 
kurie bus iškelti viešumon 
rinkiminės kampanijos metu.

Tokyo didžiausias 
miestas pasaulyje

Federalinės valdžios statis
tikos biuras pranešė, kad 
šiuo metu Tokyo yra didžiau
sias miestas pasaulyje, jis tu-

Elta praneša, kad Lietuvos 
komunistų partijos vadovybė 
yra’ priversta šaukti net res
publikinio masto pasitarimus 
“ideologiniams” klausim a m s 
svarstyti. Matyti jaučia tame 
“ideologiniame fronte” dide- I 
les spragas. Vienas toks pla
tus pasitarimas įvyko nese
niai. Jame dalyvavo, be par
tijos vadovybės, dar miestų 
ir rajonų komitetų sekreto
riai, vykdomųjų komitetų pir
mininkų pavaduotojai kultū
ros reikalams, taip pat kiti 
ideologinio fronto darbuoto
jai, “partinis bei tarybinis 
aktyvas”, žodžiu platus vado
vaujantieji partiniai ir sovie
tiniai sluoksniai.

Ir 60,000 agitatorių 
mažai tepadarė

Lkp centro komiteto sekre
torius Niunka papasakojo 
apie tai, kad aiškinant parti
jos nutarimus į rajonus buvo 
išvykę 200 pranešėjų iš cen
tro, o (bendrai visoje Lietuvo
je “rinkimų” metu veikę 60,- 
000 agitatorių. Bet tai esanti 
tik “darbo pradžia”. Partijos 
siekių “aiškinimas” neturįs 
būti trumpalaikė kampanija, 
o nuolatinis uždavinys. Pas- 
kaitinė propaganda dar esan
ti silpnai išvystyta. “Nepaten
kinamai dirba Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo 
draugija”. Ir spauda per ma
žai padedamti propagandinin
kams ir partinės organizaci
jos per mažai rodančios ini
ciatyvos. Per mažai “dirba
ma su masėmis”. Literatūra 
apie “pirmūnų” patyrimus 
per siaurai skleidžiama. Anot 
Niunkos, kai kuriuose rajo
nuose, pvz., Vievio, ši litera-

Dideliu pasitenkinimu pranešam Susivienijimo nariams ir 
visiems veikėjams, besirūpinantiems Susivienijimo gerbūviu, 
kad nuo šio laiko SLA organas Tėvynė turės mėnesinį priedą 
jaunimui

Šis naujas musų leidinys ypatingai brangus ir svarbus 
todėl, kad visą šį žygį pradėjo, sugalvojo ir suplanavo, o pa
galiau savo jėgomis vykdo patys Susiviesijimo nariai jaunuo- 

! liai, Jaunuolių Komisijos asmenyje.
Čia yra SLA Auksinio 50 Seimo Nutarimo rezultatas, kai 

buvo išrinkta Jaunuolių Komisija iš vienos vietovės ir buvo 
parinkti veiklus ir energingi jaunuoliai, kurių darbais jau 
šiandien galime pasidžiaugti.

Greta bendros Jaunuolių Komisijos sumanios veiklos, be
ne pats svarbiausias ir SLA ateičiai reikšmingiausias bus jau
nimo laikraščio-Atžalyno įsteigimas. Pradedamas darbas pas
toviai, ko visi mes giliu susirupinimu troškome ir ko nuolatos 
siekėme.

Pradžia graži. Tegu tik mums visiems pakaks energijos 
ir ištvermės. Bet kadangi mes visi seni veikėjai ir kartu mu
sų brangus jaunimas, širdies gilumoje jaučiame didelę parei
gą savo tėvynei Lietuvai ir savo broliams šioje šalyje gyve
nantiems, tai bukime tikri, jog pradėtas darbas bus sėkmin
gas ir našus. Prieš musų akis stovi gražus musų pirmtakunų 
ankstyvesnių veikėjų pavyzdys, kai jie surasdavo sunkiausio
mis valandomis pakankamai ryžitingumo. Jie sukurė didžiau
sią lietuvių brolišką organizaciją—musų Susivienijimą, suteikė 
neapskaičiuojamai didelę pagalbą senajai tėvynei Lietuvai ir 
sugebėjo 
veikloje, 
me verti

Nuo

Mes turime nemažus ir pastovius kadrus veikėjų, 
kurie dideliu atsidėjimu dirba Susivienijimui. Daugu
ma jų atiduoda savo broliškai organizacijai visų savo 
gyvenimų. Kai kurie jų išbūna svarbiose pareigose 
iki pat savo mirties. Todėl dažnai skaitome Tėvynėje, 
kad mirė vienas ar kitas kuopos sekretorius, 
svarbių pareigų veikėjas.

ar kitų

Tokių veikėjų mes turime visose kolonijose ir jų 
pečiais paremtas visas Susivienijimo darbas. Tik ta
da atsiranda bėda, kai toks veikėjas nusilpsta ar paga
liau numiršta. Tada jau sunkiau rasti jam pavaduo
tojas. Nes nedažnas nori pasiimti sau naštų, kuri yra 
sunki, o darbas nedėkingas. Todėl ir saugomi tie vei
kėjai, kurie parodė ištikimybę ir ištvermę.

Neužsidarykim savo veikloje
Bet ir tiek daug savų gerų veikėjų turėdami, vis 

tik negalime išvengti vienos blogybės, būtent — užsida
rymo savo aplinkoje. Mums būtina, kad plačioji lietu
vių visuomenė nuolatos butų informuota apie Susivie
nijimo svarbiuosius darbus, kad musų organizacija bu
tų apsupta visuotinu ir palankiu dėmesiu.

Susivienijimas dirba visiems lietuviams
atlikti didelius darbus kultūros srityje ir politinėje 
Mes einame jų pėdomis ir tikrai įrodysim, jog esa- 
jų kilnių darbų tolimesni vykdytojai.
visos širdies linkime Susivienijimo jaunimui sėkmės

ir pajėgumo ištesėti tuos gražius pažadus, kuriuos jie davė 
pradėdami savo veiklą ir apvainikuodami ją ATŽALYNO 
leidimu.

Laimingos kloties Brangus Jaunime!
SLA PILDOMOJI TARYBA:

D. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Briedis, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.
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Todėl yra svarbąs tie sumanymai ir nvusą vebkėją 
darbai, kurie gali sudominti ne tik savos organizacijos 
narius, bet ir visus lietuvius. Šioje srityje naudingų 
veiklų, gali parodyti kuopos, ypatingai tos, kurių nariais 
yra svarbesnieji vietos veikėjai.

Jeigu mes patys jaučiame, kad atliekame pozity
vius darbus visai lietuvių visuomenei, tai pasistenkime,
kad apie tai žinotų visi, kas tik sugeba įvertinti musų 
pastangas.

Susidarydami platesnę, sau palankių aplinkų, pa
mažu padidinsime ir savo veikėją s kaičią, nes daugelis 
tų, kurie iki šio laiko buvo nuošaliai nuo musų darbų, 
galės mums ateiti į pagalbų.

i

X

turą “visiškai silpnai platina
ma ir panaudojama”. Ragino 
labiau susirūpinti komunisti
niu darbo žmonių auklėjimu. 
Partinės organizacijos turin
čios rimtą dėmesį skirtį ate
istinei propagandai, materia
listinės pasaulėdžiuros ugdy
mui gyventojų tarpe. “Eilėje 
rajonų šis darbas yra dar ap
leistas”. Nepakankamai veik
sminga esanti ateistinė pro
paganda Alytaus rajone. Ir 
leidyklos per mažai dėmesio 
skiria raštams, kurie skleistų 
ateistinę ir materialistisę pa
saulėžvalgą.

NATO organizacijai ir Šve
dijos laikysena Maskvos pla
nų Baltijos erdvėje atžvilgiu. 
Nevengė jis savo kalboje kiš
tis ir į Suomijos vidaus po
litikos klausimus, kritikuoda
mas “suoksnius apie Tanerį”, 
kuris,- girdi, nenorįs gerų san
tykiu su Maskva. E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

■

Susivienijimas savo laimėjimus atiduoda 
lietuvių visuomenei naudotis

Chruščevo “Baltijos 
Juros Planai”

Chruščevas Rygoje vėl 
naujino savo planus “Balti
jos juros erdvėje stiprinti tai
ką”. Girdi, Sovietų Sąjunga 
siekianti padaryti visa, “kad 
ir šiame pasaulio rajone butų 
sudarytos taikos ir ramybės 
sąlygos”. Toliau pareiškė:

“Tarybų Sąjunga remia idė
ją sudaryti raketinio ir ato
minio ginklo neturinčią zoną 
Skandinavijos pusiasalyje ir 
Baltijos juros baseine... To į- 
sakmiai reikalauja visų Pa
baltijo tautų interesai. Balti
jos jura neturi pavirsti kari
nių konfliktų zona. Butų la
bai naudinga visų Skandina
vuos šalių tautoms, jeigu 
Skandinavija taptų atominio 
ginklo neturinčia zona, kurio
je nebūtų kitų valstybių ka
rinių bazių... Norvegija ir Da
nija pakliuvo į Atlanto bloką 
ir per nesusipratimą”.

Galima suprasti, kadChruš- 
čevui labai nepatinka Danijos 
ir Norvegijos priklausymas

at-

Vilniaus ra-

(Eltos pranešamai)
Vis dar aukšta ž. u. gami

nių savikaina.
dijns birželio 23 dieną (Va
landėlėje žemės ūkio darbuo
tojams) davė kai kurių duo
menų apie žemės ūkio gami
nių savikainą viename J 
žangesnių” kolchozų^ Panevė
žio ra j. “Marytės Melnikai- 
tės” kolchoze. Žirnių savikai
na perimi buvusi 69,50 rub
lių centneriui, šiemet ji bu
sianti apie 45 rb. Cukrinių 
runkelių savikaina pernai sie
kusi 24,20 rb. Jautienos kilo
gramo savikaina pernai bu- 
busi 6,34 rublių, avienos 10,20 
rublių.

Jeigu Susivienijimo vadovybė sugeba praktiškai 
jaunimo reikalu padaryti pažymėtiną pažangą, tai šis 
žygis yra svarbus ne tik mums patiems, ne tik teigiamai 
atsilieps ateityje į savos organizacijos sustiprinimą, bet 
kartu bus naudingas ir visai lietuviškai veiklai. Arba 
kiekvienas Susivienijimo žingsnis kultūrinėje srityje, 
kaip pagalba veikėjams ir organizacijoms atliekan
čioms kūrybinį lietuvišką darbą, juk vertingos kiekvie
nam lietuviui be pažiūrą ir įsitikinimą skirtumo.

Mes (nenustosime savo kuklumo, kuris taip bran
ginamas lietuvių veikėjų tarpe, jeigu šiuos savo žygius 
pristatysim plačiajai lietuvių visuomenei ir paprašysi
me jos moralinės paramos ir pritarimo.

Ir tai darydami juk ne j ieškome egoistinių sau lai
mėjimų. Nes musą organizacijos veikla kietai įpinta 
į bendrus visą Hebuvvą darbus.

Tad sveikintinas kiekvienas Susivienijimo veikėjo 
žygis, kurio tikslas išplėsti Susivienijimo įtaką visoje 
lietuviškoje dirvoje.

SLA Antrosios Apskrities Gegužinė 
Įvyks Rugsėjo-September 20 Dieną

o

Kauno daubos užtvindinimo 
proga prie naujos elektrinės 
statybos įvyko mitingas, ku
riame kalbėjo ir kompartijos 
vadas A. Sniečkus. Jis vėl iš
plūdo užsienio lietuvius, va
dindamas juos “buržujiniais 
nacionalistais” ir net “vilkais”. 
Vėl liaupsino sovietinių tautų 
“draugystę”.

------o------
Į Lenkiją, susipažinti su 

švietimo darbu, iš Lietuvos iš
vyko 20 švietimo darbuotojų 
grupė.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje antrosios apskrities me
tinė gegužinė-piknikas įvyks šių metų Rugsėjo-September 20 
dienų, 2 valandų po pietų, Romuvos parke, Brockton, Mass.

Bus įvairi -programa dalyvių patenkinimui:
Jaunųjų skautų pasirodymas, kuriems vadovaus M. Ma- 

nomaitis.
Tautinių šokių grupė vadovaujama O. Ivaškienės šoks 

tautinius šokius.
Gegužinėje yra pasižadėję dalyvauti SLA prezidentas Po

vilas Dargis ir sekretorius dr. M. J. Vinikas.
Atsilankiusieji turėsite progos susitikti SLA Centro at

stovus ir pasikalbėti su jais Susivienijimą liečiančiais klausi
mais. ' .

Piknike gros geras orkestras ir veiks turtingas bufetas.
Autobusai į gegužinę išeis 1 valandą po pietų nuo Lietuvių 

Piliečių Klubo, 368 W. Broadway, So. Bostone.
Jaunimui iki 20 metų įėjimas nemokamas, visiems kitiems 

50 centų.
Kviečiame visus dalyvauti!

SLA Antrosios Apskrities Valdyba.
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Kuopos Veikia
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Musų Miesto įvairenybės

Gegužinė Buvo Sėkminga

SLA kuopų finansų sekre
torių vardai ir adresai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 31 seimas, įvykęs bir
želio mėn. 21 ir 28 dienomis 
Boston, Mass., padarė nuta
rimą, kad SLA kuopų finansų 
sekretorių vardai ir adresai 
turi tilpti Tėvynėje du kartu 
į metus. Pildydami tą seimo 
nutarimą, kuris yra dalimi 
Susivienijimo konstitu c i j o s, 
šioje Tėvynės laidoje dedame 
visų kuopų finansų sekreto
rių vardus ir adresus.

Seimas tokį nutarimą pa
darė tuo supratimu, kad tais 
finansų sekretorių adresais 
galėtų pasinaudoti Susivieni
jimo apskričių ir kuopų vei
kėjai ruošdami vasarines iš
vykas ir įvairius parengimus 
ruošiant svetainėse rudens, 

» 

žiemos ir pavasario sezonais’ 
pakviestami kitas kuopas pa
rengimuose dalyvauti. Taipgi 
tais adresais gali pasinaudoti 
kuopų organizatoriai, ypatin
gai vajaus metu, kartas nuo 
karto sukviesdami pasitari
mams kitų kuopų organizato
rius, kaip butų galima įrašyti 
daugiau lietuvių ir lietuvaičių 
į Susivienijimą ir vajus pa
daryti tikrai sėkmingais.

Todėl Susivienijimo apskri
čių ir kuopų veikėjai, ruošda
mi įvairius parengimus, pasi
naudokite kuopų finansų sek
retorių adresais, dirbkite sa
vo broliškai orgasizacijai ir 
ugdykite ją nariais, ypatingai 
šiuo metu, kada rengiamasi 
prie organizacijos deimanti
nio seimo.

G—4—®
SLA 7-tosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo septintoji ap
skritis, gyvuojanti Wyoming 
Klosy, Pa., savo metinį suva
žiavimą kviečia rugsėjo mėn. 
20 dieną, Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose, 91 North 
Main Street, Pittston, Pa.

Ši apskritis savo narių tar
pe turi ilgamečių ir prityru
sių organizacijos veikėjų, to
dėl jos suvažiavimuose visuo
met rimtai svarstomi Susivie
nijimo reikalai ir padaroma 
gerų nutarimų. Reikia tikėtis, 
kad ir šiame suvažiavime, be Į 
kuopų ir apskrities reikalų I 
aptarimo, nebus pamiršti ir 
visos organizacijos reikalai, I 
ypač šiuo metu, kada eina va
jus naujų narių telkimui į or- | 
ganizaciją.

Eugenija

S. Ladi- 
išvažiavi-

Šios kuopos rugsėjo mėnesio 
susirinkimas buvo gausus na
rėmis, kurios gyvai svarstė 
organizacijos reikalus.

Ligonių lankytojos pranešė, 
kad sirgusios narės K. Man- 
kienė ir E. Markunienė buvo 
lankomos ir įteikta užuojau
tos dovanos, sutvarkyta šalpos 
reikalai, už ką jos širdingai 
padėkojo.

Naujų narių pagerbimui- 
įvezdinimui, kurių šiuom lai
ku yra 30-tis senos tradicijos 
vienbalsiai pakeista naujasnė- 
mis, kurios greitoje ateityje 
bus vykdomos.

Ilgametei kuopos ir valdy
bos narei Sofijai Ladigienei 
išsikeliant iš Chicagos gyven
ti kitur ir rezignuojant iš iž
do globėjos pareigų jos vie
ton buvo išrinkta 
Šiurkienė.

Po susirinkimo p. 
gienės iš Chicagos
mo ir narių gimtadienio pro
ga įvyko gražus pobūvis. Pir
mininkė H. čižauskienė atida
rius pobūvį ir įvertinus p. S. 
Ladigienės darbus nuo visų 
kuopos narių įteikė gražią do
vaną ir sekr. Austin nuo kuo
pos valdybos prisegė gražų 
korsažą. K. Katkevičienė pa
sakė atsisveikinimo kalbą 
gražiai įvertindama viso laiko 
S. Ladigienės kuopoje rųpes- 
tingai ir nuoširdžiai atliktus 
darbus. Taip pat buvo pagerb
ta narė Magdalena Višchulie- 
nė, kuriai šiuom laiku sukako 
35-ki metai kuopoje darbuo
tės.

Gimtadienio proga pasvei
kintos K. Mankienė, M. Lep- 
pienė, Ona Švagdiene, Mika
lina Baronienė, P. Mališaus
kienė, E. Ensinienė 
Vedybų sukakties 
proga pasveikinta 
brozienė. Visoms 
geriausi linkėjimai 
nuota Ilgiausių Metų.

Pobūvis praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Narė.

Šių metų rugpiučio 28 die
nos Tėvynės laidoje pastebė
jau SLA 142 kuopos iš New 
Haven, Conn. pareiškimą: 
“Atsiimkite laikrodėlį”. Ge
ras ir tesingas radėjas pagar
sino Tėvynėje. Bet, pas mus 
yra kitaip, SLA 44 kuopos, 
Mjami, Florida, narė ponia O. 
Navickienė Lietuvių Klube 
moterų kambary nusiėmė dei
mantinį žiedą iki rankas nu
siplaus, pamiršo pasiimti ir 
dingo. Nepraėjus nei 10 mi
nučių p. O. Navickiene tuoj 
pasiūlė 10 dolerių radėjui už 
sugrąžinimą žiedo, o vėliau 
siūlė 25 dolerius, bet žiedo 
niekas negrąžino. Tas dei
mantinis žiedas jai yra bran
gus, nes velionis vyras jai 
davė tą žiedą 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga. Nors jau ilgas laikas pra
ėjo, bet p. O. Navickienė už 
tą deimantinį žiedą, kas jį su
grąžins, siūlo 100 dolerių ra
dybų.

Atostogų metas
Jau baigiasi atosvogi’ me

tas, Susivienijimo 44 kuopos 
susirinkimas greit 
mykite pranešimą 
musų gerbiamos 
sekretorės p. M.
nės. Gal per atostogų laiką 
kas suradote kandidatų norin
čių įstoti į SLA, malonėkite 
atsivesti į susirihkimą.

įvyks. Tė-
Tėvynėje 

protokolų 
Aleksynie-
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ir kitos. 
40 metų 
Ona Am- 
pareikšta 
ir sudai-

St. Catharines, 
Canada

SLA Kuopos Susirinkimas

Vasaros karščiams praėjus, 
šiuo metu rugsėjo 26 dieną, 
1959 metų, 7 valandą vakare, 
SLA 278 kuopa šaukia visuo
tiną narių susirinkimą, kuria
me be svarbių dienos punktų, 
bus aptarta kaip skaitlingiau 
dalyvauti Toronto SLA 236 
kuopos 25-kių metų sukaktu
viniam minėjime, kuris įvyks 
spalio mėn. 31-mą dieną, šių 
metų.

Susirinkimas 
žinomoj vietoj, 
tel, James ir 
kampas, 2-ram
pat bus priimami narių mo
kesčiai, tad kurie jaučiatės 
neapsimokėję, maloniai pra
šau apsimokėti.

Susirinkime gali dalyvauti 
ir ne nariai, bet žadi būti na
riais, ir ten pat ‘galėsite pri
sirašyti. Tad iki malonaus pa
simatymo. V—ba.

įvyks visiem 
Harding Ho- 
King gatvių 

aukšte. Ten

Pagražinta svetainė
Lietuvių Klubo patalpos 

yra gražiai išdažytos viduje. 
Klube ir vasarą parengimai 
yra ruošiami, nes svetainėje 
yra bufetas ir ji atdara kiek
vieną dieną.

Taipgi nutarta svetainėje 
įtaisyti garsiakalbį, nežiūrint 
to, kad jau yra įtaisyti du 
rekordai, kurie groja įvairius 
šokius, nes orkestras brangiai 
kainuoja.
Baltas likviduotas

Balfo 39 skyrius, Miami, 
Florida, yra likviduotas. Lie
tuvių Klubas už du šėrus iš
mokėjo 50 dolerių. Pinigai 
pasiusti Balfo Centrui.

Klubo sekretorius
Lietuvių Klubas, vieton bu

vusios finansų sekretorės p. 
H. Verbilienės, išrinko gabų 
SLA 44 kuopos pirmininką V. 
Skupeiką. Lietuvių Klubo pir
mininku yra p. P. Svecinskas, 
kuris irgi yra SLA 44 kuopos 
narys. Susirinkimus jis veda 
labai gerai.
A. D. Kaulakis biznyje

Susivienijimo 44 kuopos or
ganizatorius A. D. Kaulakis 
pardavinėja šėrus ir naujus 
Japoniškus mažus automobi
lius. Jis mus su p. Mockum 
pavažinėjo. Vėlinu gero pasi
sekimo biznyje.

Oras šią vasarą pas mus 
buvo gražus, dažnai buvo lie
taus su perkūnija ir žaibais. 
•A 'L • • n 4Per . pastaruosius 9v metus ne- 
lurgjome. dideliij yStrų-araga- 
nų. Nežiniai kaip bus šiemetNežiniai kaip bus šiemet 

C. K. Braze.

Prasideda veikimas 
Susivienijimo kuopose

Artėjant rudeniniam sezo
nui, Susivienijimo kuopos pra- Į 
dėjo rūpintis organizacijos rei- Į 
kalais, jos kviečia narius į su- I 
sirinkimus ir ruošiasi rudeni
nio ir žieminio sezonų dar
bams. Tai girtinas kuopų pa
reigūnų darbas, kad jie iš 
anksto ruošiasi prie organiza- I 
cijos darbų. Butų gerai, kad j 
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visos kuopos pasirūpintų savo 
susirinkimus pagarsinti savo 
organizacijos organe Tėvynė
je ir praneštų nariams kada 
susirinkimai įvyksta. Mes daž
nai gauname nusiskundimus 
iš narių, kad jie nežino kada 
jų kuopų susirinkimai laikomi 
ir dėl tos priežasties nedaly
vauji susirinkimuose. Todėl 
kuopų sekretoriai privalo pa
tenkinti narių pageidavimus 
ir organe pranešti susirinki
mų dieną ir vietą.

Hartford, Conn

SLA 124 KUOPOS 
narių sekantis susirinkimas 
įvyks šių metų rugsėjo mėn. 
20 dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Klube.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės pastebėkit, kad šį mėne
sį susirinkimas įvyks 3 sek
madienį mėnesio. Tas padary
ta tik šį mėnesį. Vėliau • vėl 
prįšime prie priprasto laiko.

J. Dickens,
Finansų sekretorius.

SLA 75 kuopos surengta 
gegužinė-piknikas, kuris įvy
ko Arroyo Seco parke šių 
metų rugpiučio mėn. 16 die
ną, visais atžvilgiais buvo 
sėkminga.

Turime pasidžiaugti ir pa
dėkoti ypatingai vyriausiai 
šemininkei Onai Motiekienei, 
kurios pastangomis buvo pri
gaminta įvairaus, skanaus ir 
pakankamai gero maisto, Ži
noma tą pačią padėką reiš
kiam ir jos vyrui Kazimierui, 
kuris irgi turėjo daug pagal- 
bėti.

Šeimininkei butų buvę daug 
sunkiau pačioje gegužinėje vi
sus vaišinti, jei nebūtų turė
jusi gerų pagalbininkių. O jo
mis buvo mielos narės: Mari
jona Biekšienė, Stella Batkie- 
nė, Janina Dovydaitienė, Ma
ry Millerienė ir Elzbieta Rat- 
kienė.

Jadvyga ir Antanas Dovy- 
doniai pasirūpino iš ryto ank
sti pakurti krosnis ir užimti 
parke tinkamesnę vietą. Ado
mas Biekša, Jonas Streikas 
ir Kazimieras Kirilauokas sut
varkė stsSus sustatant juos 
po gražiais medžiais.

C. Kirilauckas suvežė su
pirkęs gėrimus ir jais aprūpi
no barą, o visus gražiai pa- 

Batkus ir 
Gražiai pa-

no barą, o vi 
vaišino Antanas 
Juozas Miliūnas, 
sidarbavo ir draugybos narys 
Jonas Miglinas.

Prie išlaimėjimų darbavosi 
Kazė Žilinskienė ir jai pagal- 
bėjo jaunutė Kennedy. Pati 
kuopos valdyba pasiliko tik 
patalkinti ir džiaugėsi, kad 
viskas taip gerai sekasi, visi 
savo pareigas atliko kopui- 
kiausi, daug atsilankiusių 
kuopos narių atnešė išlaimė
jimų dovanėlių, kuriuos iš
vardinti neįmanoma.

Šis kuklus musų kuopos su
buvimas dėka visų įdėtoms 
pastangoms, praėjo gražioje 
broliškoje nuotaikoje, buvo 
girdimas visų atsilankiusių 
pasitenkinimas ir pačiai kuo
pai dar palieka gražaus pel
no, apie $150.00.

Todėl reiškiame visiems už
tarnautą padėką.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

Musų Nuoširdi Padėka

Šių metų rugpiučio mėne
sio vidury, lankydamiesi Ame
rikoje, aplankėm kai kurias 
įžymesnes vietoves. Pirmoji 
aplankymo vieta buvo pp. J. 
Švarplaičių skaitlinga bei pa
vyzdinga šeima, kuri mus nu
teikė labai gerai ir priminė 
Lietuvos laikus ir papročius. 
Vaišindami mus lietuviškais 
valgiais bei gėrimais p. Švarp- 
laitis pareiškė, kad ir duoną 
kepam namuose.

Jų šeimoje yra net 7 dar
bingi žmonės ir 2 mažamečiai 
čia gimę, tarp 6 ir 8 metų. 
Neskaitant suaugusius, šie 2 
mažamečiai taip puikiai lietu
viškai kalba, kad mums su 
jais buvo malonu pažaisti bei 
pašportąuti po žaliąją pievelę, 
pors arčiau kaip 100 mylių 
jokio lietuvio nėra.rJų vaikai yra tarnavę Ame
rikos kariuomenėje, o vienas 
jų, tai yra Albertas, yra bu- - 
vęs Europoje ir net Korėjoje. 
Vyriausias sūnūs Algis tar
nauja Amerikos kariuomenėje 
vyresnio puskarininko laips
niu, jis mums pareiškė, kad 
garbinga būti lietuviu, aš ir 
keletą amerikiečių draugų iš
mokinau lietuvaiškai suprasti.

Ponai J. Švarplaičiai ne tik 
yra populiarus lietuvių tarpe, 
bet ir amerikiečių, nes mes 
beklaidžiodami prieš 30 mylių 
nuo jų vietos pradėjome klau- 
nėti kur tokie žmonės gyve
na, ir iš pirmo paklausimo 
mus pirmas atlydėjo ir pa-
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N odas Rastenis

GĖLYNO TAIKA
Čia meilė ir taika gėlyno— 

Čia žiedas žiedą glosto—
Ranka kuri jį susodino, 

Sukurė sielai sostą.

Žiuri į (jį, ir mintys plinta
J tolumos žvaigždynus; 

Krūtinėj pasidaro šventa,
Kai ji ir nusiminus.

žieduočiai amžius sugyvena 
Be rietenų už dažą,

Ir jie atgimdo viltį mano
Apie pasaulį gražų...

Ateis laikai, sutiks ir žmonės, 
Kaip palankus gėlynas;

Taika bus dėjos—ne svajonės— 
Bedalį šalps kaimynas.

Viena tauta ties ranką kitai— 
Ne kardą ar durtuvą— 

Atminimus gaus tiems trimitai, 
Kurie už laisvę žuvo.

Kraštai, karų atsižadėję,
Ars duonai žemės plotus,

Ir žmonės, taip ilgai kentėję, 
Bus ir laisvi ir sotus...

* * *
Ak, atsakai, tai tik poetai 

Tokius sapnus sapnuoja.
Bet dienos bėga, slenka metai— 

Sapnai tikrove stoja.
N ADAS RASTENIS
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reiškė, kad jie turi gražią šei
myną.

Už malonų priėmimą ir vai
šingumą, bei parodymą vieto
vių tariame nuoširdų lietuviš
ką ačiū!

Vėliau pasukome 
New Yorko link

koje 247 kuopos, prašomi pri
sirašyti, nes dabar eina vajus 
naujų narių telkimui į organi
zaciją, tai gera proga tapti 
nariais.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Curtis Bay, Md.

Mirė Juozas Karčiauskas, 
SLA 118 Kuopos Sekretorius

Būdami New Yorke, aplan
kėme didžiausią bei turtin
giausią apdraudos bei kultū
rinę lietuvišką įstaigą, tai yra 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje centrą ir savo akimis 
pamačiau tą ko nesit;kėjau. 
Joje ne tik tarnautojai tarpe 
savęs lietuviškai kalba, bet ir 
raštines sienos pašuostos lie
tuviškais paveikslais, kaip tai 
J. Basanavičiaus, V. Kudirkos 
ir kt. Taip pat darželyje augi
nama lietuviška rūta, kuri 
primena Tėvynę Lietuvą. Ki
tam name, kuris randasi^ kie
me, viduje neteko būti, bet 
iš lauko gražiai atrodo. Už 
supažindinimą su SLA tar
nautojais bei aprodymą ir 
vaišes tenka pareikšti nuošird- 
džią padėką SLA organo Tė
vynės redaktoriui p. M. L. 
Vasil, su kuriuo taip maloniai 
buvo praleistas laikas. Ačiū!

Iš New Yorko traukėme 
link Brooklyno, ir aplankėme 
nesenai iš Kanados atsikėlu
sią ir čia apsigyvenusią p. J. 
Navasaičių šeimą, kuri taip 
pat mus maloniai priėmė bei 
pavaišino, ir parodė miestą.

Visiems čia išvardintiems 
tariame nuoširdų lietuvišką 
ačiū!

Petronėlė P. Polgrimas, 
A. J. Ališauskai.

Aliquippa, Pa.

ŠIA 247 Kuopos Narių 
Susirinkimas

kuopos 
organi- 

pranešu

Eidamas SLA 247 
sekretoriaus ir kartu 
zatoriaus pareigas, 
nariams, kad per du mėnesius
susirinkimai nebuvo laikomi, 
tai yra liepos ir rugpiučio mė
nesius.

Dabar, atostogoms praėjus 
ir gerai pasilsėjus, prašomi 
visi nariai ir visos narės pri
būti į susirinkimą rugsėjo 27 
dieną, 1:30 valandą po pietų, 
1501 Green Street, Aliųuippa, 
Pa. Taipgi prašau narius už
simokėti duokles.

Kurie dar neprigulite prie 
Susivienijimo Lietuvių Ameri-

i

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

Mirė Pranciškus Valaitis, 
SLA 129 Kuopos Narys

Šių metų rugpiučio mėn. 15 
dieną mirė Pranciškus Valai
tis, SLA 129 kuopos narys, 
ilgus metus gyvenęs šioje 
apylinkėje, 2024 Canalport 
Avenue, sulaukęs puses am
žiaus. Buvo vedęs našlę M. 
Kudulienę, bet žmona mirė 
prieš keletą metų.

Dideliame nuliudime liko 
posūniai ir podukros, su ku
riais velionis sugyveno gra
žiai. Amerikoje išgyveno 53 
metus. Gimęs buvo Lietuvo
je, Juškų kaime, Vilkaviškio 
a p skriity, Kudirkos-Naumies- 
čio parapijoj. Lietuvoje pali
ko brolį Petrą, o Amerikoje 
brolio dukteris: Bernice ir 
Antaniną, sesers dukteris 
Antaniną ir Prancišką.

Priklausė prie įvairių klubų 
ir draugijų: Lietuvių Eksmai- 
nierių, Žemaičių Klubo, Brolių 
ir Seserų Susiv. Draugijos, 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
SLA 129-tos kuopos, kurios 
buvo pirmininku ir keletą 
kartų buvo delegatu SLA sei
muose.

Velionis Valaitis buvo lais
vų pažiūrų žmogus.

Laidotuvės įvyko rugpiučio 
18 dieną iš A. Philips koply
čios į Lietuvių Tautines ka
pines palydėjo virš 25 maši
nos, pilnos palydovų. M. Vai
dyla, Sandaros redaktorius, 
pasakė atitinkamą kalbą išly
dint į kapus.

Iš kapinių palydovai buvo 
pakviesti į Ch. Ūkelio svetah 
nę, 3436 S. Lituanica, kur bu
vo gražiai pavaišinti.

Laidotuvėmis rūpinasi po
sūnis Adolfas Kudulis, pa- 
galbstint kitiems giminėms.

Velionio Valaičio mirtis bu
vo netikėta, iš vakaro nuėjo 
gulti, o ryte neatsikėlė.

•Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo žemė
je, o giminėms reiškiu užuo- 
jaustą.

J. Gelgaudas,

Šių metų rugpiučio men. 6 
dieną mirė Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 118 kuopos 
ilgametis finansų sekretorius 
Juozas Karčiauskas, sulaukęs 
apie 76 metus amžiaus. Jis gi
mė Lietuvoje 1883 metais 
gruodžio mėn. 25 dieną Su
valkų rėdyboje, Vilkaviškio 
apskrity, Virbalio mieste ir 
parapijoje. Į Susivienijimą į- 
sirašė 1919 metais kovo mėn. 
5 dieną ir iki mirties išbuvo 
narių geram stovyje. Per pa
staruosius keletą metų vėlio
ms Juozas buvo kuopos finan
sų sekretorium ir tas parei
gas atliko pavyzdingai, nes 
jam rūpėjo savos organizaci
jos reikalai ir jis nuoširdžiai 
jai dirbo iki mirties.

Palaidotas rugpiučio mėn. 
10 dieną Holy Cross Cemete- 
ry at A. A. Co. Maryland. Di
deliame nuliudime liko žmona 
Ona ir vaikai.

Lai jam būna lengva ilsėtis 
šaltoje ir laisvoje Dėdė3 Ša
mo žemėje, o nuliudime liku
siai žmonai, vaikams ir gimi
nėms reiškiu užuojautą ir lin
kiu greito susiraminimo.

Kuopos Narys.

Susivienijimo Kuopų 
ir Anskričiu

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuviu Ame- 
rilare septintosios apskrities 
suvnž;avimas kviečiamas sek
madieni, rūgščio mėn. 20 die
na, 2-rą valandą no pietų, 
Lietuviu piliečiu Klubo salė- 
ie. 91 North Main Street, Pitt
ston, Pa. Anskritins pareigū
nai prašo apskrities ribose 
evvuoiančins kuoras prisiųsti 
Vndangausia delegatu. Paten
kinkite nareierunn prašymą ir 
nadarvkite suvažiavimą gau
siu dalyviais.

—o—
Lowe1l. Mass. — Susivieni

jimo 173 kuopa reng’a meti
ni išvažiavimą rugsėjo mėn. 
20 diena. Little Island Pond, 
Pelham N. H., Piesliko vasar- 
vietėie. Rengėiai kviečia vi
sus kuopos narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti išvažiavime ir 
gražioje vietoje tyrame ore 
linksmai praleisti sekmadienį.
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Chicago 17, III.

Mr.
Seeley St. 
Brooklyn 18, N.

kp. Mr. P. šernas,
810 Haskell Avė.

Rockford,
I kp. Mr. A. Kudirka, 

Box 181,
Taylor Springs,

kp. Mr. S. Jakučionis, 
37H Main St.,

Inkerman, Pittston,
Mrs. B. Pllvinienė, 
F. D.,

Sunderland, Mass.

Mrs. V. Mrozinskas,
So. 3rd St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Miss Helen Ambrose,
O. Box 392 

Gilberton, Pa.

Mrs. M. Zdankienė, 
W. North Avė. 

Pittsburgh 33, Pa.

41 kp.
64 Avon

Mr. J. Stundza, 
St.,

Lawrence, Mass.

42 kp. Mr. K. Senunas. 
1343 Quarry Avė. N. W.

G—nd Rapids 4, Mioh.

kp. Mr. K. Shokal
5535 E. 16th St.,

Oakland 1, Cal. 
kp. A. člžauskas
10 N. John St.

Pana, UI.

kp. Mrs. Rose Chmela, 
Columbus Avė.

White Plains, N. Y.

85 kp. Mr. J. Parulis,
530 Hoyt St., 

Kingston, Pa.

Mlnton St 
Plttsburgn, 4, Pa.

Mr. J. šermukšnis,
So. 36th St, 

Omaha 7, Nebr.

kp. Mr. J. Valukas,
719 Wood Ct., 

South Fork,

kp. Mr. V. šaulys,
55 California St.
W. Haven 16, Conn.

kp. Mr. K. Genys,143
North East Pennsylvania 
National Bank & Trust Co 

Scranton 1, Pa.

144 kp. Mr. D. Berbyia, 
2722 Douglas St.,

Saginaw, Mich.

146 kp. Mrs. O. Užkuraitienė, 
307

252 kp. 
2409

Muskegon Hts, 57, Mich

253 kp. Mr. J. Aulinskas, 
717 E. 9th St.

Kewanee

kp. Aida Yurko 
1021 Alton Avė.

Madison,
kp. Mr. A. Kever,
333 E. 14-th St, 

Chicago Heights,

Vandeninės pusi ė,s 
Jos miglotą leidžia 
Va i vory kštės j ame 
O, tai grožis!... Tai

Kriokia, ūžia, už kiek myliu 
Nuo kritimo dreba1 žemė, 
Per tiek amžių vandenėlio 
Anei kiek neišsisėmė...

105 kp. Mr. J. A. Urbonas, 
1302 Lamar St.,

Dayton, Ohio.

106 kp. Mrs. Madeline Mljat, 
12650 <2uinhill Avė.

Ix>s Altos, Cal.

kp. Mr. E. W. Pikiel, 
5736 S. Meade Avė., 

Chicago 38, III.
kp. A. Tveras 

2646 W. 69th St.
Chicago 29,

151 kp. Mr. K. Alesius,
13 F. Longfellow Dr., 

Homestead, Pa.

205 kp. Mrs. J. Godelauskienė, 
2673 Troy Rd., 

Schenectady 10, N. Y.

kp. Miss M. Zorskiutė,
169 Hiiliard St., 

Manchester, Conn.

Centre St.,
Ashland,

K. J. Mačiukas 
W. 71st St.

Chicago 29,

kp. S. J. Malinauskas 
Box 346

Greenport, L. I., N. 

kp. J. Mitchell 
1006 Porter St.

VVaukegan,

Mrs. S. VValksner, 
S. Bissell St.,

Virden, U)
152 kp. Mr. F. Lavinskas, 

4141 — 46th St.
Long Island City 4, N.

153 kp. A. Bražinskas
406 South Avė.

Du Bois,

155 kp. Mr. J. Petrovich,
410 W. VValnut St.,

Benld,

Caimbrook, Pa.

kp. Mrs. O. Aukštakalnienė 
246 E. Spruce St., 

Williamstown, Pa.

kp. Mr. A. Ramanauskas, 
536 E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

John Migonis
41 Maple Avė. 

Hamilton, N.

kp. Joseph Zdunskl,
029 Indiana.Dr.

Erie, Pa.

A. Pinelis
19th St.
Niagara Falls, N. Y.

Mr. J. šunakis,
East Main St.

Amsterdam, N. Y.

Ir per amžius šitaip krinta, 
Taip per amžius kunkuliuoja 
Savo grožiu ir didybe 
Minias traukia ir vilioja.

KasNiadarė ta. stebuklą.
* 4- »■ 7

Koks inžinierius-kurejas ? 
Tiktai vienas tą galėjo: 
Tai pasaulio Sutvėrėjas.

S o f i ja J m b raže viri c n .

kp. Mr. K. P. Deveikis, 
1330 So. 49th Avė., 

Cicero 50, UI

kp. Mr. B. Elsbergas, 
50 Maple Avė., 

Trenton 8, N. J

kp. Mr. V. Urbaitis,
634 E. 127th St.

Cleveland 8, Ohio

kp. Mrs. V. Aperones,
189 Prospect Avė., 

Buffalo 1, N. Y

305 kp. Mr. P. Andrejunas,
113 Centrai St.

Manchester, N. H.

kp. Mr. J. žvirblis,
19 VValnut St., 

Thompsonville, Conn.

kp. Mrs. M. Staėausklenė, 
701 Lincoln St., 

Hazleton, Pa.

kp. Mr. A. Miliauskas,
393 S. Empire St.,

VVilkes Barre, Pa.

kp. Mr. M. Mockevičius,
21 Hazčl St.. 
Kingston P. O.

Swoyersville, Pa.

Mrs. A. Armstrong 
Elmtree St.

Baltimore 26, Md.

Mr. J. Vaišvila, 
W. 33rd St., 

Chicago 8, UI.

123 kp. Mr. M. Juodviršis, 
1577

Mr. J. Dickens,
Daniel Blvd., 

Bloomfield, Conn

Mrs. F. Petraitlenė,
N. 20th Avė.,

Melrose Park, III

Mr. V. Valkevičius,
Vine St.,

W. Lynn 3, Mass.

Mrs. E. šiurmaitlenė, 
Doolittle St,

E. Carnegie, Pa.

Mrs. M. Jašinsklenė,

kp. Mr. A. Paškevičius,
17 Sunset Avė., 

Norvvood, Mass.

kp. M. Aidukaitis, 
O.,

217 kp. V. Petrauskas 
7207 S. California Avė.

Chicago 29, Iii.

219, kp. Mr. M. Mankevičius, 
Box 132,

Roslyn, Wash.

kp. Mrs. Ruth Savitch 
113
)
kp.
1500

kp. J. Stankus, 
R. D. 2, Box 625, 

Leechburg, Pa.

278 kp. Mr. P. Polgrimas,
172 Boyle Rd.

St. Catharines, Ont. Canada

Mr. M. Valtkunskas, 
VVashington Aye.

Danbury, Conn.

Mr. J. Gedmintas, 
15 Mt. Ida Rd., 

Dorchester, Mass.

kp. S. Dallidfenar
175 Lincoln Avė.,

E. VVhite Plains, N. Y

310 kp. P. P. Simanauskas, 
Rt. 1,

Rhlnelander, VVls
kp. Mr. John Narušis,
503 E. Lindell Stn

W. Frankfort, III

kp. Mr. J. Jaruševičius.
28 Pine St.,

Easthampton, Mase
166 kp. Mr J. Dudes, 

53 Frobel St.,
Simpson, Pa.

167 kp. Mrs. M. Zitkienė, 
712 Davls Avė.,

Jolliet, III.

168 kp. Mr. S. Cibulskas,
1 Valiey Rd., 

Stamford, Conn

171 kp. Mr.
106 Park Avė.

Bentleyville, Pa.
173 kp. L. Petkevičius,

11

179 kp. Mr. J. Vainauskas, 
801 Maple St.,

Zeigler, UI.
kp. Mrs. Kf. Novickiėnė, 

Box 6,

Mr. P. S. Rindokas, 
Drummond St., 

E. Chicago, Ind.

Walt. Ruszick,
1325 S. Liberty 

Alliance, Ohio

S. Mozart St. 
Chicago 29, 111.

Mr. V. Baranauskas,
Deiavvare Avė.,

Dės Moines 17, Iowa

234 kp. Mrs. Ona Kašuba, 
619 Middle Neck Rd.

Great Neck, N. '

235 kp. Mrs. M. Yakaltis
150 Old Niskayuna Rd., 

Loudonville 11, N.
236 kp. Mrs. O. Indrelienė.

202 pt. Clarens Avė., 
Toronto 4, Ont. Canada

238 kp. Mrs. J. Skever, 
2438 VV. 4ęth St., 

Chicago 32,

242 kp. Mr. F. Morkus, 
89-26 - 120th St., 

Rlchmond Hill 18, N

243 kp. C. Tamulonis,
93 Eato'i St.,

Fitchburg, Mass.

Mr. A. S. Trečiokas, 
Walnut St., 

Newark 5, N. J.

246 kp. Mrs. Mary Kenger, 
123 W. Poplar St. 

Plymouth,
Mr. J. Plečkaitis, 
Hlghland Avė., 

Aliauippa,

kp. B. J. Schegaus 
152-08 84th Dr.

Jamaica, N.

kp. Mr. A. Kaunas,
208 S. Morrls St.,

St. Clair, Pa

800 kp. Mrs. M. Butts
566 West Park Avė.

Aurora, IP

kp. Miss A. Mikužis. 
2026 N. Humboldt Blvd..

Chicago 47, 11)

kp. Mr. J. C. Dlokas, 
R. D. 1,

W. Ghent, N. Y
kp. Mr. VVm. Urban, 

Box 69,
Marlanna. Pa

kp. Mr. K. Žukauskas, 
Box 88.

Riversville, W. Va.

Ont., Canads 

P. Novorosky.
26. Rt.2,
Mar Lin, Pa

kp. Miss H.
7019 S. Washtenaw Avė 

Chicago 29, UI

323 kp. Mrs. A. Baranauskienė
315 lst Avė., 

Carnegie, Pa

Mr. K. Mickevičius, 
East St.

New Britain, Conn.

kp. Mrs. J. M Tumavičienė 
30 Robeson St.,
Jamaica Plain 30, Mass

kp. Mrs. J. Purtullenė,
122 Stanton St,

La Porte, Ind

kp. Miss J. Kupris,
9 St. Marks Rd. 

Dorchester 24, Mass.r ' •

H.

332 kp. Mr. J. Rasčius, 
107-14 — llSth St, 

Rlchmond Hill 19, N. Y.

333 kp. B. Čeponis
16 Mayflovver Avė. 

Smithtovvn, L. I., N. Y.

334 kp. Mr. B. Gudaitis,
20 Burna Avė.

Thompsonville, Conn

335

336

340

341

S42

345

k p. Mrs. A Petrėnas, 
76-19 — 85th Rd.,

Woodhaven 21, N. Y

kp. Mr. J. A. Mickevičius, 
1450 N. Talman Avė., 

Chicago 22, III.

kp. Mrs. J. Brazauskienė,
104 E. llth St., 
Huntington Sta., L.I.N.T.

kp. Mr. John VVarekois, 
R. 1, Box 385,

Rhlnelander, VVls.

kp. Mr. A. Kaziunas,
334 N. 12th St.,

Easton, Pa.

kp. Mrs. M. Kachauskas,
703 McHenry St., 

Baltimore, Md.

347

349

350

151

kp. Mr. V. Bankauskas, 
14 Huldah St.,

Provldence, R. L

kp. Mrs. O. Kušleikienė,
303 Broad St., 

Bridgevvater, Mass.

kp.
115

Mr. F. J. Stankus, 
Ash Avė.,

Moundsvllle. W. Va.

kp. Mr. P.
292 Crann

Šimelis,
St.,
Hinside, N. J.

352 kp. Mrs. Z. 
16534 Coyle Avė.,

Detroit 35, Mich.

JanuSkevičienė

353 kp. Mrs. 8. Aonszi, 
3300 Elisko St.,

Pittsburgh 4, Pa.
354 kp. Mr. J. Ramoška,

926 Lane St., 
Akron 7, Ohio

357 kp. Mr. J. Bitte, 
8814 Cottage Grove Avė.

Chicago 19, III.
359 kp. Mr. W. V. Anesta, 

8 Mayhew St., 
Dorchester 25,

36b kp. Dr. D. Pilka,
546 E. Broadway

So. Boston 27,

362 kp. P. Chepla,
773 Bishop Rd.

Cleveland 24,

Mas*.

Mass.

Ohio

363 kp. Mr. W. S. Domash, Jr. 
3938 Chippewa Avė.,

Saint Louis, Mo.

365 kp. Mrs. I. Mickuniene, 
30 Robeson St.,
Jamaica Plain 30, Mass.

kp. Mrs. A. Biežis 
3241

366

367 kp.
558

I ■*

W. 66th PI. 
Chicago 29, UI.

Mrs. O. Gotautienė, 
Locust Avė.

Port Chester, N. Y.

368 kp. 
1135 Blake Avė.,

Brooklyn 8, N. Y.

Dr. P. Dagys,

369 kp. Mr. P. Paramskas, 
2414 — 39th Place, 

Washington 7, D. G

371 kp. Mrs. V. Gray
56 Cherry St.

Cambridge, Mass.

373 kp. Mr. G. Gribas, 
3764 — 29th Avė. N.

St. Petersburg 13, Fla.

374 kp. Mre. A. Valatkienė 
125 7th Avė.

Paterson, N. J.
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Ameri kos Lietuvių Veikla sako lietuviams, kurie jį re
mia. Korespondentas.

New York, New York

Linkėjimai iš Detroito
I

Nevvarkiečiai Vladas ir Iza
belė Diliai, Susivienijimo ir 
kitų lietuviškų organizacijų 
veikėjai, nuvažiavę į Detroit, 
Mich., dalyvauti LB seime, 
kartu su arkt. Varnu, gyve
nančių Flushing, N. Y., pri
siuntė redaktoriui nuoširdžius 
linkėjimus.

Dar Yra Gera Proga Pasi
naudoti SLA Poilsio Namu 

Atlantic City

Mėgėjai pasimaudyti ir gra
žiai pailsėti, bei turėti malo
numus pasaulinio garso At
lantic City kurorte, gali pa
pigintomis kainomis nuo rug
sėjo 15 dienos pasinaudoti S. 
L. A. vasarnamiu. Nuolaidos 
daromos nuo visų kambarių 
kainų. Užsakymus siųskit iš 
anksto į SLA Centrą, 307 W. 
30 Street, Nevv York 1, N. Y. 
arba į SIaA Vasarnamį, 128 
So. Maine Avė., Atlantic Ci
ty, N. J. Visi SLA nariai ir 
jų artimieji laukiami ir bus 
maloniai priimti.

vėlino darbininkams pasiekti 
didesnių laimėjimų sau socia
liai ir darbo sąlygų palengvi
nimą.

Dainos buvc lietuvių kalba 
ir lietuvių kompozitorių A. 
Vanagaičio, M. Petrausko ir 
A. Niekaus. Programą pradė
jo su Amerikos himnu, o už
baigė Lietuvos himsu.

Advokatas E. W. Lopatto 
kalbėjo anglų kalba. Linkėjo, 
kad Lietuva atgautų nepri
klausomybę, nes jo tėvas ve
lionis adv. J. Lopatto dirbo 
dėl atgavimo Lietuvai nepri
klausomybės ir jis dirba ta 
pačia linkme. Prašė jį parem
ti rinkimuose savo balsais, 
nes jis demokratų tikietu kan
didatuoja Register of Wills 
(tvarkyti palikimus). Progra
mos vedėjas perstatė ir tei
sėją B. C. 
kandidatą į

Chorus šį
Jokūbas Varaitis ir kun. Pa- 
žerskis buvo estradoj. Tai gal 
vieninteliai programos daly
viai kilę iš Lietuvos. Akompa- 
nistė Ona Mras-Dapkiutė, 
draugijos pirmisinkas J. Ga
bens nekalba lietuvių kalba, 
pradėjo programą angliškai.

Dr. Valibus patarnauja S. 
L. A. kuopoms ir nariams 
medicinos reikalais ir veda 
bylas norinčių gauti už du
sulį dirbančių anglių kasyk
lose ir bedarbiams sutvarko 
gydytojaus liudymus gauti 
socialę mokestį iš federalės 
valdžios. Jis yra išgavęs vi
siems kurie į jį kreipėsi kai
po

priežasties — neturėjo užtek
tinai skelbimų, o iškaščiai bu
vo nemaži.

SLA 7-ta apskritis užbaigė 
savo vasarinius parengimus— 
piknikus, gegužines, išvykas. 
Šiemet nebuvo tokie pasek
mingi piknikai kaip kitais me
tais gal dėl to, kad be radio 
valandos, nebuvo galima ge
rai išgarsinti.

New Britain, Conn

Svarbus Susirinkimas

Pranešu, kad Lietuvos šel
pimo draugijų delegatų pir
mas susirinkimas po vasaros 
atostogų įvyks rugsėjo 25 
dieną, tai yra paskutinį penk
tadienį mėnesio.

Todėl visi delegatai įsitė- 
mykite dieną, nes svarbu pra
dėti veiklą liečiančią Lietuvos 
reikalus. Susirinkimo vieta— 
Lietuvių Salės patalpose, neu- 
jai įrengtam kambaryje.

Kviečiami atsilankyti ne 
tik draugijų delegatai, bet ir 
pašaliniai, kuriem rupi IJetu- 
vos 
kito 
džia

reikalai. Taigi nepamirš- 
rugsėjo 25 dienos. Pra- 
8 valandą vakare.

Pranas Neunčikas.

Wilkes Barre, Pa.

Piknikas su Koncertu

Rugsėjo 7 dieną Sans So- 
uci parke “Dainos” draugija 
suruošė pikniką su koncertu. 
Publikos buvo daug. Progra
mos išklausyti susirinko į sa
lę keli šimtai.

Programos vedėju buvo 
pasižymėjas lietuvis patriotas 
dr. Albertas J. Valibus. Jis 
pradėdamas programą kalbė
jo valandėlę lietuvių kalba, 
sveikino choristus ir choris
tes, kurie tęsią pradėtą dar
bą prieš 46 metus. Pirmas pa
rengimas įvyko prieš 25 me
tus su 11 chorų iš 450 dainų. 
Dabar randasi tik 4 chorai 
draugijoje ir šiame programe 
nebuvo pilno šimto. Daktaras 
pareiškė, kad anais metais 
ir publikos susirinkdavo apie 
10 tūkstančių pasiklausyti 
lietuviškų dainų. Pažymėjo, 
kad choras dirba lietuvišką 
patriotinį darbą: rengia Lie
tuvos paminėsimus ir remia 
lietuviškus labdaringus dar
bus. Sveikino darbo dieną ir

Los Angeles Calif.

Lietuvių Susitikimas ir Pie
tus su Kongresmanais

valdybų narius: L. Valiuką, 
dr. G. Valančių, B. Rimdžių, 
J. Jodelę, dr. R. Masoną, Br. 
Budriuną, G. Rudelį, A. De- 
ringienę, dr. P. Pamataitį, B. 
Čiurlionį, J. Kojelį ir J. 
škauską. Visi lietuviai 
čiami šiuose pietuose su 
gresmanais dalyvauti.

Tru- 
kvie- 
kon-

semlblyman. Į jo vietą kandi
datuoja keletas kandidatų. Iš 
jų visų rimčiausias ir pajė
giausias yra Chester E. Wol- 
frum, Los Angeles policijos 
kapitonas, 
remti 
tuvių 
t rikte

Jo 
sudaromas 
komitetas, 
yra daug

Bromski, kaipo 
Luzerne apskritį.

kartą dirigavo

Čia gyvuoja Socialis Taurų 
Klubas. Užsiima labdara. Šel
pia Nukryžiuotojo Jėzaus se
selių vedamą senelių prieglau
dą, Elmhurst, Pa. Turint ge
rą pirmininką John Turok ir 
sekretorių Joną Timalonį, šie
met tuščią savo iždą papildė 
su tūkstančių dolerių. Jau 
dabar pradėjo rūpintis ką 
duos seneliams dovanų Kalė
doms.

Kalifornijos lietuvių res
publikonų abu vienetai drau
ge ruošia susitikimą ir pietus 
su kongresmanais, kurie yra 
jau parodę daug dėmesio Lie
tuvos bylos ir lietuvių reika
lui. Tie pietus įvyksta 1959 
metų spalio mėn. 4 dieną, 
sekmadienį, 2 valandą po pie
tų Statler-Hilton viešbutyje, 
Los Angeles salėje, 930 Wil- 
shire Blvd., Los Angeles 
California.

Juozo Tininio Išleistuvės

17,

jau 
šie

kandidatūrai 
specialus lie- 
Šitame dis- 

lietuvių.
C. C. 9

narys, 
išvažiavo stir- 
Bevaikščiojant 
užsikabino už 

ir nulaužė ko-
kelio. Kadangi

nedarbingi darbininkai.
J. V. Stanislovaitis.

Brockton, Mass.

Prasidėjo Pramonės Paroda

rugsėjo 
įvyksta 

Šiemet ji

Kiekvienais metais 
mėnesį musų mieste 
pramonės paroda, 
prasidėjo rugsėjo 13 dieną ir
tęsis iki rugsėjo 20 dienai. 
Parodoje išstatyta ir lietuvių 
išdirbiniai.

Vietiniai ir apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti šioje 
parodoje ir susitikti savo se
nus pažįstamus ir pasidaryti 
naujų pažinčių, nes iš praei
ties žinoma, kad į parodą su
važiuoja daug lietuvių iš įvai
rių vietovių.

Pasimatysime parodos me
tu ir pasikalbėsim įvairiais 
šių dienų reikalais.

Vietinis.

Wilkes Barre, Pa.

Šis Tas iš Musų Apylinkės

neturėjo

Pastaruoju laiku susilau
kėm labai nesmagaus dalyko. 
Užsidarė p. J. Maceinos ve
dama radio programa. Ypač 
draugijoms bus keblu išgar
sinti savo parengimus. Užsi
darymo priežastis
užtektinai skelbimų iš biznie
rių. Kada paprašydavo skel
bimo, gaudavo atsakymą — 
“Mane visi gerai pažįsta nuo 
senų laikų”. Butų gerai sut
verus “Radio Klubą”. Apie 
motai atgal užsidarė adv. J. 
R. Verbalio vedama radio 
programa ir dėl tos pačios

Joe Holt ir
Pietų kaina:
Bilietus jau

Smith, 
Hosmer. 
asmeniui, 
galima įsigyti pas abu

I

Jurgis Križenauskas, SLA 
115 kuopos ilgametis 
praeitą rudenį 
nų medžioti, 
po girią, koja 
kokio pagalio 
ją aukščiau
buvo vienas ir nieko negalėjo 
dasišaukti pagalbos. Gerai, 
kad su savim turėjo virvę. Ta 
virve užrišo koją ir užsikabi
no sau ant kaklo. Taip nu
šliaužė virš pusės mylios iki 
karui. Kaip nekaip 
karą, parvažiavo apie 
lių į Wilkes Barre 
hospital. Ligoninėj 
apie šešis mėnesius, 
nors ir šlubuodamas, 
ba savo tavernoj
Jurgis yra senas Wilkes Bar
re biznierius ir geras žmogus.

Iki šiol šiuose pietuose 
yra pažadėję dalyvauti 
kongresmanai: Gorden McDo- 
nough, Glenard Lipscomb ir 
Edgar Hiestand. Be minėtų 
gali dar dalyvauti ir šie: H. 
Allen 
Graig 
$4.00 
dabar
vienetų pirmininkus — Anta
ną Skiriu (9204 South Broad- 
way, Los Angeles 3, Calif. 
Plymauth 4-377) ir Kazį Luk
šį (501 — 21-st Place, Santa 
Monica, Calif.; EKbrook 
3-3571) ir visus kitus abiejų

Juozas Tininis, “Lietuvių 
Dienų” žurnalo vienas iš re
daktorių, išvykp rugpiučio 24 
dieną į Heidelbergą, Vokieti
joje, ruoštis doktorato laips
niui. Pas dr. P. Rauiinaitį, 
kur J. Tininis paskutiniu me
tu gyveno, rugpiučio 22 dieną 
jo artimieji suruošė jam iš
leistuves. “Lietuvių Dienų” 
vyr. red. ir poetas Bernardas 
Brazdžionis tarė atsisveikini
mo žodelį, perskaitydamas tai 
progai skirtą savo humoristi
nį eilėraštį. Anot J. Tininio, 
maždaug po metų grįšiąs jau 
su daktaro laipsniu. Neseniai 
J. Tininis priėmė ir Amerikos 
pilietybę. Iš profesijos J. Ti
ninis yra lotynų kalbos mo
kytojas.

Lietuviai Remia Chester
E. Wolfrum

Neseniai mirė didelis lietu
vių draugas ir buvęs Kalifor
nijos legislaturos narys Seth 
J. Johnson, 50-to distrikto as-

Paieškojimai

nūs, gyveno Buenos Aires, Argen
tinoje.

Lukaitis Vincas, mokzsis 
niaus gimnazijoje.

Novogrockis (nowogrogzki) 
kyląs ir Norman Stanislovas, 
lovo ir Stellos sūnus, gimz 
goję.

Olickas Balys, gyvenzs Sao
lo, Brazilija.

Rupeika Augustinas, Antano sū
nūs, iš Prelgavos km., Salantų vi.

Sadauskaitė Regina,

Vii-

My- 
Vac- 

Čika-

Pku-

gydytoja.

juos tinan- 
atsiliepti:

Konsulo

įlipęs į 
50 my- 
General 
išgulėjo 
Dabar, 

jau dir-
už baro.

Mokytoja Ona Povilaičiutė, 
kuri per vasarą laike atosto
gų dirbo Atlantic City, N. J., 
buvo parvažiavusi keletai die
nų j namus, dabar vėl išva
žiavo į Woodbridge, N. J. mo
kytojauti. Principalas, kuris 
pasamdė 5 iš Missicordia Cal- 
lege, sako, kad Pennsylvani- 
jos merginos yra gabios ir 
geros mokytojos.

Kalbant apie sergančius ir 
mirusius įvairaus amžiaus, 
musų Mikas Kupris, nors ser- 

I ga virš trijų metų, bet giltinė 
į jo neįgali. Kiek jau per tą 

laiką išmirė jo pažįstamų ir 
draugų, o Mikas laikosi dar 
gerai. Tik jam trūksta pini
gų vaistams. Kadangi jam 
Susivienijimas buvo arti prie 
širdies ir jis dirbo Susivieni
jimui kiek išgalėdamas, yra 
daug narių įrašęs į Susivieni
jimą, tai butų gerai jei ku
rios kuopos ar pavieniai na
riai prisiųstų po vieną kitą 
dolerį vaistams. Jo adresas: 
Michael Kupris, 44 Logan 
Street, Wilkes Barre, Pa.

Vytautas Paulauskas, vie
nas lietuvių, SLA 115 kuopos 
narys, atidarė Esso Standard 
Oil kompanijos gazolino stotį 
prie Pettebone ir Wyoming 
Avenue. Kingstone, skersai 
nuo teatro. Ne tik kad par
duoda gazą, bet ir visokias 
karams reikmenis. Maino alie
jų, plauna karus ir tt. Jis yra 
sąžiningas žmogus ir darbą 
atlieka gerai. Nuoširdų ačiū

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 3
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU. ž

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Llcensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien, šeštadie-

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

6

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

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdam’

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

IX)S ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn.

CHapel 7-5164
1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, UI. 
HUmboldt 6-2818 

daugiau informacijų reikalaukite

11601 Jos. Campan Avė. 
DETROIT 12, Mich.

TOwnsend 8-0298
musų katalogą.

Ali M I Of pilA

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti '

12, 1959 Metais

Čekiai Išrašyti ir. Pasiųsti
Prezidentui ir

Rugsėjo

Iieškomlejl arba apie 
tieji maloniai prašomi 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

sūnūs,

Vikto- 
kaimo,

sūnūs,

IJetavos Generalinio
New Yąrke paieškomi asmenys:

Eitminavičiutė Liucija, gydytoja. 
Giedraitis Domas, gydytojas.
Ignatovvicz Konrad, Aleksandro 

sūnūs, gimęs Kaune.
Jagminas Kostas, Prano 

kilęs iš Rozalimo vals.
Jankauskas Dzidorius ir 

ras, Jono sūnus, iš Graužų 
Raseinių apskr. \

Jašinskas Kazys, Antano
gimęs Dotamų km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio apskr., gyvenęs Argen
tinoje.
Knispelis Andrius, Jono sūnūs, gi
męs Stragutės km., Tauragės ap.

Krauze-Tautkaitė Elzbicta-Liza, 
Juozo d., iš Šiaulių, vaikai Erika 
ir Harris, buvo Drezdene, Vokieti
joje.

Kuzminskas Jonas, Juozas ir 
Stasys, Juozo sūnus, iš Šeduvos.

Kuzminskas Norbertas, Juozo sū

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926

i 
t

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Balta* 

BIELIAUSKAS I 
FUNERAL ROME

AL BALTRŪNAS-B  ALTO N
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
F. W. SHAUNS TR 

J. B. SHAUNS 
Tel. VTrgmia 7-4499

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS KLINGA, 43 kp., So. Boston, Mass., gimęs 

rugpiučio 1,' 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 12, 1936 m. Mirė rugpiučio 19, 1959 
m. Velionio broliui, Stanley Klingai, pomirtinės 
išmokėta _________________________ _________

PETRONE MAŠIOTIENE, 124 kp., Hartford, Conn., 
gimusi lapkričio 1, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių mėnesį, 1902 m. Mirė vasario 16, 
1959 m. Velionės sunui. Leo C. Mazotui, pomir
tinės išmokėta _________ ___________________

ANTANAS ZABLACKAS, 204 kp., Tamaqua, Pa., gi
męs sausio 3, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė sausio 5, 1925 m. Mirė rugpiučio 29, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Zablackienei, pomirti- 
sės išmokėta _______________________________

$600.00

103.00

600.00

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. SOth Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

•c I
Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik

raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį 

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUI V’ tur1 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir di oda daug žinių Iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5150, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to Iralna nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

_$1,303.00
$99,205.59

Viso
Nuo pradžios šių metų bendrai viso --------------

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. GUSTAITIS, 29 kp., VVestville, III., sirgo 12 savaičių----- ----------- $54.39
A. KVEDAS, 34 ,kp., Nevv Britain, Conn., sirgo Sav3. 2 d.-------------- 20.00
A. BARANAUSKAS, 57 k., Worcester, Mass., sirgo 7 sav. 3d. ____ 82.50

MOCKUS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 6 savaites -------------------- 38.25
ZINKEVIČIUS/123 kp., Montreal, Canada, sirgo 10 sav. 5 d. —- 87.72
KLIMAS, 27® kp., St1. Catherines, Canada, sirgo 1 sav. 1 d. 42.00
KALADZINSKAS, 299 kp., Rumford, Me., sirgo 4 sąv. 5 d. ___ 25.00

J. KANTARAVICIUS, 304 kp., Buffalo, (N. Y., sirgo! 9 sav. 5 d.    61.75 
L. DRUKTENIS, 316 kp., Westaburg, Pa., sirgo 6 savaites _______ 41.00
W. SKEARS, 342 kp., Easton, Pa., sirgo 12 savaičių ______________  327.00

A.
B.
A.
A.

t

I

i

į

Viso _.......................... .....................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

--_$779.61
$18,439.61

Į IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*

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

Ir daug, daug ldtų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užotaalriuaiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

/

SLA POILSIO NAMAS
ATLANTIC CITY, N. J

NUO RUGSĖJO 15 DIENOS RUDENS SEZONO 
KAMBARIŲ KAINOS SUMAŽINTOS

I

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve- 
' čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 

Jurų maudynės prie pat namų.
Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.

Kreipkitės:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arba

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass. I

f 
I 
I 
i

i

11THUANIAN ALLIANCE 0F AMER1CA 
^07 W. SOth St.. Nc» Vorh 1. N, Y. Tel. I.A I 

y Y . j/ii 4 V—4 k—4 \ 1^4 U—4 »—4 J

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 Idomiauvas 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos " 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $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 gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutli Halutad Street, Chicagų 8. lUinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS

»
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Nr. 1 Rugsėjis, 1959

Naują Darbą Pradedant 
vykdydamas didžiąją 

tautos atgimimo misiją, kreipėsi į tautą šiuo
, o broli, sėk pasėlio

Dr. V. Kudirka,

eilėraščiu: <4Kol jaunas, 
grūdą ...”

Pradėdami leisti šį naują laikraštį, skirtą 
musų mielam jaunimui, norime pakartoti Dr. 
Kudirkos kreipimąsi į lietuvių išeivijos jau
nimą.

Nei vienas žmogus negali gyventi pasau- 
vienas ir tik sau. Kiekvienas žmogus,lyje 

kaip tautos, šeimos ir organizacijos narys, 
turi '* '*** * ~~
stovėti aukščiau visu asmeniškų interesų, nes 
to reikalauja dėsnys tobulesnio žmonijos su
gyvenimo ir žmonijos kultūrinis vystymasis.

Be to, kiekvienas žmogus gyvenime turi 
būti kūrėjas. Žmogus be platesnių pažiūrų, 
be žmoniškumo, be idėjų, be aukštesnio mo
ralės supratimo, negali būti kūrėjas. Kiek
vieną kūryba, ar (ji butų vienokia ar kitokia, 
yra paimta iš idėjų pasaulio. Apie idėjų pa
saulį jau prieš dU tūkstančius metų kalbėjo 
garsusis graikų filosofąs Platonas.

Jei žmonės stebisi gražiu pastatu, jie turi 
atsiminti, kad to pastato forma, turinys, pirm ( 
negu jis buvo suprojektuotas, gimė architek
to idėjų 
muzika,

tam tikras pareigas. Tos pareigos turi

pasauly. Jei žmonės gėrisi gražia 
jie turi prisįmintį, kad ji yra paimta 

iš idėjų pasaulio anksčiau nei kompozitorius 
išreiškė gaidų ženklais.

Viską ką turime pasaulyje: meną, muzf- 
ką, fUoscįines tiesas ir pažiūras, viskas yra 
paimta iš idėjų pasaulio. Gabus ir taJentingi 
žmonės sugebėjo iš idėjų pasaulio paimti ir 
patiekti žmonėms kas yra geriausio.

Kaip medžiai miške, ar namai mieste yra 
nevienodi, vieni mažesni, kiti didesni, taip ir

ją

dii“ I
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Žmonės pasaulyje yra įvairus. Ne visi žmo- 
nės savo kūrybai ieškojo pagrindų idėjų pa
saulyje. Ne visi žmonės Ijaučia pareigos ąt- 

■ sakomybę už savo gyvenimą ir darbus. Bet 
didieji dvasios galiūnai visada nešioja savyje 
aukštuosius troškimus ir norą matyti žmoni
jos tarpe tikrą teisingumą, laisvę, meilę žmo
nėms ir darbui, pareigos atsakomybę. Tą jie 
daro iš pasišventimo ir kilnumo, siekdami 
žmonijos didesnio tobulumo. j

. t

Visi žmonės turėtų trokšti kilnesnių dar
bų, aukštesnių idėjų. Visi turėtų būti tiesos 
ieškotojais bei kovtojais už gražesnį ir lai
mingesnį gyvenimą, ypač jaunimas.

Mes veikiame SLA pastogėje. Turime 
atsiminti, kad didysis ir garbingas SLA taip 
pat gimė idėjų pasaulyje. Prieš 74 metus, t. 
y., Lietuvos atgimimo—“Aušros” —laikais, 
nedaugelis dvasios milžinų nešiojo idėją ir 
nenutildomą troškimą suvienyti jėgas musų 
išeivijos.

Jie nepabūgo sunkumų ir didelių kliūčių.' 
Drąsiai .skelbė savo idėjas, išjudino sųsipra- ( 
tusius patriotus, idealistus, ir taip gimė SLA. 
Pradžioje jis buvo silpnas, mažas ir neturtin
gas. Bet laikui bėgant jis išaugo didžiuoju 
milžinu ir savo darbais liks nemirtingas musų 
tautos istorijoje.

Praslinkus tiek veiklos metų, £LĄ*vądo- 
vybė vėl kreipiasi į lietuvišką jaunimą, ma
loniai kasdama remti visas SLA pastangas 
ir būti paveldėtojais didžių idėjų, darbų ir 
materialių turtų lobyno. To siekdama ryžosi 
leisti prie “Tėvynės” specialų priedą jauni
mui, kurį redaguos patsai jaunimas, nes tik 
jis geriausiai supranta savo opiuosius rei- 
jas. ■■■ —mr
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1

aukštųjų žmonijos siekimų.

• • •

į

ij v

galvoti ir spręsti. Siekdamas 
visiško 
lis netkaltinimų

. v ...t

f
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NAUJA BARBA PRADENDANT
(Atkelta iš 1 pusi.)

Reikia pastebėti, kad jaunimui reikštis 
tik SLA gali sudaryti geriausias ir pastovias 
sąlygas ir duoti plačiausią ir našiausią dirvą.

Leidžiant jaunimui skirtą laikraštėlį, 
tenka nuoširdžiai palinkėti Redakcinei komi
sijai ir visiems bendradarbiams kuo geriau
sios sėkmės, daug ištvermės ir didžių verty
bių semtis iš idėjų pasaulio. ’ Darbas tikrai 
bus sunkus,^ bet linkime nepailsti ir su kiek
vienu išleistu numeriu vis tobulėti ir kopti 
į gražesnio gyvenimo aukštybes ir rasti didįjį 
kelią į musų garbingą tautą. Tarnaudami 
jaunimui, tautai ir visuomenei jus tapsite 
kovotojais, auklėtojais, skelbėjais ir nešėjais 
aukštųjų žmonijos siekimų. -

Veikdami tautos dirvoje ir dirbdami jau
nimui, išaukite tokiais dideliais, kad savo 
rankomis dausose tamsiuosius debesis galė
tumėt išskirstyti ir saulę sustabdyti, kad ji 
išsklaidytų musų nelaimes ir priespaudą.

•—P. D.

Skaitytojams
Mieli Skaitytojai,

Sis yrapįrmas “Atžalyno” pasirodymas. 
“Atžalynai” bus leidžiamas kaipo mėnesinis 
laikraštėlis-žųmalas skirtas jaunimui. Jame 
stengsimės talpinti straipsnius įdomaujančius 
jaunimą, gvildenančius jų problemas, bei 
bendrai leisit jaunimui save išsireikšti.

\ ■ -■ ■ ■ •

Atlikti šį, Uždavinį reikės pagalbos iš pa
čių skaitytoj, ypatingai jaunimo. Taigi, visi 

esate prašomi rašyti redakcijai, daryti pasiū
lymus, bei rašyti straipsnius ir žinias apie 
jaunimą. Už Vertingus straipsnius bus ski
riami honorarai, Todėl, mieli skaitytojai, ne
užmirškite, kad šis yra jūsų laikraštis, taigi 
jūsų pareiga yra jį palaikyti ir padėti plėsti 
bei tobulinti.

REDAKCINE KOMISIJA.
I ■

*

if

KAI dabartis nebus praeitim
siūlymų, kaip sudominti jau
nimą lietuviška veikla, taip 
ir nesigirdi. ' ' .

Ar nėra čia klaidos? Mat, 
daugelis iš vyresniųjų tarpo 
būtinai Šių dienų jaunimą 
nori matyti tokį, kokį jie sau 
įsivaizdina, kokį jie savo lai
ku * prisimena. Greičiausia 
klaidos nepadarysiu' sakyda
mas, jog daugelio panašių

moję

Jaunimo klausimai pasto
viai rupi musų spaudai ir 
dažnai diskutuojami viešuose 
susirinkimuose.

Kodėl jaunimas neina tėvų 
keliais?—klausiam spaudoje.

. Ir čia pat įžiūrimas pavojus, 
kad šių dienų jaunuoliai atsi
tolins nuo lietuviškos veiklos, 
ar dar blogiau—visai nutau- 
tės. Jaunimui kaltinimų ne- _■ 
trūksta. Pastoviai kartoja
ma, kad jaunimas neaktyvus, 
nedalyvauja lietuviškose or- , *____________ ____
ganizacijoše. O jau pats tės kopijomis, arba, kitaip sa- 
sunkiausias Jaunimui kaltini
mas, kad jisai nesirūpina lie
tuviškais reikalais.

Dauguma tokių pasisaky
mų labai panašus į paprastus 
dejavimus, nes pozityvių pa-

os balsų autoriai tikru- 
. trokšta šiandieninį jau

nimą palaikyti savos jaunys-
r 

kast, šių dienų jaunime nori 
matyti patys save. Betgi ar 
tai gali sutikti su tikrenybe? 

Ola, man atrodo, ir susida^ 
ro jaunimo problemos, o tuo 
pačiu ir jaunimo

pradžia. Neišvengiamai tam 
tikrame subrendimo amžiuje 
jaunuoliai pradeda gyventi 
savarankiu gyvenimu. Jau- 
nuoliė, tai atskira būtybė, tai 
savarankus, nuo nieko nepri
klausąs individas. Jaunuolis 
savo akimis mato ir vertina 
pasauli ir taip pat savo pa
stangomis stengiasi išspręsti 
visus gyvenimiškus klausi
aus. Suprantama, kad pa
siekus tokio subrendimo am
žiaus jau bandoma išsiva
duoti nuo “extemal” įtakų, 
nes jaunuoliui lygiai svarini 
sau pačiam įrodyti, kad jis 
yra savarankus ir pajėgus

savarankumo jaųnuo- 
ir tėvų įtaką pradeda

)
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Jaunimui
Redaguoja SLA Jaunuolių
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V. Virbickas, J. Maldutis, 
P. Avižonis, A. Valatkienė, 

A. Gustus
Atstovai:

Kanados S. Jokūbaitis
Chlcagos .. V. Adamkavidius 
Bostono P. Sielas
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jau kritiškai vertinti, nes daž
nai pastebi, jog jis savotiškai 
ir skirtingai pradeda viską 
suprasti. Nors paprastai tė
vų |taka jaunuoliui yra pati 
Stipriausia, kadangi ji yra 
netarpiška ir pastovi. Šisai 
kritiškas jaunuolio subrendi
mo laikotarpis yra reikšmin
gas ir lemiantis ateičiai. Bet 
ne visada ir tėvai jaučia bei 
išraiškia savo santykiuose gi
lesni jaunuolių būsenos sup
ratimą. Jeigu tėvai pasiten
kina paviršutiniškais ragini
mais, kad svetima kalba 
mokslus einantis jaunuolis 
nepamirštų gimtosios kalbos, 
dar maža pagelbsti. Jaunuo-

i

nančius romanėlius, atsiinini- 
mus, kurių dauguma svarbus 

. tik pačiam jų autoriui, o 
x lis juk nežino ir negali taip partijų ir partijė-

pilnai suprasti musų praei- JT . - r. .'’l f
ties, kaip tai Jaučia ir žino 
vyresnieji, kurie dalyvavo pa
tys kovose, kurie prisidėjo 
prie kūrybinio darbo. Todėl, 
(jeigu norima jaunuolius pa
skatinti tautini darbą dirbti, 
būtina surasti atitinkamas 
priemones, kurios butų veiks
mingos ir prieinamos jaunuo
liams. Esti labai, blogai, jei
gu Jaunuolis pasijunta nesup-

• rastas ir neišvengiamai užsi
daro savyje, nutolsta nuo tų 
nuotaikų, kurios kaip tik yra

f 

brangios jo tėvams ir apskri
tai vyresniajai kartai.

Tie, kurie skuba niesti kal
tinimus jaunimui, neturi už
miršti, kad šiandieninis jau
nimai išaugo visai skirtingo
mis sąlygomis ir Lietuvą pa
žįsta tik iš miglotu atsimini
mų, tai jau geriausiai atve
jis, arba tik iš knygų bei pa
sakojimų. Tad,negalima rei
kalauti, kad tasai jaunuolis 
vienodai jaustų su vyresniąja 
•karta, šių dienų jaunuolis 
ypatingai kietai pabrėžia sa
varankumą ir visada parodo 
nenorą pasiduoti pašalinėms 
įtakoms.

Kaip galima reikalauti iš 
jaunuolio, kad jis nekritiškai 
ir nesvarstydamas priimtų 
viską, kas jam gal būt atro
do keistai ir tam tikrame 
laipsnyje tolima ir nepateisi
nama? Paimkim, kad ir 
šiandieninę lietuvišką spaudą, 
jeigu ne visą spaudą perdėm, 
tai bent jos gan žymią dalį. 
Kįą ten randa* jaunuolis? In
formacijos jam atrodo pase
nusios, jis randa jį nedomi

nus romanėlius, atsimini- 

lių rietenas, į kurias jaunuo
lis nesigilina, nes nesupranta 
nei s jų prasmės, nei jiį reikš
mės.

Jaunuolis, savo nuotaiko
mis gyvendamas, nenori pa
teisinti kodėl dauguma veikė
jų tebėra nugrimzdę į praei
ties atsiminimus. Paskendus 
praeityje neišvengiamai pa
siekiama stagnacijos arba, 
tam tikra prasme, surembė
jimo, kurio daugelis veikėjų 
musų visuomenėje, deja, ne-

■ - .■ . ■ 

pastebi. Jaunimas šioje ap
linkoje nesijaučia jaukiai ir 
laukia, kad šiandieninė da
bartis nebebūtų praeities va
lioje. Jaunimui rupi gražus 
ir skaistus rytojus. '•

V. Virbickas.

Lietuvių Studentų Santaros
x Suvažiavimas

Ligtuvių Studentų Santaros 
šaukiamas suvažiavimas žada 
būti platus ir reikšm:ngas. 
Suvažiavimas įvyksta Darbo 
Dienos savaitgalyje ir numa
toma, kad užtruks dar kele
tą dienų. Suvažiavime daly
vaus ir savo žiniomis bei pa
tyrimu prisidės prie jo sėk
mingumo daug pasižymėjusių 
veikėjų. Galima suminėti: V. 
Jokubėną, H. Nagį, K. Drun- 
gą. Studijiniuos kursuos lek
toriais numatyti: G. Gedvilą, 
V. Gegevičiutė, V. Kavolis, R. 
Mieželis, L. Šmulkštys, ir kt. 
Suvažiavime pranešimus da
rys: V. Audėnaitė, M. Bal- 
čiauskas, J. Lintakas, L. Moc- 
kunas, K. Paulikas, A. Simu- 
tytė, Arvydas Vaišnys ir visa 
eilė kitų.

L.. S. Santaros suvažiavi
mas įvyks Sodus, Michį., 
Bachuno Tabor farmoje.

LIETUVIŲ KREPŠINIO 
RINKTINE

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė, grįžusi iš Pietų 
Amerikos, kur sėkmingai bai
gė gastroles, laimėdami 13 iš 
17 rungtynių, buvo sustojusi 
New Yorke. Įvykusiose rung
tynėse prieš L. A. K., dėl ge
rų pakaitų stokos, pralaimėjo 
83:79. Sekančiame “Atžaly
no” leidinyje bus ekskursijos 
vadovo V. Adamkevičiaus ap
rašymas šios ekskursijos. j

r

I
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KAIP DYGO ‘‘ATŽALYNAS”
Mintis duoti jaunimui laik

raštį, pagaliau, tapo tikrove. 
Štai jau pasirodė lauktas 
“Atžalynas,’' laikraštis skir
tas jaunimui.

Kaip kiekvienas kūrinys, 
taip ir šis laikraštis, atsirado 
ne lengvai ir ne iškart. Ne 
viename SLA Seime buvo 
kalbama apie reikalą skirti 
didesnį dėmesį jaunimui, nors 
pati ‘Tėvynė’’ dažnai parašy
davo jaunimo problemomis.

Bet mintys, spausdinamos ne 
jaunimui skirtam laikraštyje, 
ne visada sulaukdavo reikia
mo dėmesio.

Praėjusis SLA Seimas į vi
są reikalą pažiurėjo giliau. 
Norėdamas, kad jo renkama 
J a u n u o Ii ų Komisija savo 
veiklai turėtų reikalingas są
lygas, komisiją išrinko iš vie
noje vietovėje ir jos apylin
kėse gyvenančių asmenų.

Nebuvo apsirikta, nes dar
bas pajudėjo. Komisijos pir

muoju rūpesčiu buvo—kaip 
rasti glaudesnį ryšį su lietu
višku jaunimu, gyvenančiu 
plačioje Amerikoje ir Kana- 
nadoje. Visų buvo pripažin
ta, kad jaunimas geriausiai 
gali būti pasiekiamas spaus
dintu žodžiu ir per jį palai
koma pastovus ryšiai.

Paruošus veikimo gaires, 
1959 metų vasario 28 d. įvy
ko SLA Pildomosios Tarybos 
ir Jaunuojių Komisijos bend
ras posėdis Susivienijimo pa-
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SLA Remia Sportininkus

Maceina

Susivienijimui

jėgomis auginti

A. Gintautas. parama

jaučia 
bingam

ir bendromis 
“Atžalyną.”

gar 
sporto klu

“Atžalyno1

Toronto sporto klubas “Vy
tis” yra žinomas kaip vienas 
stipriausių lietuvių sporto 
klubų visoje Šiaurės Ameri
koje.

Didelė (dalis “Vyties” klubo 
narių priklauso SLA, ir yra 
susiorganizavę prie 236 kuo
pos Toronte atskirą jaunuolių 
kuopą. Malonu matyti šiuos 
susipratusius jaunuolius bei 
jaunuoles didžios ir garbingos 

organizacijos tarpe.
'Vytis” sporto klubas turi 

gabių ir pasižymėjusių

stogėje New Yorke. Tai bu
vo istorinis pasitarimas, nulė
męs laikraščio išleidimą, šia
me susitikime dalyvavo:’ SLA 
Prezidentas P. P. Dargis, Vi- 
ce-PreZidenta^
Sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
Iždininkė N. Gugienė, Dakta- 
ras-Kvotėjas dr. S. Biežis, Iž
do Globėjai S. Bredes ir E. 
Mikužiutė bei “Tėvynės” re
daktorius M. L. Vasil. Jau
nuolių Komisiją reprezentavo 
jos pirmininkas kun. P. Da
gys ir nariai: Nellie Bajoras, 
A. Gustus, J. Jaks-Tyris, S. 
Jokūbaitis, J. Kiznis, J. Mal
dutis, A. Valatkienė V. Vir
bickas, V. Aukštikalnis Ir J. 
Valatka.

Nuodugniai apsvarsčius laik
raščio leidimą jaunimui, buvo 
priimtas nutarimas leisti jį, 
kaip SLA organo “Tėvynės” 
priedą.

Musų organizacijos laikraš
čio pasirodžiusi atžala steng
sis plačiau pasiekti lietuvišką 
jaunimą. Laikraščio dalis, 
kaip matome, užpildyta ang
lų kafba, nes norima, kad 
tautiškoji mintis butų priei
nama ir tam lietuvių kilmės 
jaunimui, kuris gimtosios kal
bos nemoka.

Pagrindinė laikraščio kryp
tis yra ir liks perdėm lietu
viška. Musų priaugančioje 
kartoje bus brandinama lie
tuvybės dvasia ir tuo bus sie
kiama daugiau pasitarnauti 
savo tautai ir broliškajai or
ganizacijas — Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje.

Tolimesnis
girnas ir brendimas priklau
sys nuo pačio jaunimo. Dir
va tam paruošta ir sąlygos 
sudarytos. Dabar tik pačiam 
jaunimui tenka tvertis arklo

musų

daug 
sportininkų, net du Kanados 
čempianuš, būtent, šachmati
ninką P. Vaitonį ir stalo te
nise P. Gvildį. Todėl supran
tama, kad Toronto lietuviai 

daug simpatijų 
“Vytis

SLA Centro Atstovas S. Jokūbaitis įteikia dovaną—ka
muolį su užrašu “SLA dovana 1959”—“Vytis” futbolo koman
dos vadovui P. Berneckui. Iš kairės j dešinę, pirmoje eilėje: 
Budreckas, P. Rožaitis, Palmeir, Tumosa, V. Balčiūnas, S. Pul
kauninkas; antroje eilėje :R. Preikšaitis, E. Vaičekauskas, Šim
kus; trečioje eilėje: Vaičekauskas, Gudas, V. Kasperavičius 
Daugumas asmenų šioje nuotraukoje yra SLA jaunuolių kuo*

bui, ir stengiasi, pagal išga
les, jo veiklą paremti. Vy- 
tiečiai neseniai atšventė savo 
10 metų veiklos sukaktį.

Iš įvairių sporto šakų, la
biausia. pasižymėjo futbolo 
sekcija, kurioje daugiau 80% 
yra SLA nariai, priklausą 
energingi vyrai nesigaili nei 
laiko nei pastangų kovodami 
sporto aikštėje dėl laimėjimo. 
“Vyties” futbolo komanda 
jau yra laimėjusi daugelį 
rungtynių prieš įvairių tautų 
komandas, ir atrodo, kad vėl 
taps lygos nugalėtojais. Ka
nadiečių tarpe “Vytis” yra 
žinomas kaip garbingas, 
drausmingas ir pajėgus vie
netas.

Tenka pastebėti, kad “Vy
tis” sporto klubas veikia 
kaip savarankus ir nepriklau
somas vienetas, todėl jam 
tenka išsilaikyti pačiam savo 
jėgomis ir geradarių

"'--a L.
a ta Uh ■4'- -• 1
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Daugelį kartų finansiniai 
“Vyties” klubą yra parėmusi 
SLA 236 kuopa, Toronto, bei 
pavieniai asmenys. SLA Pil
domoji Taryba irgi pridėjo 
$100, įvertindama gražias 
sportininkų pastangas.

Neseniai Pildomoji Taryba 
nupirko Vytiečiams futbolą su 
įrašu “SLA dovana 1959." 
Tą gražią ir prasmingą dova
ną SLA vardu įteikė Centro 
Atstovas Toronte S. Jokūbai
tis. Todėl suprantama, kad 
vis daugiau vytiečių, įvertin
dami SLA bei’ jo paramą,'įsi
rašo nariais, nes ir jiems ru
pi išlaikyti lietuvybę tremty
je ir prisidėti, per sportą, 
prie savo krašto išgarsinimo.

S. Jokūbaitis.

Lituanistikos Kursai
Jau treti metai kaip Ford- 

hamo Universitete , vasarą 
veikia lituanistikos kursai. 
Šią vasarą kursais pasinaudo
jo 24 asmenys, keletas jų bu
vo net trečios kartos Ameri
kos lietuviai. Profesoriavo 
bei paskaitas laikė: dr. A. 
Vasys, S. Barzdukas, dr. A. 
Šlepetytė, L. Dambriunas, dr. 
Mačiūnas, P. Naujokaitis, dr.
K. Astrauskas, prof. A. Sa
lys, prof. Sužiedėlis, prof. Ku
čas, prof. J. Brazaitis, dr. A. 
Senn ir kiti.
niai parėmė (visiems užmo
kėjo tuition 
ziokas ir dr.
to, buvo paskirta nemaža sti
pendijų iš įvairių organizacijų 
ir asmenų.

Tokius pat lietuvių kalbos 
kursus turi Columbia Univer- 
sity.

Vienas viso suolo noužsėsi.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTE

Clevelande, spalių 31 d., La 
Vera Supper Club, įvyks 
Korp! Neo-Lithuania metinė 
šventė.

Korp! Neo-Lithuania sto
vykla Christiana Lodge, 
Mich., rugpiučio 29-rugsėjo 7 
d, vyksta Korp! Neo-Lithu
ania sąvaros stovykla. Pro
gramoje bus įvairus semina
rai, referatai, paskaitos, spor
tai ir laužai.

SKAUTŲ STOVYKLA -

Rytinio pakraščio skautų- 
skaučių stovykla vyksta rug- 
piučio 30-rugsėjo 7 d. Si sto
vykla į pasižymi tuo, kad joje 
dalyvauja visi skautai, nuo 
vilkiukų iki akademikų. Sto
vykla yra ant Long Island 
Pond ežero kranto, jos adre
sas: Lithuanian Scout Camp, 
Camp Child, Manomet, Mass.

AFORIZMAI
Žmogus tėvynėje tiek gy

vas yra, -kiek ji jame, jo šir
dyje. —Vidunas.

f ........... ...........i,.................. u., .m.

Pasismaginti—koks liūdnas 
tikslas, juk ir gyvuliai sma
ginasi. Mąstyti—tai tikras 
sielos triumfas.

—V. Hugo.
■ . .....  ... ......................

Pyktis yra trumpalaikė be
protybė. —Horacijus.

I u.

Didžioji Kinijos siena, 
kuri turi apie 1,500 mylių il
gio, užtruko pastatyti 400 
metų.

PRESENT, PAST, 
AND FUTVRE

A. VALATKA

A few weeks ago, I had an 
opportunity to witness dis- 
cussions between two groups, 
the older. members of Lithu
anian Alliance , of ... America 
and the more recent mem
bers. There was a lot of 
talk about what should be 
dorie to improve the organ- 
ization, būt as usual no vol- 
unteers to offer their time 
and energies. Ąfter long ar- 
gument one elderly lady end- 
ed the discussion with a sim- 
ple statement: “We built this 
organization from nothing to 
what it is today. We devoted 
our time and energies to im
prove it each passing day 
and we are proud of it. Now, 
that we are getting old and 
are not going to be around 
much longer to hm it, what 
do you want us to do, carry 
it to our graves with us?”

Now let u?| see what the 
above statement mean3. Finst 
of all some seventy four 
years ago there was a small 
group of people, who f eit the 
need of a nation wide or
ganization to increase the 
prestige of Lithuanians in 
the United Statės. To make 
them work together . in 
guarding the nątive cus- 
toms, language and history 
of' their noble

I
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preserve it for the; coming 
generations, which will have 
no opportunity to viįit Lith- 
uania 
their 
way.

As 
mand 
person has to be self suffi- 
cient. By building a <štrong 
financial organization the 
members of Lithuanian Alli
ance of America became im- 
portant members of their 
communities. By buying in- 
surance for their families 
they were making thehi self 
sufficient in case of accident 
or death. We mušt remem- 
ber those were the days be- 
fore sočiai security, pension 
plans, etc. Some of those 
members were the šame as 
today, professional people, 
business men, laborers, and 
quite a few without any 
schooling whateoėver. There 
was only one goal; and 
that was to have one strong 
Lithuanian group by uniting 
all Lithuanians in the United 
Statės of America.

It amazes me to this day, 
how a group of people with 
such a variety of financial 
and educational backgrounds 
can work so well together. 
To work together for seven- 
ty-five years involves a cou- 
ple generations, it is a trem- 
endous task. Our grandfa- 
thers and fathers may have 
not been rich and educateė, 
būt they mušt have been 
very patient and wise people. 
They had the joto to educate 
each new member that joined 
the organization through the 
years in the art of treating

wiE L.,..
rijsit Lith- 
oW about
Wother

past seventy four years? The 
answer is obvious. It should 
be the, responsibility of ev- 
ery young American Lithu
anian. I am very sorry to 
say that there are very few 
ąctive young Lithuanians in

eacd other aš equal human 
beings; to respect everybody’s 
rights and beliefs. For cen- 
turies nations everywhere 
have been trying to achieve 
that without much success. 
If we ūse the Second World 
War as an example, we will the ranks of our organiza- 
įsee that -lack of respect and 
consideration for our fellow 
men leads only to destruc- 
tion. The reason Lithuanian 
Alliance of America grew to 
the big and powerful organ
ization it is today was the 
fact that each member was 
out to help his fellow mem- 
bers. Building the organiza
tion made them better citi- 
zens of their new country, 
which was built by members 
of many nations and for the 
first time the Lithuanians, as 
'a natlonal group, were con- 
tributing to the welfare and 
growth of their new country, 
By being good Lithuanians 
who never forgot their native 
country, they were able to 
help Lithuania ’every time 
the opportunity presented it- 
self. . They were warm- 
hearted and very generous.
__Those ,WĮBre the people who 
dedicated their lives to build
ing Lithuanian Alliance of 
America. Now comes the 
time when somebody should 
step up and start leaming 
about this great work and 
start relieving our older 
members from their respons- 
ibilities. 
twenty or thirty long years, proud of. 
I think they should be en- 
titled to the help from 
yoūnger people. Who should . 
eventuaUy replace them and 
carry on the beautiful work 
they have been doing for the

tion. We hear all kinds of 
eixcuses: they are getting 
higher education, r a i s i n g 
families; working at their 
jobs does not leave thehi any 
time.

Today an average Ameri
can works forty hours per 
week. Lets ask our parents 
and grandparents the num- 
ber of hours they worked?

We are going to colleges 
Į on scholarships, our parents 

monies, Veterans Ęill of 
Rights; while our grandfa- 

1 thers were going to night- 
schools trying to learn to 
read and write, in addition to 
trying to learn the language 
of their new country. ' Didn’t 

4our grandmothers besides 
working in factories raiše 
their families?

Some ūse the lack of 
Lithuanian lanuguage as an 
eaocuse. How many of our 
Irish friends know their na
tive language? Very, very 

Yet they never get 
tired of advertising the fact 
that they have Irish blood in 
them.

iWe are also a small nation, 
After working for -'būt we have a lot to be 

Let the world 
toknow that we are proud 

be called Lithuanians. It is 
our right which we inherit- 
ed, »o let’s not take lt lightly 
andnot ūse it.
anians be known
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decency, humanity and kind- 
nęss to each ot|ier.

We would not think of be- 
ing ashamed of our children, 
so let’s not be ashamed of 
our fathers and grandfathers. 
Our ancestors built this 
beautiful organization so that 
«ome day we could inherit it. 

) Let us follow in their foot- 
steps and make them * proud 
of us. If we continue to 
work as hard and unselfishly 
as they did and build it to 
greater heights, 
have something 
proud to leave 
dren.

After being a
a number of years of the 
Lithuanian Alliance of Amer- 
ica, I was ashamed of my- 
self watching people twice 
my age working for it with- 
out my contriibuting anything 
to it. ‘A year ago my hus
band and I organized our 
own group, Lodge No. 374, 
in Paterson, N. J. Today 
each member of pur group is 
working to enlarge. it. Ev- 
ery member is proud to be 
an original charter member things that can be

obtained by merely having 
money. Of course these 
things are limited, ibut I’m 
sure most of you will admit 
that money would not really 
handicap you (not much any- 
way).

Būt I digress, so bapk to 
college. Whether you likę it 
or not, most of the people 
entering college are imma- 
ture. (Oh, I know that you 
know that you’re mąture, I 
just said “most.”) In your 
first term, you will discover 
that your professors (and in

we too will 
we will be 

to our chil-
i

member for

of our group, just as our 
older
great satisfaction to look 
back after a number of hard 
worked years and know that 
the job was well done.

įLet’s carry on the work 
started by our ancestorš, by 
j^^ining; tlie I^iti uanian jė.Iii— 
ance of America and work- 
ing in keeping all American 
Lithuanians united in this 
big, beautiful and noble or- 
ganization. <

Let the past inspire us for 
the future.

members have the *

variably it is the Ęnglish 
prof), if they’re worth their 
salt, will consider you įmma- 
ture. As a matter of fact, 
they will probably say so 

i even to 
your face, if you’re lucky 
enough). Eventually, though, 
they will begin to become 
less antagonistic (this is aft- 
er they first appear all smiles 
and then turn sour) and will 
start telling you a tery 
strange thing. They will tell 
you that college cannot edu- 
cate 'you. At this stage 
you’ll probably think that the 
strain of all those * years of 
teaching (as a rule, all of 
your first term profs. are 
ancient) is beginning to 
show. Būt before you paok 
up and leave (as it was edu- 
cation you were after in the 
first place), the prof. Aviil tell 
you that college will help (or 
show, or teaoh—this varies 
with the profs.) , you educate 
yourself.

As tline goes by, (p,nd long after 
you forget the prof. and the “non
sense” associated with him', you 
wlll find that this ’ Is very true. 
Moreover, you will ,dlscover that jt 
wasn’t even the t “college” that was 
responsible,—it was the “atmo- 
sphere” created by the studente. 
I don’t mean the *‘lvy league” feel- 
ing here, I mean that through 
your expressing yourself you have 
actually grown—educated yourself. 
Nowhere else can you get an equal 
oportunity to truly discover ąnd 
express yourself as ip college. Only 
there are you in constant oontact 
with others going through the 
šame stage,' thus offering you a 
chance to be underštood and en- 
abling you to truly say what you 
think.

Thus. it is through yourelf that 
you really can become educated. 
This alone, if nothing else, makSs 
college mare than worthwhile.

Bepides, 
something.

COLLEGE
Those of you who are in 

the lašt throes of finishing 
high sohool have probably al- 
i-eady thought about and de- * outright (mayibe 
cided whether or not to enter 
college. This little article is 
dedicated to both groups. It 
will not extol the virtues of 
going on to college; nor will 
it condemn the folly of not 
going to college, it will mere
ly give perhaps a somewhat 
different view of college.

Most of those who go on to 
college do so because of vari- 
ous reasons. These are many 
and varied, such as: cduca- 
tion, knowledgė, profession 
(position), because “the old 
man sez I should,” security, 
even in searoh of a husband. 
. . . It is quite interesting 
that, except for a few, most 
of the reasons usually boil 
down to one thing: money. 
Oh, I ddn’t mean plain old, 
dirty, filthy (or however it 
pleases you to call it) cash, 
būt thįngs that can Jbe gotton 
for the exohange of ' that

v

you mlght even leąrn
A

V. VIRBICKAS.
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PREZIDENTAS SEKANČIA SAVAITĘ 
SKRIS į EUROPA

Kuboje areštuojami ministerio pirmininko Fi
del Castro priešai. - Santiage vyksta užsienio 
reikalų ministerių konferencija. - Prezidentas 
Eisenhoweris norėtų, kad Chruščevas aplanky
tų karinius {rengimus

Kuboj areštuojami Fidel Castro priešai

Sovietų Sąjungos ministeriui pirmininkui ruošian
tis atvykti į Jungtines Amerikos Valstybes, prezidentas 
Eisenhoweris sekančių savaitę, kaip pranešama iš Wa- 
sliingtono, skris į Europą pasikalbėti su Amerikai drau
gingų valstybių vadais ir Atlanto Gynybos Sutarties 
organizacij os pareigūnais.

Pirmiausia prezidentas skris į Vokietijų ir turės 
pasikalbėjimų su kancleriu Konradu Adenaueriu, po 
to kalbėsis su Didžiosios Britanijos ministerių pirmi
ninku Haroldu Macmillanu ir Prancūzijos prezidentu 
Charles de Gaulle ir Italijos ministerių pirmininku An- 
tonio Segni.

Prezidento kelionės į Europą tikslas — pasitarti su 
savo sąjungininkais pirm 'Sovietų Sujungus ministerio 
pirmininko Nikito Chruščevo atvykimų Amerikon, kad 
gavęs savo sųjungininkų vadų nuomones, galėtų drą- 
siau kalbėti su Chruščevu.

Vieno laikraščio bendradarbis rašo, kad preziden
tas Eisenhovveris už pastangas išlaikyti taikų pasaulyje 
užsipelno didelio įvertinimo, bet jis prisibijo, kad atvy
kimas Amerikon Chruščevo nebūtų panašus į 1955 me
tais įvykusių viršūnių konferenciją Ženevoje. Bet šiuo 
laiku apie Chruščevo atvykimų į Ameriką ir preziden
to Eisenrovverio vykimų į Sovietų Sąjungų pasekmes 
per anksti daryti išvadas, tų galėsime padaryti tik po 
vizitų, pasikeitimui. Pačiam VVashingtone teigiama, 
kad sovietinio ministerio pirmininko atsilankymas nie
ko blogo nepadarys, o santykiai s.u Sovietų Sųjunga ga
li pagerėti ir šaltojo karo įtampa sušvelnėti.

VVashingtone jau ruošiamasi tinkamam Chruščevo 
priėmimui. Sakoma, kad kai kurie senatoriai ir kon- 
gresmanai pataria Chruščevu pakviesti pakalbėti į kon
gresų. Pats prezidentas Eisenhovveris pareiškė, kad 
Chruščevas Washingtoine išbus tik kelias dienas, po to 
lankysis didmiestyje New Yorke ir kituose miestuose. 
Chruščevo maršrutui sutvarkyti paskirtas Foy D. Kok
iem, valstybės departamento tarnautojas, kuris drauge 
su Nrxonu lankėsi Sovietų Sąjungoje.

Kaip dabar atrodo, tai Washingtane ir kitose vie
tose ruošiamasi tinkamai priimti Chruščevu. Tokie 
nuoširdus atsinešimai link Chruščevo šiuo metu gerai 
skamba, bet jam išvykus tie geri norai gali pasikeisti, 
nes komunistai vienaip kalba, o kitaip daro. Taip gali 
būti ir su garbinamu Chruščevu.

Dabartinis Kubos ministe
ris pirmininkas, Fidel Castro, 
revoliucijos vadas, per šešis 
metus vedęs kovą prieš dik
tatorių Batistą ir ją laimėjęs 
šių metų pradžioje, buvo ma
nyta, kad Kuboje gyvenanti 
žmonės bus patekinti ir ten 
prasidės darnus gyvenimas, 
bet taip nėra. Iš Havajaus 
pranešama, kad šiomis dieno
mis susektas suokalbis prieš 
revoliucijos vado ir dabarti
nio ministerio pirmininko Fi
del Castro valdžią ir to pese- 
koje areštuota apie trys tūk
stančiai kubiečių, kurie, kaip 
pranešama, suokalbiavo ir or
ganizavo kubiečius nuversti 
dabartinę Castro valdžią. Sa
koma, kad tam tikra grupė 
kubiečių nepatenkinti Castro 
vadovybe dėl to, kad jis ne
pildo pažadų duotų po revo
liucijos laimėjimui, kad Ku
boje bus demokratinė laisvė 
ir kraštas bus valdomas de
mokratiniais pagrindais, ta- ( ja ir Jungtinių Amerikos Vai
čiau iki šiol tie duoti pažadai 
nėra pildomi. Dėl tos priežas
ties Kuboje Batisto šalininkai 
organizuojasi ir kelio neramu
mus.

Teigiama, kad paskutiniuoju 
laiku organizatoriai prieš Ca- 
sto valdžią likviduojami dik- 
tatiriniu budu. Politiniai sau-

gurno policijai duota pilna ga
le veikti savotiškai, tai yra 
policija areštavus numatytus 
priešus su jais gali elgtis kaip 
nori, nelaukiant teismo. Taip 
elgiantis su Castro areštuo
tais priešais, Kuboje negali
ma laukti ramaus gyvenimo ir 
demokratinės tvarkos. Kaip 
kiekvienoje valstybėje po į- 
vykdytų perversmų žmonės į- 
vairiais budais žudomi, taip 
yra ir Kuboje, ir tas greitai 
nesibaigs, nes kurstytojų vi
suomet buvo ir bus, nes kiek
vienas nori vadovauti, tas 
vyksta ir Kuboje po revoliu
cijos laimėjimo.

Amerikos valstybių 
konferencija

Praeitą savaitę Santiago, 
Čilėje prasidėjo Amerikos val
stybių organizacijos užsienio 
reikalų ministerių konferen
cija. Konferencijoje dalyvau- 

stybių delegacija, kuriai va
dovauja Valstybės sekreto
rius Herteris. Sakoma, kad 
konferencija svarstys Karibų 
erdvės dabartinę padėtį, Do
mininkonų respublikos, Nica- 
ragos ir Kubos klausimus. 
Teigiama, kad susirinkę mi- 
nisteriai aptars aukščiau su-

Pagerbtas Dr. M. J.
Vinikas, Susivieni
jimo Sekretorius

DR. M. J. VINIKAS,
Susivienijimo sekretorius

SL*A Pildomosios Tarybos 
nariai, posėdžiaudami savo or
ganizacijos pasarnamyje At
lantic City, N. J., sužinoję 
apie Susivienijimo ilgamečio 
sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
gimtadienį, ta proga rugpiu
čio 18 dienos vakare Traye 
More viešbutyje Atlantic Ci
ty suruošė gražų pobuvį at
žymėti tą reikšmingą sukaktį 
ir jį pagerbti už ilgų metų 
darbą Susivienijime.

Pobūvyje dalyvavo visi Pil
domosios Tarybos narai, jų 
žmonos, Kontrolės Komisijos 
nariai, kurie dalyvavo posė
džiuose ir keletas kitų. Pasa
kyta trumpos kalbos sukak
tuvininko ilgų metų darbų į- 
vertinimui Susivienijime, lie
tuviams ir Lietuvai, įteikta 
jam vertinga dovana.

Pobūvis suruoštas slaptai, 
dr. Vinikui apie jį nieko ne
žinant, tuo padaryta jam sur- 
pryzas.

minėtų valstybių tvarkymąsi, 
nes tos valstybės tvarkosi 
diktatorišku budu.

Prezidento Eisenhowerio 
pageidavimas

Prezidentas D. Eisenhowe- 
ris, kalbėdamas spaudos at
stovų konferencijoje, pareiš
kė pageidavimą, kad butų la
bai naudinga, kad Sovietų Są
jungos ministeris pirmininkas 
Nikita Chruščevas, atvykęs į 
Jungtines Amerikbs Valsty
bes, aplankytų šio krašto ka
rinius įrengimus ir pamatytų 
karines jėgas. Prieš kiek lai
ko tokį pat klausimą buvo iš
kėlęs ir Valsybės Apsaugos 
sekretorius.

Ar Chruščevas patenkins 
prezidento pageidavimą, neži
noma, bet jis aplankys Jung
tinių Tautų generalinę asam
blėją ir pasakys kalbą. Jį pa
kvietė į asamblėjo posėdžius 
generalis sekretorius D. Ham- 
marskjoldas ir Chruščevas 
pakvietimą priėmė. Asamblė
ja numatyta atidaryti apie 
rugsėjo 15 dieną, tai yra apie 
tą laiką kada Chruščevas at
vyks.

Plieno darbininkų 
streikas tęsiasi

Liepos mėnesio pradžioje 
prasidėjusiam plieno darbi
ninkų streikui pabaigos nesi
mato. Darbininkai reikalauja 
pakelti jiems 15% už sunkų 
ir pavojingą darbą, tačiau 
plieno kompanija griežtai at
sisako darbininkų reikalavi
mą patenkinti, sakydama, 
kad jeigu ji pakels darbinin
kams reikalaujamą nuošimtį, 
tai turės kelti plieno išdirbi
nių kainas. Dėl tos priežas
ties unijos vadai su kompani
jos atstovais iki šiol nepriėjo 
prie susitarimo ir, kaip da-

PET Pagerbė Michigano Gubernatorių 
Williams ir AFL-CIO Pirmininką Meany

G. Mennen Williams, PET Seimo generalinis sekreto
rius Brutus Costo ir pirmininkas Stefen Korbonski.

Iš Praeities Semkimės Stiprybės
Aušrininko Dr. Jono Šliupo Kelios Mintys 

Apie Susivienijimą Lietuvių Amerikoje

Iš kairės į dešinę: Michigan valstijos gubernatorius

Musų organizacija, kaip žinome, jau artėja į savo 
gyvavimo 75 metų sukaktį. Tai gana garbingas amžius, 
kurio eigoje buvo atlikti dideli bei istoriniai darbai, pri
sidėję prie musų tautos atgimimo ir Amerikos lietuvių 
tautinio susipratimo. Jei SLA sulaukia tokios garbin
gos sukakties ir, jei šiandien galime didžiuotis pasiek
tais laimėjimais ir keliu, kuriuo eita, tai nuopelnus ten
ka skirti žymiesiems darbuotojams, kurių daugelio jau 
nėra gyvųjų tarpe. Tačiau dabar yra pravartu, kaip 
sako didysis varpininkas dr. Vincas Kudirka, semtis 
stiprybės iš praeities ir pažvelgti į anuos laikus bei pri
siminti, ką kalbėjo apie Susivienijimą žymus vyrai.

Štai aušrininkas dr. Jonas Šliupas, vienas didžiųjų 
Amerikos lietuvių veikėjų ir musų tautos žadintojas, 
kartu buvo ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje steigė
jų ir ugdytojų eilėse, žodžiu ir raštu jis dažnai pasi
sakydavo musų organizacijos reikalis. Jo mintys yra 
gilios ir liko .nesenstančiomis. Kelti sumanymai tinka 
ir šiems laikams ir tapo kaip gairėmis SLA veikloje. 
Tik paskaitykim, ką dr. J. Šliupas rašė prieš 44 me
tus:

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo Pirmininkas A. Kor
bonski ir Gen. Sekretorius B. 
Coste aplankė Michigano val
stijos gubernatorių G. Men
nen Williams, nuoširdų pa
vergtųjų tautų draugą, ir jam 
padėkojo už energingą pa
vergtųjų tautų reikalų gyni
mą. Gubernatorius Williams, 
kaip žinia, kalbėdamas su 
Sovietų Sąjungos vicepre
mjeru Kozlov, kai tas lankėsi 
Detroite, drąsiai kėlė Euro
pos pavergtųjų tautų laisvės 
bylą ir reikalavo, kad joms 
butų leista laisvų rinkimų ke
liu pasisakyti, kokios politi
nės santvarkos jos pageidau
ja.

PET Delegacija, pasinau
dodama to pačia proga, įtei
kė gubernatoriui pavergtųjų 
kraštų vėliavas, specialiai į- 
statytas į tam tikrą podiu
mą. Gubernatorius Williams, 
dėkodamas už dovaną, pareiš
kė: “Kadangi Sovietų Sąjun
ga neleidžia Rytų ir Centro 
Europos tautoms laisvai pasi
sakyti, kokios santvarkos jos 
nori, jų laisvės byla turėtų 
pasilikti ant visų politinių 
konferencijų stalo, ligi jos 
bus išlaisvintos”. Gubernato
rius pridėjo dar, kad jis ti
kisi, jog viceprezidentas Nix- 
on, kurį prezidentas Eisenho- 
wer pasiuntė į Maskvą, per
duos Sovietų Sąjungos valdo

Susivienijimo Pildomoji Taryba 
ir Komisijos Posėdžiauja

Nežiūrint rugpiučio mėne
sio karšto oro, Susivienijimo 
Pildomosios Tarybos nariai 
praeitos savaitės pabąigoje 
suvažiavo į Susivienijimo va
sarnamį Atlantic City. Vieni 
jų privubo anksčiau, kiti vė
liau. Anksčiau pribuvo tie 
Pildomosios Tarybos nariai, 
kurie sudaro Vajaus Komisi
ją: prezidentas P. Dargis, vi
ce prezidentas J. Maceina, dr. 
S. Biežis ir sekretorius dr. M. 
J. Vinikas, kad pirm Pildo
mosios Tarybos posėdžių ga
lėtų turėti savo posėdžius ir 

bar atrodo, šis plieno darbi
ninkų streikas tęsis ilgai ir 
darbininkams reikės ilgai ir 
sunkiai kovoti dėl geresnio 
kasdieninio pragyvenimo.

vams griežtą Amerikos tau
tos reikalavimą leisti paverg
tosioms tautoms laisvus rin
kimus.

PET Bendrųjų Reikalų Ko
misija, kuri lankėsi 'VVashing
tone Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga tt uždėjo vainiką 
ant buv. Valstybes Sekreto
riaus John Foster Dulles ka
po, atlankė taip pat AFL- 
CIO pirmininką George Me
any ir padėkojo jam už nenu
ilstamą pavergtųjų tautų tei
sės į laisvę nepriklausomą val
stybinį gyvenimą ir gynimą. 
George Meany Komisijai pa
reiškė: “Pavergtųjų tautų sa
vaitė yra žmonijos laisvės sa
vaitė. Laisvę mylintieji žmo
nės, kur jie bebūtų, turėtų 
paremti laisvės bylą visų tų, 
kurie kenčia sovietinio impe
rializmo jungą. Ne iš pasi
gailėjimo, bet kaip savo pa
reigą savo pačių laisvę gint'. 
Mes, JAV darbo žmonės, žiū
rime į pavergtųjų išlaisvini
mą kaip į vienintelę priemonę 
savo laisvei apginti. AFL-CIO 
darys visa, kas galima, kad 
priartinus laisvės dieną pa
vergtosioms tautoms, kurios 
kenčia nuo sovietinio imperia
lizmo ir sovietinio despotiz
mo, ir kad padėjus joms pri
sidėti prie naujo pasaulio kū
rimo, pasaulio, kuris butų lai
svas nuo despotizmo, neturto 
ir karų”.

aptarti vajaus reikalus. Minė
tieji Vajaus Komisijos nariai 
posėdžiavo praeitos savaitės 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį. Jie apsvarstė da
bar einančio Pažangos Va
jaus naujų narių gavimo pa
sekmes, pasidžiaugė iki šiol 
gautų naujų narių pasekmė
mis ir jieškqjo būdų, kad va
jų padaryti dar sėkmingesnių 
ir iki busimo įSusivienijimo 
deimantinio seimo organizaci
ja padidėtų keliais šimtais 
narių.

Pildomosios Tarybos narių 
posėdžiai prasidėjo pirmadie
nį, rugpiučio 17 dieną, vasar
namio patalpose. Dalyvauja 
visi Pildomosios Tarybos na
riai: prezidentas P. Dargis; 
vice prezidentas J. Maceina,

“SLA turi akyse tautos pakėlimą: a) Literatūroje. 
Reikėtų skirti premijas už moksliškus raštus — fizikos, 
agranomijos, chemijos, biologijos, politinės ekonomijos, 
istorijos ir tt. Nors musų broliai, nebuvę mokyklose, ne
supranta naudos iš busimųjų tokių raštų, bet be tokių raš
tų tauta nepakyla auk&tyn, nors ir tiek ir tiek korespon
dencijų į laikraščius pripieštų. Mokslo rankaknygių mums 
reikia, taip pat reikia jaunuomenės ratelių, -kurie tokius 
veikalus skaitytų, svarstytų ir platintų.

b) Iš politiško atžvilgio SLA dirba puikų darbą, vie
nydamas visokius sluogsnius ir pakraipas. Čion išsidirba 
tautos idealai — ir todėl aš ypatingai guodoju SLA, kurio 
mintį juk aš pats ir užmezgęs esmi dar 1885 metais. No
rėčiau SLA matyti, kaipo didžiausią musų tautos įstaigą 
— daugiausiai pastangų padedant, kad lietuviams Euro
poje, ir lietuviams svetur išgavus žmonybės tiesas, gero
vės būvį.

c) Nuo sustiprėjusio -SLA taipgi galima laukti išriši
mo klausimų apie lietuvišką/ją mokyklą Amerikoje, lietu
višką universitatę Lietuvoje, kaliaujančią universitatę 
Amerikoje.

d) Galiaus linkėčiau, kad SLA atkreiptų daugiaus 
atidžios į Lietuvių Tautos istoriją ir lietuvių literatūros 
istoriją, nes tik tokiu budu tėra galima jaunąją gentkar- 
tę patraukti prie mylėjimo savo dvasiškų turtų ir prie jų 
padauginimo. Linkėčiau, -kad SLA -kiekvienam savo sąna
riui įteiktų nors po trumpą kningelę tose šakose, išleistą 
organizacijos lėšomis. — Dr. J. Šliupas. 28—VIII—1915 
Scranton, Pa.”

Prisiminus dr. J. Šliupo veiklą, mes galime džiaug- 
kad daugelis jo sumanymų Susivienimo buvo įvyk

dyta ir keltos mintys plačiai panaudotos.
Ir šiandieną Susivienijimas gyvena tais pačiais rū

pesčiais — visomis priemonėmis palaikyti

t i s,

lietuvybę, 
tautinius ir kulturinius darbus išeivijoje ir atgauti lai
svę pavergtai musų tautai. Nors dabar turime daug 
šviesių lietuvių ir žymių veikėjų, bet ir darbai yra sun
kesni. Tačiau pažvelgę į amų dienų musų veikėjų dar
bus ir jų pasiektus laimėjimus, turime tikėtis, kad sun
kumai bus lengvesni ir visos klintys nugalėtos, jei prie 
darbo, į kurį dažnai kviečia Susivienijimas, gausiau 
jungsis musų tautos žmonės.

sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
iždininkė N. Gugienė, iždo 
globėjai E. Mikužiutė ir adv. 
S. Bredes, ir daktaras kvotė
jas dr. S. Biežis. Taipgi daly
vauja Kontrolės Komisijos vi
si nariai: S. Gegužis, S. Mi- 
chelsonas ir A. S. Trečiokas.

Kadangi yra susirinkusių 
daug svarbių reikalų aptari
mui ir išsprendimui, tai posė
džiai tęsis kelias dienas, iki 
posėdžiams priruošti reikalai 
bus apsvarstyti ir išspręsti. 
Yra reikalų liečiančių apdrau
dų pagerinimą, prisitaikymą 
prie naujų valstijų įstatymų, 
todėl į šiuos Pildomosios Ta
rybos posėdžius pa k v i e s t i 
ir Kontrolės Komisijos nariai, 
kad kartu su Pildomąją Ta
ryba galėtų apsvarstyti ir iš

spręsti visus svarbiuosius 
klausimus, liečiančius organi
zacijos pagerinimą ir nariams 
geresnių naudų teikimą.

Apie atliktuosius darbus ir 
p a d a r y tus nutarimus, bus 
pranešta Tėvynėje vėliau.

Lietuvių liaudies dailės par 
rodą buvo suruošta Varšuvoj. 
— Rugpiučio mėnesį iš Len
kijos į Vilnių buvo atvežta J. 
Mateikos kurinių paroda.

Nepataria veržtis į aukš
tuosius mokslus. — Vilniuje 
įvyko a'biturijentų vakaras, į 
kurį atvyko ir švietimo minis- 
teris Gedvilas. Jis patarė ne-/ 
siveržti į aukštąsias mokyk
las, o eiti dirbti gamyboje.

* /
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Komunistinėse valstybėse 
ir rašytojai nelaisvi

Ne tik Sovietų Sąju n g o s 
pagrobtose valstybėse rašyto
jai negali rašyti ką nori, bet 
ir kitose komunistų valdomo
se valstybėse rašytojams įsa
koma ką .jie turi rašyti. Bul
garijos komunistai irgi pre- 
vartauja rašytojus, kad jie 
rašytų pagal komunistų par
tijos norą. Komunistų parti
jos centrinis sekretorius Ra
šytojų Unijai davė įsakymą 
parašyti tokių knygų, kurios 
palaikytų rašytojų ryšį su 
komunistų partija, kuo rašy
tojai nepatenkinti. Bulgarų 
jaunimas rašo, kad toki3 bul
garų komunistų elgęsis yra 
rusų rašytojų pamėgdžioji
mas.

------------ 0X0------------
Naujas satelitas iškilo 
aukščiau, negu tikėtasi

Amerikos paleistas sateli
tas iškilo aukščiau, negu bu
vo tikėtasi. Jis pavadintas Ex- 
plorer VI, sukdamasis aplink 
žemę pasiekia 26,000 mylių 
aukštį ir priartėja prie žemės 
iki 157 mylių. Prieš satelito 
paleidimą mokslininkai 
kad jis pasieks apie 
mylių aukščio, tačiau 
kilo daug aukščiau ir 
siunčia mokslines 
jas. Sakoma,
joms išsibaigus, energiją pa
siima iš saulės ir skrenda to
liau. Tai pilnai pavykęs palei
dimas į erdvę satelito Explo- 
rer VI.

manė, 
23,000 
jis iš- 
iš ten

informaci- 
kad jo bateri-

------------0X0------ 1—
Kinijos komunistai 
žudo tibiečius

Iš Ženevos pranešama, kad 
ten posėdžiavusi teisi ninku 
komisija svarstė gautus pra
nešimus iš Tibeto, kad komu
nistinės Kinijos užimtam Ti
bete komunistai be jok;o pa- 
s i g a i 1 ė jimo žudo tibiečius. 
Apskaičiuojama, kad iki šiol 
išžudyta apie 65,000 gyvento
jų. Teisininkų komisija tuo 
reikalu kreipėsi į Jungtines 
Tautas, kad jos imtųsi prie
monių sustabdyti komunistų 
žiaurų elgesį su ten gyvenan
čiais žmonėmis.

------------OXO------------ 
vienaip kalba, bet 
kitaip daro

Sovietų Sąjungos ministe- 
ris pirmininkas Chruščevas, 
sušaukęs spaudos atstovų 
k o n f e renciją pareiškė, kad 
mes norime taikos, bet tokis 
Nikitos Chruščevo pasaky
mas neatitinka jo darbams. 
Jeigu jis norėtų taikos pa
saulyje, tai pirmiausia sugrą
žintų jėga pagrobtas valsty
bes tiems žmonėms, kuriems 
jos priklauso, tada galėtų 
kalbėti apie norą palaikyti 
taiką visam pasaulyje. Iki to 
nebus padaryta, taikos pa
saulyje nebus, nes pavergto
sios tautos nenurims. . ,

s

Į SLA Jaunuolių 'Komisijos Ruošiamą 
Pikniką Laukiama Daug Svečių

Patirta, kad į pikniką, kurį ruošia SLA Jaunuolių 
misija, talkininkaujant Penktam apskričiui, yra rengiamos 
ekskursijos autobusais iš Brooklyno, N. Y. ir kitų tolimes
nių vietų. Taigi, galima laukti, kad šiame piknike bus tik
rai daug svečių.

Piknikas įvyks gražiame Lindbergh parke, netoli 
son, N. J. rugsėjo 6 d., sekmadienį.

Numatyta įdomi ir įvairi programa suaugusiems 
ciali programa vaikams.

Šokiams gros geras orkestras. Veikė turtingas 
valgių ir gaivinančių gėrimų bufetas.

Į pikniką yra kviečiami ne tik SLA nariai, bet
lietuviai, prijaučią SLA patriotiniai veiklai. Gausesnis daly
vavimas bus geriausiu paskatinimu Jaunuolių Komisijai jų 
gražiuose darbuose.

Ko-

Pater-

ir spe-

skanių

ir kiti

SLA Ketvirtosios Apskrities Veikla
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ketvirtosios Apskrities Me

tinė Tradicinė Švente-Gegužine Puikiai Pavyko

metų rugpiučio mėn. 2 
pasitaikė skaisti saulė-

įvyko Bellevievv 
Waterbury, Con-

daug svečių iš 
Nevv Yorko ir
Rengėjai gegu- 

apskrities pirmi-
Anltanas Kasperavi-

Šių 
dieną 
ta diena. Tą dieną Connecti- 
eut lietuviai skubiai važiavo į 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 4-tosios apskrities gegu
žinę, kuri 
Grove Park, 
neetieut.

Suvažiavo 
Connecticut, 
kitų valstijų, 
žinės buvo 
ninkas
ir SLA 11 kuopos pirminin
kas Tarnas Matas ir komisi
jos narys J. Trečiokas, kurie 
maloniai priėmė svečius.

Turėjome gegužinėje gar
bės švečią iš Hartfordo Šven
tos Trejybės parapijos kuni
gą, kuris dalyvavo musų ge
gužinėj ir maloniai pasikalbė
jo su daugeliu dalyvių. Buvo 
autobusai, vienas iš Hartford, 
Conn., kurį suorganizavo ir 
visą reikalą tvarkė B. Vedei- 
kis. Jam priklauso didelė gar
bė už pasidarbavimą. Turėjo
me svečių ir iš toliau, su pp. 
Deveniais atvyko į gegužinę 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
su ponia.

Iš New Yorko buvo atvy
kęs Tėvynės redaktorius M. 
L. Vasil ir SLA iždo globėjas 
adv. S. Briedis su mamyte. 
Pasikalbėjime su apskrities 
sekretorium A. Orantu, jis 
pareiškė, kad šiemet daug 
daugiau svečių gegužinėje, ne
gu praeitais metais buvo.

Buvo ir kalbų programa. 
Komisijos narys J. Trečiokas, 
atidaręs programą, pasveiki
no svečius ir po trumpos kal
bos tolimesnį programos ve
dimą perdavė apskrities pir
mininkui A. Kasperavičiui. A. 
Kasperavičius pareiškė nuo
širdžią padėką visiems sve
čiams už taip skaitlingą daly
vavimą gegužinėje, ir ragino 
visus naujakurius rašytis į 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organizaciją.

Po to perstatė pakalbėti 
Tarną Matą, SLA 11-kos kuo
pos pirmininką. T. Matas ra
gino visus lietuvius rašytis į 
SLA organizaciją. Jis pareiš
kė, kad SLA organizacija tei
kia ne vien apdraudą ir pa
šalpą, bet visuomet rūpinosi 
ir dabar rūpinasi, kad Lietu
vai kogrei^iausia butų iško
vota laisvė, taipgi gausiai au
koja Lietuvos reikalams. Pra
šė, kad lietuviai kodaugiausia 
dalyvautų 4-tosios apskrities 
išvažiavimuose, nes pelnas 
nuo išvažiavimų sunaudoda
mas lietuvybės geriems tiks
lams.

Po 
statė 
torių
daktorius pasveikino svečius 
ir pareiškė, kad yra džiugu 
dalyvauti SLA 4-tosios ap-

skrities tradicinėje šventėje. 
Sakė, kad 4-tosios apskrities 
metiniai išvažiavimai įgyven
dinti prieš daug metų. Primi
nė, kada Jonas Žemantaus- 
kas, kuris šiandien jau amži
nai ilsisi, daug dirbo ne tiktai 
SLA 11-to jo j kuopoj, bet ir 
4-toje apskrityje ugdydamas 
musų organizaciją. Taipgi jis 
priminė Joną Tareilą, kaip jis 
kovojo tais lakais kada musų 
organizacija buvo ja u n u t ė, 
kad joj nebūtų varžomą žmo
nių įsitikinimai, kad organi
zacija (butų laisva nuo visokių 
prietarų.

Toliau kalbėjo Susivienijimo 
iždo globėjas adv. S. Briedis 
iš Nevv Yorko. Jis savo kal
boje pareiškė, kad SLA Pil- 
moji Taryba deda pastangas, 
kad SLA organizacija padvi
gubėtų nariais, kad jam yra 
malonu dalyvauti 4-sios ap
skrities gegužinėje ir pasida
linti mintimis su svečiais.

Dar keli kalbėjo. Atleiski
te, pavardžių neįsitėmijau. 
Pabaigoje programo J. Tre
čiokas visiems dalyviams nuo
širdžiai padėkojo už skaitlin
gą dalyvavimą gegužinėje.

Suvažiavusių svečių ir vieš
nių dauguma linksminosi iki ( 
vėlumos.

Dalyvis Manchesterietis.

St. Petersburg, Fla.

SLA 373 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo mėn. 5 dieną, 12 va
landą dieną, Laiškanešių sve
tainėje, 314 15 Avenue So.

Po susirinkimo bus užkan- 
( 

džių ir draugiškas pasivaišini- 
mas. Prašome visus šios kuo
pos narius ir jų draugus atsi
lankyti.

P. Gribieuė,
Kuopos sekretorė.

Montreal, Canada

Mirė 
ŠIA

Juozas Navikėn as,
123 Kuopos Narys

liępos mėn. 12 dieną,

bėga, 
gerai 
laisvė
nutarė

o senatvė 
žinodamas 

perkama 
savo vy- 
paruošti 

Lietu-
*

dalinį

19 die- 
(Vokie- 
lėktuvo

I 
t

ties darbo “Asbestos Atlas” į- 
monėje. Velionis buvo, tauri, 
kukli ir tylaus budo asmeny
bė, bet lietuvybės išlaikymo 
klausime buvo kietas ir asi
miliacijai neįkandamas. To
kioje pat dvasioje auklėjo ir 
savo vaikučius. Matydamas 
kad laikas 
artėja, bet 
kad tautos 
tik krauju,
resnijį sūnų Algį 
tinkamu prisikėlusios 
vos gynėju ir pasiuntė į Ka
nados Karo Avijacijos Mo
kyklą, kurią jis sėkmingai 
baigė ir buvo pasiųstas leite
nanto laipsnije į Kanados 
sprausminių lėktuvų 
stovintį Europoje.

1955 metais vasario 
ną, ties Žveiibrukėnų 
tija) jo sūnūs žuvo
katastrofoje. Šis baisus liki
mo smūgis, taip skaudžiai pa
veikė velionį Juozą, kad buvo 
pagrindine priežastimi jo šir
dies negalavimų. Gyvenda
mas Montrealije visą savo 
liuoslaikį atiduodavo lietuviš
kiems reikalams, kur tik rei
kėjo, kur tik lietuviški reika
lai prašė talkos, ėjo ir dirbo. 
Palaidotas š. m. liepos mėn. 
16 dieną per Aušros Vartų 
parapiją. Mamaldose dalyva
vo: Aušros Vartų ir šv. Ka
zimiero parapijų klebonai ku
nigai J. Borevičius ir J. Bo- 
binas, kunigas S. Kulbis ir jo 
brolio sūnūs kunigas Jurgis 
Navikevičius. Nors 
darbo diena, bet 
vo pilna žmonių 
lydėti šį taurulį 
žinąją tėvynę, 
relginių apeigų 
atsisveikino nuo

buvo ir 
bažnyčia bu-' 
atėjusių pa- 

lietuvį į am- 
Kapuose, po 
su velioniu 

Savanorių-
kurėjų L. Balzaras, nuo Tau
tinės Sąjungos Skyriaus S. 
Kęsgailą, nuo SLA kuopos, 
“NL” redakcijos ir savo šei
mos p. J. Kardelis, o nuo 
draugų p. Gražys. Liko nuliu
dime jo žmona Elena, sūnūs 
Rimas ir dukrelė Genutė 
Dudžmienė, kuriems visi kal
bėjusieji reiškė 
šią

nuoširdžiau-
užuojautą. L. J. B.

Scranton, Pa.

SLA 30 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo mėn. 2 die
ną, 7 valandą vakare, K. of 
P. Hali, ant Chruch Avenue.

Prašome visus narius ateiti 
į šį susirinkimą ir užsimokėti 
pilnai mokesčius, kad nebūtu
mėt suspenduoti.

Ona Zorskaitė,
Kuopos sekretorė.

Hammond, Indiana

J. Maksvitis Išvyko į 
Kalifornia Atostogoms

to A. Kasperavičius per
kalbėti Tėvynės redak- 
M. L. Vasil. Gerb. re-

Š. m.
nuo širdies smūgio vietos li
goninėje mirė Lietuvos Ka
riuomenės savanoris kapito
nas Juozas Navikėnas, SLA 
123 kuopos narys. Velionis 
buvo gimęs 1900 m. liepos 26 
dieną, Prienuose. Jis įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę 1919 metais kovo mėn. 
7 dieną, o baigė savo tarny
bą 1940 metais maskoliams 
okupavus Lietuvą. Antrojo 
pasaulinio karo baigmėje, ne
benorėdamas pakartotinai gy
venti maskolių okupacijoje, 
su savo šeima pasitraukė į 
vakarus ir gyveno Viesbade- 
no bei Kaselio stovyklose, o 
1948 metais atvyko Kanadon 
ir apsigyveno Montrealije. 
Nuo atvykimo dienos iki mir-

Susivienijimo 273 kuopos 
finansų sekretorius, J. Maks
vitis, rugpiučio 18 dieną išvy
ko į Kaliforniją ilgesniam lai
kui pasilsėti. Jis mano pasiek
ti San Francisco, California 
ir aplankyti kitas pietines 
valstijas. Nors jis jau nejau
no amžiaus, gegužės 22 dieną 
sulaukė 77. metus amžiaus, 
bet SLA 273 kuopos finansų 
sekretoriaus pareigas jau ei
na virš 30 metų ir jas gerai 
atlieka.

Šis kuklusis Susivienijimo 
veikėjas gimęs 1882 metais 
gegužės 22 dieną Lietuvoje. 
Jis du kartus buvo parvažia- 

Į vęs į savo gimtinį kraštą Lie
tuvą. Pirmus du kartu jis bu
vo nuvykęs į Lietuvą dar ca
rui ją valdant, ir vieną kartą 
1928 metais gegužės 14 die- j 
ną, Lietuvai esant nepriklau
soma valstybe. Jis turi kojo
se reumatizmą, tai nusprendė 
pavažinėti po pietines valsti
jas, kur yra sausas oras, gal 
jis pagalbės pašalinti reuma
tizmą iš kojų.

1 Aš linkiu ilgamečiu! Susi- •

1

Rugpiučio 21, 1959

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius

V. D. U. profesorius, Chicago, III.

iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
Komisijos narių DOMIN1KO PILKOS M.

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta 
SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir 
D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ,

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

Vienintelis šeimos vaikas irgi iškrypsta 
emociniai, nes jis yra perdaug lepina
mas, visi jo norai yra pildomi, jis daro
si šeimos despotu: neklauso tėvų nuro
dymų, patarimų, vieton paklusnumo ro
do užsispirimų. Jis imituoja tėvų klai
das, jų silpnumus ir trukumus, jų nesu- 

' gyvenimų, nesivaldymų. Panašus į vie
nintelį vaikų yra tėvų parinktas favori
tas, kurį jie daugiausiai iš visų vaikų 
mėgsta ir lepina.

Išsiskiruisios šeimos vaikas sunkiai 
pergyvena tėvų nesusipratimus, jam 
trūksta jų meilės, globos ir tos globos 
tikrumo ir pastovumo; jis jaučiasi vie
nišas, apleistas.

Nervingas vaikas gali turėti įvairių 
nenormalių polinkių ir reiškinių, kurie 
sudaro tėvams ir auklėtojams nemažai 
sunkių problemų. Jis reikalauja ypatin
go auklėjimo, kad nepereitų į nuolatines 
sunkias ydas visam gyvenimui.

Nors nervingą vaiką yra sunkiau 
auklėti, bet tinkamas auklėjimas gali jį 
išauginti naudingu, net. pavyzdingu vi
suomenės nariu.
77. Nervino vaiko psichinės, emocinės 

ir socialinės problemos
Slenkamai surišti' su maitini™ u
Auginant jautrų kūdikį tenka nere- 
sutikti sunkumų maitinimo srityje; 

jis daugiau reaguoja, negu kiti kūdikiai 
į maisto įvairumų, skonį ir išvaizdų. Ga
li. būti sunkiau nu j ungti, taipgi išmoky
ti gerti iš puodelio, ne iš buteliuko, val
gyti šaukštu, įpratinti valgyti pačiam, 
užsilaikyti švariai ir rainiai. Jis dažnai 
valgant apsipila, išspiauna, ar išvemia, 
jeigu maistas yra kišamas prievarta. Jis 
negali ramiai sėdėti, bėgioja, žaidžia, tai 
vėl grįžęs prie valgio. Jo apetitas nėra 
pastovus. J is bendrai valgo mažiau ant
rais metais, nes jo augimas lėtesnis ši
tam amžiuje. Neretai tėvai tą užmiršta, 
stengiasi daugiau maitinti, tai jį bovina 
valgio metu žaisliukais, muzika, pasakė
lėmis ir tuo iššaukia blogų įpratimų, o 
apetitui nepadeda; jis darosi vis nervin- 

. gesnis. Prašyti, barti, bausti irgi nepa
deda', geriau jį palikti rainiai valgyti pa
čiam ir kiek tik jis nori. Tas sudarys 
jam poilsį ir malonumų, pasijaus savis
tovus, nevaržomas. Reikia gaminti jam 
įvairesnį maistų. Kuomet jau gali kram
tyti, pereiti į suaugusių maistų. Taip 
pat reikia įvairinti ir maisto išvaizdų.

Sunkesnę problemų sudaro kišimas 
į burnų ir ryjimais įvairių pašalinių me- 
džiaglį, kaip antai: tinką .nuo sienos,

tai

v •

vienijimo 273 kuopos finansų 
sekretoriui laimingos kelinės 
į pietines valstijas ir greito 
sugrįžimo prie savo numylėtų 
finansų sekretoriaus pareigų.

Draugas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite i Rocky Glen parką.

Binghamton, N. Y. — Su-

vai- 
Tėvai turi 
Įpratimas 

nusinuodi- 
kirminais.

dažus nuo baldų, popierių, smėlį ar že
mę, akmenukus, savo plaukus, juos nu- 
pešus. Tas atsitinka darniausiai 
kains apie 3 metus amžiaus, 
rimtai susirūpinti, nes toks 
kenkia sveikatai, gali įvykti 
jimas. Be to jis užsikrečia
Su nesvarumais jis praryja jų kiauši
nius. Yra nuomone, ypač tėvų, kad tas 
Įvyksta dėl stokos kai kuinų maisto da
lių, vitaminų ir mineralų. Patartina 
vaikui dažniau duoti ką nors Čiulpti, 
kramtyti ir valgyti kietesnį maistų. Bet 
svarbiausia yra atkreipti dėmesį į vaiko 
nervinį stovį, jo emocinius pergyveni
mus ir juos pašalinti. Nuolatinė vaiko 
priežiūra yra reikalinga ir jo mokini
mas, aiškinimas. Jeigu tos visos pastan
gos nepadėtų, pakrikimas tęsetusi il
giau, vaikas gali būti atsilikęs protiniai, 
kas reikalinga, ištirimo.

M i epo s u trik i m a i
Miego sunkesni iškreipimai prasi

deda pas vaikus priešmokykliniam am
žiuje 3-6 metų. Nors jauni kūdikiai ga
li būti neramus, blogai miega, verkia; 
pas juos dažniausia to neramumo prie
žastis yra perpenėjimas, bet gali būti ir 
nervingumas. Kai kurie ir didesni vai
kai miega neramiai, juda, stena, kalba, 
šaukia, verkia miegodami. Neramaus 
miego priežastis yra emocinė, jo pergy
venimai mokykloje ar namuose. Jeigu 
jis sapnuoja kų nors baisaus, tai atbun
da su didžiausia baime, bet pažįsta ap
linkų, tėvus ir gali, papasakoti kų sap
navo. Naktimis atsitinka daug sunkes
nių priepuolių. Vaikas labai neramus, 
šaukia, kalba keistus dalykus, jam vaiz
duojasi, turi halucinacijas, nepažįsta 
žmonių ; labai sunku prikelti iš to sto
vio, kuris tęsiasi keletą minučių. Bar 
kitos rūšies miego nenormalumas, tai 
yra. somnambulizmas, kur vaikas atsike
lia ramiai ir vaikšto miegodamas. Daž
niausiai ne maži, bet didesni vaikai, ar 
jaunuoliai turi tą trukumų. Tokie nieko 
neatsimena, kas su jais naktį buvo atsi
tikę ir net kų yra sapnavę. Priežastis 
gludi irgi vaiko nervingume ir rodo jo 
sunkesnį, emocinį pėrgyvenimų. Musų 
žmonės vaikščiojantį miegant vadina lu
natiku, nes, jų nuomone, mėnulio švie
sa, pilnatyje, veikia į miegantį ir iššau
kia. jo vaikščiojimų. Somnambulizmas 
gali būti pavojingas, jeigu vaikas staiga 
atbunda pavojingoje padėty, vietoje, 
kur gali griūti ir susižeisti, ar iškristi 
per langų, nuo laiptų. Todėl reikia ,įį 
prikelti atsargiai, pirm negu pats at
bus.

(Bus daugiau)

sivienijjimo ; Lietuvių Ameri
koje 50 kuopa rengia pikni- 
ką-gegužinę šių metų rugsėjo 
mėn. 6 dieną, sekmadienį, An
tano Lėpos vasarvietėj, Conk- 
lin, N. Y. Pradžia pirmą va
landą po pietų. Rengėjai nuo
širdžiai kviečia savo kuopos 
narius ir visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
į šį Susivienijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę ir po žaliuo
jančiais medžiais praleisti 
sekmadienio popietį.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje • Jaunuolių Komisijos 
rengiamas pirmas viešas pa
rengimas įvyks rugsėjo mėn. 
6 dieną, Lindbergh Parke, 
Sicomac Road, North Hale- 
don, N. J., netoli Patersono. 
Rengėjai kviečia visus šioje 
apylinkėje gyvuojančių Susi
vienijimo kuopų narius ir vi
sus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti šiam pir
mam Jaunuolių Komisijos 
ruošiamam parengime ir link

smai laiką praleisti. Bus ge-

ras orkestras šokiams ir įvai
ri programa.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis išvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 20 dieną, Romu
vos Parke, Brockton, Mass. 
Bus ir programa, kurią atliks 
jaunimas. Apskrities valdyba 
prašo visų apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų iš anksto 
ruoštis metiniam išvažiavimui 

•ir jame dalyvauti. Patenkin
kite apskrities valdybos pra
šymą ir rugsėjo 20 dieną da
lyvaukite išvažiavime.
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2. Siuntinys Nr. 29:
161/4 jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNOr 

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams; 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00.

SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai

3. Siuntinys Nr. 30:
321/a jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MIEDIŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų 
riškų kostiumų.

Svoris 34 svarai. Kaina $113.00.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street London, W. 11, Great Britain

ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
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SLA Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1959 metais vasario 27-kovo i dieno- 
mis, SLA Centro patalpose, 307 W. 30-th Street, 
New York I, N. Y.

(Tęsinys)

PENKTOJI SESIJA
Bendras ŠIA Pildomosios Tarybos ir ŠIA 

Jaunuolių Komisijos posėdis
Bendrąjį SLA Pildomosios Tarybos ir SLA Jau

nuolių Komisijos posėdį atidarė SLA prezidentas P. 
Dargis, 1958 m. vasario mėn. 28 d. 4 valandą po pie
tų, SLA Centro patalpose, 307 Wl. 30 St., New York 
1, N. Y.

Šiame
bos nariai:

P. Dargis, prezidentas, 
Maceina, vice prezidentas, 

Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie su

daro kvorumą.
SLA Jaunuolių Komisijos šie nariai dalyvauja:
P. Dagys, J. Maldutis, A. Valatkienė, A. Gustus, 

V. Virbickas, J. Jaks-Tyras, J. Kiznis, S. Jokūbaitis, 
SLA Kanados Jaunuolių Komisijos atstovas ir N. Ba- 
jorienė, SLA 7-tos apskrities atstovė Jaunuolių Komi
sijoje.

29. SLA prezidentas P. Dargis atidaręs bendrąjį 
posėdj pasakė gražią, nuoširdžią ir turiningą sveiki
nimo kalbą. Trumpai atpasakojęs lietuvių išeivijos 
Amerikoje istoriją, apie įvairias organizacijas, kurių 
buvo daug įsisteigusių, bet kurios greit vėl išnyko, 
apsistojo prie SLA ir nušvietė pasiektus šios broliš
kos organizacijos laimėjimus, organizacijos stiprybę 
ir postovumą. Priminęs, kad SLA organizacija laukia 
jaunų jėgų ir paveldėtojų to didžio lobyno, kurį sudė
jo nenuilstamai dirbdami musų išeivijos didieji pat
riotai, geriausios išeivijos jėgos. Prezidentas P. Dar
gis, savo sveikinimo žodį baigė šiuo pareiškimu: “Lai
kai, kuriais gyveno ir dirbo Dr. V. Kudirka buvo tam
siausi Lietuvai. Sunki priespauda, nuolatiniai per-

sekiojimai, kalėjimas ar Sibiro katorga grasino kiek
vienam veikėjui. Bet jis to viso nebojo,, jis šventai 
tikėjo Lietuvos prisikėlimui ii’ nepailso skambinti Lie
tuvai Aušros Varpu. Mes gyvename laisvoje šalyje 
ir nežinome kas yra priespaudos ar persekojimų bai
mė. Nors musų tėvų žemė ir vėl pavergta, tačiau ne
nustokime tikėję Lietuvos prisikėlimui ir jungdamie
si apie pastovią, brolišką (SLA organizaciją, eidami 
Kudirkos pramintais keliais, dirbkime sutelkę savo 
jėgas dėl greitesnio Lietuvos prisikėlimo ir musų tau
tos išlaikymo išeivijoje.

30. Po to, SLA Jaunuolių Komisijos pirmininkas 
P. Dagys atliko supažindinimo aktą. Jis suminėjo iš 
eilės visų Pildomosios Tarybos narių vardus ir pavar
des, užimamas pareigas ir (jų pasiektus visuomeninius 
laimėjimus. Taip pat iš eilės suminėjo visų Jaunuo
lių Komisijos narių vardus ir pavardes, 
mokslą, kuriai SLA kuopai priklauso ir 
visuomenėš veiklos kryptį.

Jis pranešė, kad Jaunuolių Komisija
atskirą posėdį, kuriame plačiai apsvarstė Jaunuolių 
Komisijos veiklos programą ir paprašė tą programą 
leisti patiekti šiame bendrame posėdyje, kaip įnešimą.

31. Svarstomi Jaunuolių Komisijos įnešimai. Spau
do klausimu Jaunuolių Komisija patiekė šį įnešimą:

Prašo leisti prie SLA organo Tėvynės specialų 
priedą jaunimui, kartą arba du kartus į mėnesį. Šia
me priede butų galima gvildenti įvairios problemos, 
aktualus jaunimo reikalai ir tilptų literatūriniai 
straipsneliai, aprašymai jaunimo veiklos, bei kitos 
įdomios ir naudingos jaunimui žinios. Tą priedą SLA 
Jaunuolių Komisija įsipareigoja vesti, redaguoti ir 
susirasti bendradarbius visoje Amerikoje ir Kanado
je- . . . '

Jei toksai priedas pateisintų jaunimo viltis ir pa
sirodytų, kad tinkamai patarnauja musų broliškai 
organizacijai ir jaunimui, SLA Jaunuolių Komisija 
yra pasiryžusi talkininkauti visomis priemonėmis, kad 
išleisti atskirą žurnalą jaunimui.

32. Jaunimo organizavimo klausimu patiekė šį 
įnešimą: Jaunuolių Komisija nutarė prašyti Pildomo
sios Tarybos leisti organizuoti įvairiose lietuviškose 
kolonijose, kur tik yra daugiau veiklaus jaunimo, Ra
jonines Jaunuolių Komisijas, kad su jų pagalba ir tal
ka, butų galima suorganizuoti naujas SLA jaunuolių 
kuopas ir kad joms pavesti steigti platesnius lietuviš
kos kultūros ir veiklos centrus, kurie galėtų užtikrin
ti tai veiklai ilgą ir našią ateitį.

33. Apie priėmones jaunimą organizuoti patiekė

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINA LIETUVA BALTO ŪDIJA LATVIJA ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu 

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC 
135 VVEST 14th STREET 

NEVV YORK 11, N. Y.
Tel. OHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiuli firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymą, 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 61—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Lieensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON, 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

•

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

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut 5-8878
Kiek

mm-.....

šį įnešimą; Musų jaunimas daugumoje gyvena mies
tuose. Atėjus vasaros karščiams ir atostogoms, jau
nimui yra reikalingas tinkamas ir sveikas poilsis. Kad 
pasiekti nešesnės veiklos jaunimo tarpe, Jaunuolių 
Komisija apsvarstė vasaros stovyklų klausimą ir rado 
būtiną reikalą atkreipti dėmesį į vasaros stovyklas. 
Stovyklų organizavimo klausimas yra didelis ir esmė
je yra kuopų ar SLA apskričių reikalas. Kol šis rei
kalas tinkamai bus sutvarkytas, Jaunuolių Komisija 
rado būtiną reikalą sekti kitų, palankių organizacijų 
stovyklas, su jomis tartis, kooperuoti ir jei pakviestų 
jose dalyvauti, darant pranešimus apie SLA. Ben
draujant su kitais, studijuojant stovyklų naudą, nu
tarta planingai ir sistematingai eiti ateityje prie SLA 
stovyklų.

Labai gali būti, kad ruošiant bendras stovyklas, 
arba talkininkaujant tokias stovyklas suruošti palan
kioms draugingoms organizacijoms, atsiras reikalas 
padaryti išlaidas, todėl Jaunuolių Komisija prašo šį 
reikalą apsvarstyti iš esmės, ir jei ras reikalinga, su
teikti Jaunuolių Komisijai Įgaliojimą rūpintis šiuo 
klausimu, bei autozuoti iki nustatytos sumos padaryti 
išlaidas, tam reikalui.

34. Moksleivijos klausimu patiekė šį įnešimą. 
Kad paskatinti lietuviškų šeimų jaunimą tapti SLA 
narais, yra būtinas reikalas pagelbėti jaunimui pasiek
ti aukštojo mokslo. Todėl SLA Jaunuolių Komisija 
pilnai pritaria SLA prezidento P. Dargio planui, padi
dinti Moksleivių Fondą, bent iki $10,000.00, kad duoti 
daugiau stipendijų, pažadėdama talkininkauti sukelti 
lėšas šio Fondo sustiprinimui. Tačiau Jaunuolių Ko
misija prašo, kad skiriant stipendijas butų atsiklaus
ta Jaunuolių Komisijos rekomendacijos, nes Komisija 
yra suinteresuota, kad tas stipendijas pirmoje eilėje 
gautų veiklus, pasižymėję ir užsitarnavę jaunuoliai, 
bei žadantieji šį tą ateičiai. Taip pat, kad skiriant 
paramą įvairioms jaunimo organizacijoms butų atsi
klausta J. K. rekomendacijos.

35. Apie atliktus (SLA Jaunuolių Komisijos dar
bus, iki šiol buvo pranešta, kad Jaunuolių Komisija 
pirmame savo posėdyje apsvarstė veiklos budus, pa
darė nutarimus ir tais nutarimais įpareigojo visu^ 
Komisijos narius susieiti su sporto, skautų, (Santaros, 
Šviesos ir kitų jaunimo organizacijų vadovais tartis 
ir apkalbėti su jais bendrus veiklos planus, sužinoti 
kas pirmiausia yra reikalinga jaunimui ir ko jie pagei
dauja, kad sekančiame Jaunuolių Komisijos posėdyje, 
butų galima plačiau apsvarstpti jaunimo veiklos klau
simą.

Be to, Jaunuolių Komisijos nariai buvo paprašyti 
susirašinėti privačiais laiškais su kitų miestų pažys
tamais jaunuoliais, paraginant juos įsijungti į SLA

veiklą. Taip pat buvo paprašyti visi Komisijos nariai 
atnešti į sekantį posėdį tokių jaunuolių vardus ir ad
resus ir rekomenduoti kandidatus, kad iš jų sudaryti 
Rajonines Jaunuolių Komisijas.

Aptariant spaudos ir propagandos klausimą, buvo 
paprašyti ir įpareigoti visi Komisijos nariai, pasitarti 
su pažystamais, sugebančiais rašyti, kad sudaryti di- 
desnią bendradarbių talką spaudos darbuose.

38. SLA Kanados Jaunuolių Komisuos atstovas 
S. Jokūbaitis padarė pranešimą Kanados SLA jauni
mo veiklos klausimais, pažymėdamas, kad jie suorga
nizavo atskirą jaunimo kuopą prie SLA 236 kuopos iš 
Sporto “Vytis” klubo narių, kad jaunimas noriai pri
sideda prie visų darbų, pilnai pritarė Jaunuolių Komi
sijos išdirbtiems veikolos planams. Savo pranešimą 
jis papildo patardamas nuolatos jieškoti naujų būdų, 
kurie butų jaunimui ne tik viliojanti, priimtini, bet ir 
naudingi.

37. SLA 7-to apskričio atstovė Jaunuolių Komisi
joje Nellie Bayoras pranešė apie jaunimo veiklą sep
tintame apskrityje, nurodydama, kad daugelis čia gi
musio jaunimo, nors ir nebemoka lietuvių kalbos, bet 
įdomaujasi SLA veikla, seka Tėvynę, ypač jų veiklos 
aprašymus ir įnešė šį pageidavimą: Jei prie Tėvynės 
bus leidžiamas priedas vien jaunimui, butų gerai, kad 
dalis to priedo (butų leidžiama anglų kalba, nes tada 
•pasiektume didesnį skaičių čia gimusio jaunimo ir juo
se palaikytume gerą nuotaiką, bei prisirišimą prie sa
vo broliškos organizacijos. i

3i8. Į visus Jaunuolių Komisijos įnešimus davė pa
aiškinimus SLA prezidentas P. Dargis ir sekretorius 
dr. M. J. Vinikas. Jaunuolių Komisijos veiklos klau
simu pasisakė E. Mikužiutė, A. Gustus, A. Valatkienė 
ir kiti posėdžio nariai.

Prezidentas P. Dargis pranešė, kad visus Jau
nuolių Komisijos įnešimus apsvarstys Pildomoji Ta
ryba ir per SLA sekretorių dr. M. J. Viniką patieks 
savo atsakymą ir savo rekomendacijas.

SLA prezidentas P. Dargis padėkojęs Jaunuolių 
Komisijai už visus paruoštus planus, pastangas ir ru
pesnį SLA 'broliškos organizacijos reikalais, už taip 
rimtą visų reikalų svarstymą, palinkėjęs Komisijai 
kuogeriausios sėkmės, pranešė, kad uždarius oficialų 
posėdį, perėję į (kitas patalpas, kur p. O. Vinikienė pa
ruošė vaišes, visi pasiliksime tolimesniam neoficialiam 
pasikalbėjimui ir geresniam visų susipažinimui.

Bendrąjį Pildomosios Tarybos ir Jaunuolių Ko
misijos posėdį prezidentas P. Dargis uždarė 7:30 vai. 
v., pranešdamas, kad Pildomosios Tarybos šeštoji se
sija prasidės ryt 10 vai. ryto šioje vietoje.

(Bus daugiau)
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Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti 

kad jai pasisekė sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pa
geidavimui siųsti didesnius' standartinius siuntinius, ir tam 
reikalui ji paskyrė 50,000 jardų EKSPORTINES RŪŠIES 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir 
lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: melsvos, tam
siai rusvos ir pilkšvos. -Visos tos medžiagos turi įrašus 
“Made in Engiau d.”

Nuo 1959 m. rugpiučio 1 d. mes siūlome tas medžiagas 
sudarinėti šitokiems keturiems papildomiems standartiniams 
siuntiniams:

1. Siuntinys Nr. 28:
16’4 jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams.

Svoris 17 svarų. Kabia $59.00.

4

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ 
EKSPORTINES RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyz
džius, 30 skirtingų standartinių siuntinių kainoraštį (siuntinius 
sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megs- 
tiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį 
katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų draubužių moterims, vy

rams ir vaikams;
Įvairių rusių odos;
Gatava valynė;
(Laikrodžiai;
Foto aparatai;
HOHJNER akordeonai—20 skirtingų modelių, kurių

4. Siuntinys Nr. 31:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES 

NES M|EDŽLAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų 
riškų kostiumų; 20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kama $125.00.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję 

mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių 

Prekybos Bendrovė, nepaisydama tai, jog NAUJŲ medžiagų 
. rūšis yra žymiai aukštesnė ir kaina brangesnė, lietuvių gerui 
yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 
30 skirtingų standartinių siuntinių, nepakeliant jų kainos.

Musų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis 
tiek, ar jis butų Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors 
kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems 
klijentams, kurie dėl ko nors nepajėgia tuojau tai padaryti tai, 
gavę $1.00 už bet kurį norimąjį standartinį siuntinį, galutinio 
užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.

3.
4.
5.
6
7.

kainos įvairuoja pradedant nuo $39.00;
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTEJR—vienintelė mezgimo mašina, kuri 

yra pritaikyta visų, rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE 
VERPTUOSIUS;

10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų;

11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A. V., Vokietijoje, Šve
dijoje, Šveicarijolje, Prancūzijoje ir TSRS.

Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet 
kuria kalba surašytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba ne

mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėta čia, dėl to gavėjas Lietu

voje jau nebeturės nieko mokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos 

remiantis pavyzdžiais.
Musų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAU

SIOS PASAULYJE, jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome 
visiems lietuviams, kurie iki šiol užsisakinėdavo siuntinius per 
kitas firmas, tuojau pat—1

(1) parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGO- 
JANT, paprašyti NEMOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių 
ir kitokių informacijų.

(2) palyginti musų kainas ir prekių rūšis prieš 
kur nors siuntinį.

TADA jus patys įsitikinsite, kad užsakydami 
SUTAUPOTE NEMAŽA PINIGŲ.

Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros 
organizacijoms.

Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vadovybei.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

Adv. Zuzana Šalnienė

LANKĖSI REDAKCIJOJ

T r e č iadienį, rugpiučio 12 
dieną, lydima p. Beverage- 
Jurgeliutės, Tėvynės redakci
joj lankėsi adv. Zuzana Šal
nienė iš Boston, Mass. Ji po 
19 metų pasiliuosavo iš atsa- 
komingų pareigų Masscachu- 
setts valstijos įstaigoje ir 19 
metų teisių praktikos, pasi
ėmė ilgesnes atostogas ir at
vyko į New Yorką aplankyti 
ti čia gyvenančius savo senus 
draugus ir pažįstamus/ tai ta 
proga aplankė ir savo organi
zacijos organo Tėvynės re
dakciją. Prieš keletą metų, 
adv. Šalnienė per dešimt me
tų buvo Įstatų Komisijos na- 
fė ir tarnavo kitose pastovio
se komisijose.

Su malonia ir reta viešnia 
pasikalbėta Susivienijimo ir 
kitais šių dienų klausimais, 
prisiminta senieji organizaci
jos veikėjai, kurie1 per ilgus 
metus organizacijai dirbo ir 
dabar dirba, neatsižvelgiant į 
savo amžių tęsia toliau pra
dėtąjį daubą.

Paviešėjus pas savo ilga
metę draugę p. Beverage^Jur- 
geliutę Stony Brook, N. Y., 
aplankius Mineoloj ir New 
Yorko apylinkėse gyvenan
čius draugus-drauges ir pa
žįstamus, adv. Šalnienė išvy
ko atgal į Bostoną prie savo 
profesinių pareigų, teisių }fra- 
ktikos.

kartu lankėsi jos sesutė Ana
stazija Mikužiutė, Susivieniji
mo 313 kuopos ilgametė fi
nansų sekretorė ir jų sesutės 
Aldonos Bridges sūnūs iš Det
roit, Mich. Pabuvę Nevv Yor
ke porą dienų ir apžiūrėję kai 
kurias įdomesnes vietas, rug
piučio 15 dieną išvyko į At
lantic City kelioms dienoms 
atostogų.

kilmės gydytojai ir 
gydytojai su žmono-

padaryta 12 praneši- 
temom ir vi- 

Ponios 
programą ir ne-

Į

dieną redakcijoje 
Polgrimas, Susivie-

Tą pat 
lankėsi P.
nijimo 278 kuopos finansų se
kretorius iš St. Catharines, 
Canada. Jis atostogų metu 
savo nauju automobiliu drau
ge su žmona ir giminaite at
vyko aplankyti savo draugus, 
gyvenančius Nevv Jersey val- 
stijo(j, tai ta proga atvyko 
Nevv Yorkan ir pirmą kartą 
aplankė savo organizacijos 
organo redakciją. Su maloniu 
svečiu pasikalbėta organizaci
jos reikalais, Cathafines lie
tuvių veiklą ir kt. Brolis Pol
grimas pasiėmė reikalingos 
informacinės literatūros nau
jų narių prirašymui ir mano 
padidinti savo kuopą nariais.

Rugpiučio 15 dieną jis iš
vyko į namus, kad pirmadienį 
galėtų būti savo kasdieninėse 
pareigose, nes tą dieną pasi
baigė jo atostogų laikas.

Atostogininkų Linkėjimai

Susivienijimo Švietimo Ko
misijos narys, S. C. Budvitis 
iš Cambridge, Mass., su šei
ma atostogauja Nevv Hamp- 
shire valstijoje prie Winnipe- 
saukee ežero. Jis prisiųsda- 
mas nuoširdžius linkėjimus 
redaktoriui rašo, kad ten 
oras vėsus ir patogus atosto
goms.

Susivienijimo 297 kuopos il
gametis finansų sekretorius, 
Andrius Dėdinas iš Green- 
field, Mass., per pastaruosius 
4 metus vasaromis dirba 
White Cliffs of Plymouth, 
Mass., prisiųsdamas linkėji
mus sekretoriui ir visam cen
tro personalui rašo, kad grei
tu laiku sugrįž į namus ir 
stos prie Susivienijimo kuo
pos darbų.

Suvažiavimą šaukia 
Lietuvių Gydytojų 

ji apjungia J. V. ir 
gydytojus ir dantų

Kviečiami dalyvauti visi Ji 
V. ir Kanados lietuviai ir lie
tuvių 
dantų 
mis.

Bus
mų medicinos 
suomenės klausimais, 
turės savo 
nuobodžiaus. Suvažia v i m u i
baigiantis įvyks koncertas ir 
banketas. 
Amerikos 
Sąjunga; 
Kanados
gydytojus, kurių priskaitoma 
virš 400. Išlaidos padarytos 
dėl suvažiavimo (ke 1 i o n ė s, 
nakvynės, banketo) atskaito
mos (deductible) nuo income 
tax.

Dėl suvažiavimo progra
mos, nakvynės užsakymo ir 
kitų informacijų prašoma 
kreiptis į New Yorko L. Gy
dytojų Dr-jos sekretorius:

Dr. Povilas Legeckas,
85-19 164 Street, 

Jamaica 32, N. Y. 
arba:

Dr. Anastazija Goeldneris, 
61-33 159 Street, 

Flushing 65, N. Y.
Dr. V. Tercinas.

Detroit, Michigan

Bendruomenės Gegužinė— 
Lietuvių Diena

kas Ją papildyti, Res ir Šešta
dieninės mokyklos mokslo 
metų pradžiaejau čia pat ir 
daug kitų darbų mus laukia, 
kurie reikalingi visų lietuvių 
paramos.

Todėl rugpiučio mėn. 23 d. 
visi rezervuokime JAV LB 
Detroito apylinkės gegužinei

— Lietuvių Dienai, kuri į- 
vyks Beechnut Grove darže. 
Tie kurie tą dieną gegužinėje 
dalyvauti negalėsite savo dalį 
aukos formoje prašomi siųsti 
JAV LB Detroito apylinkės 
iždininkui Kaziui Veikučiui, 
8685 Bassmer, Detroit 13, 
Mich. V. Kutkus.

Philadelphia, Pa.

Mirė Zinaida Baltaduonie- 
nė-Duonelaitė

Rugpiučio 14 dieną redak
cijoj lankėsi Susivienijimo iž
do globėja Eufrozina Miku- 
žiutė iš Chicagos. Ji vykdama 
į Atlantic City, Pildomosios 
Tarybos narių posėdžius, su
stojo Nevv Yorke ir rugpiučio 
14 dienos vakare dalyvavo 
bankete, suruoštam sutikimui 
lietuvių krepšininkų grįžusių 
iš Pietų Amerikos, tai ta pro
ga aplankė ir savo organiza
cijos organo redakciją. Su ja

Amerikos Lietuvių 
Gydytojų 

Suvažiavimas

m. rugsėjo 6 ir 7 dieno-Š.
mis įvyks antras Amerikos ir 
Kanados Lietuvių gydytojų ir 
dantų gydytojų suvažiavimas. 
Vieta: Cleveland, Ohio, She- 
raton-Cleveland Hotel, 20 
Public Square.

Š. m. rugpiučio mėn. 23 d. 
Beechnut Grove darže įvyks 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės ruošiama 
gegužinė — Lietuvių Diena. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet 
tikimasi svečių ne tik iš Det
roito, bet ir iš artimesnių vie
tovių: Grand Rapids, Ann 
Arbor, Windsor, Flint, Lan-

! sing, Toledo* ir ikt.
Gegužinės metu susitiksime 

savo senus pažįstamus, padai
nuosime, pašoksime, turėsime 
progos išbandyti laimę dova
nų traukime, o musų šeimi
ninkės ir šeimininkai lauks 
visų su skaniai paruoštais 
valgiais bei gėrimais.

Šokiams gros geras orkes
tras.

Savo apsilankymu paremsi- 
te vietos Bendruomenės apy
linkę, nes šiais metais iki šiol 
ji ruošė tik tokius parengi
mus, kurių išlaidas pati turė
jo padengti. Turėjome gražų 
Motinos Dienos minėjimą, 
daug darbo ir išlaidų pareika
lavo Tarptautinis Laisvės 
Festivalis, paremtas studen
tas išvykęs gilinti lituanisti
nes žinias Fordhamo univer- 
vitete ir kt. Apylinkės kasa 
baigia išsekti, todėl pats lai-

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Rugpiučio 8

Išmokėtos pomirtines
Rugpiučio 15, 1959 Metais

WLL1AM ZINKEVICE, 17 kp., Brockton, Mass., 
gimęs rugpiučio 15, 1885 m., Lietuvo|je. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 1, 1940 m. Mirė gegužės 1, 
1959 m. Velionio dukteriai, Rose Mickas, pomir
tinės išmokėta _____________________________

POVILAS BILLUS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs ge
gužės 4, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1918 m. Mirė liepos 25, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Domicėlei Billus, pomirtinės išmo
kėta _ ___ _________________________________

STASYS GRIŠKEVIČIUS, 116 kp., Maltby, Pa., gi
męs balandžio 8, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė ikovo į7, 1919 m. Mirė liepos 2, 1959 
m. Velionio sunui, Stanley Gresovoge, pomirti
nės išmokėta ________________________ _____

JUOZAS NAVIKENAS, 123 kp., Mlontreal, Canada, 
gimęs liepos 26, 1900 m., Prienuose, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė gegužės 6, 1955 m. Mirė lie
pos 12, 1959 m. Velionio žmonai, Elenai Navike- 
nienei, pomirtinės išmokėta _________________

ONA SLAGATTIENE, 126-pav. kp., New York, N.
Y., gimusi lapkričio 1, 1893 m., Kuršėnuose, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 3, 1918 m. 
Mirė birželio 6, 1959 m. Velionės vaikams, An
thony Markis, Charles Markis ir Bernice Narkis- 
Cranford, pomirtinės išmokėta ______________

JONAS KAZLAUSKAS, 198 kp., Akron, Ohio, gimęs 
gruodžio 20, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA (pri
sirašė lapkričio 10, 1935 m. Mirė birželio 14, 
1959 m. Velionio brolio sunui, Povilui Kazlaus
kui, pomirtinės išmokėta____________________

ONA PETRAUSKIENĖ, 207 kp., Manchester, Conn., 
gimusi lapkričio 15, 1888 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių 11, 1925 m. Mirė balan
džio 5, 1959 m. Velionės sunui, Albert J. Pet
rauskui, pomirtinės išmokėta -------------------------

JUSTINAS ZGRECKAS, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
męs balandžio 12, 1888 m., Žūklių kaime, Kauno 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 11, 
1928 m. Mirė gegužės 26, 1959 m. Velionio su
nui, Justin Zagraokui, pomirtinės išmokėta-----

Pomirtinių ir

Suslvienijimo 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1959 Metų

Lietuvių Amerikoje

$150.00

1,000.00

150.00

1,000.00

600.00

300.00

150.00

600.00

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

Viso------------------ ---------,-----
Nuo pradžios šių metų 'bendrai viso

_$3,950.00
$90,210.59

Išmokėtos ligojo pašalpos
O. BANSLEVERIENE, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 6 savaitcs__$36j00
J. W, THOMPSON, 67 kp., Wiorcester, Mass. Sirgo 4 s. ir « d. 71.00
M. PAKARKLIS, 122 kp., Chicago, III. Sirgo 8 s. ir 4 d.......................... 39.00
A. E. DIMITROW, 126 kp., Nevv York, N. Y. Sirgo 12 s. ............. 72.00
P. BRISKIN, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 8 s, ir 3 d. —........................... 46.50
B. PRĖSKUS, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 12 s. . .................   54.00
J. ZAGRECKAą, 304 kp., Buffalo, N. Y. Sirgo 5 s. ir 2 d. ______  32.50

Rugpiučio, 8 dieną mirė Zi
naida Baltaduonienė-Duonelai- 
tė, sulaukusi 62 metus am
žiaus, kilusi iš Ukrinų baž- 
nytkaimo, Židikų valsčiaus, 
Mažeikių apskričio. Palaidota 
rugpiučio 12 dieną vietinėse 
kapinėse.

Nuliudime liko vyras Jonas 
Baltaduonis, sūnūs, dvi duk
terys ir seserys. Rep.

Neliubavičius Albinas, Kazio sū
nūs.

Pranckevičlus Antanas, Bronius, 
Jonas, Viktoras, ir seserys Elena 
Pranckevlčiutė, Liudvika Navickie
nė, Marija Adomaitiene, Ona Ska- 
ralienė.

Riausytė-šukienė Lena, jos vy
ras Vladas Šukys, ir jos sesuo Ire
na Riaubytė, Kazio dukterys, au- 
gusios Miškunų km., gim. Norgilų 
km., Raseinių apskr.

Arlauskas,
Arlauskaitės,

Iieškomlejl
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

broliai Savickienės- 
ir jų sūnus.

arba apie juos žinan-

Paieškojimai r

sūnūs,
Albertas, Edvardas ir

Stanley, 
Dūkšto 
Pranas,

gimzs Giru- 
vals.
Kazio sūnūs, 

Ukmergės vi.
Ona,

Lletuvoe Generalinio Konsulo 
New Yųrke paieškomi asmenys:

Meliauskas Jonas, Stasio 
ir jo sūnus 
Leonardas.

Meškėnas 
kiškių km,,

Morkūnas
iš Padboiškių km.,

Nakvosienė-Kutžmaitė Ona, iš 
Džigonių km., Sidabravo par., Še
duvos vals., Panevėžio apskr., jos 
vyras Petras Nakvosas ir vaikai 
Stanislovas, Vytautas ir Julė.

Navickienė-iPranckevičiutė Liud
vika, ir vyras Navickas Antanas, 
buvęs Liukų girininkas.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 BlaisdeU Street

srat.

l

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėja®

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALIN5 
(Shalinskaa) 

FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbinga* laidotu
me*. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOvvnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

•<;

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA UETUV 4.” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviikoslo* 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6450, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvlrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

i 

I 
I
I

I

I

i

Viso —...............   $351.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____ $16,038.09

NAUJIENOS

NAUJIENOS

—&

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

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 straipsniu* ir “Kritikos bei polemikos ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11A 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
*14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicage 8, Ulinois

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

Pradžia 1 vai. p. p. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.

1959 m. Rugsėjo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
LINDBERGH PARKE,

Sicomac Road, North Haledon, N. J., Netoli Paterson, N. J.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras. Piknike bus galima gauti 
įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat bus įdomi ir įvairi programa: kontestiniai 
šokiai. SLA Penkto Apskrities gražuolės rinkimai, laimėjimai ir speciali 
programa vaikams.

Į pikniką pažadėjo atvykti SLA Prezidentas PAUL P. DARGIS. Sek
retorius Dr. M. J. VINIKAS, Iždo Globėjas Adv. S. BREDES, Jr., jų 
Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę, visus SLA narius su artimai
siais ir draugais dalyvauti šiame linksmame jaunimo piknike.

SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA.

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

. Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
Ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem {kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie rfenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš ankšto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 & Maine Avė., Atiantta City, N. J. Tel. 5-9370

arba

IŠĖJO NAUJA KNYGA j
AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerlko*
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; Įspūdžiai 
16 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 kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaių gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys Z 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais t paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

-KELEIVIS” |
636 East Broadway So. Boston 27, Mass. I

------------------------------- —.—J

t
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Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Aot of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

girtinas 
sumany-

Vakarų Vokietijoje, jai 
reikėtų su Sovietų Są- 
ikovoti.

Pragos. Kiek disonanso į tą 
gražų vaizdą įnešą tik milži
niškai radijo ir televizijos ste- 
bai. E.

I I
vvi

nėra pa- 
politiko-

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879 

/

mieste
nors lenkų, 

dar

ku- 
ma- 
pir- 
lie-

asmenų. Nors kaltina- 
bylos iškeltos civili- 
teismuose, bet jie ga- 
nubausti mirties baus-

Paryžiaus pranešama,

I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 
VISUOMENE 

Ryšium su Chruščevo Vizitu
Š. m. liepos 17 d. prezidentas Eisenhoweris išleido prokla

maciją, paskelbdamas Pavergtųjų Tautų Savaitę. Rugpiučio 
3 d. Jungtinių Valstybių prezidentas pranešė visuomenei pa
kvietęs Sovietų Sąjungos premjerą Chruščevą aplankyti Ame
riką ir prižadėjęs pats vėliau padaryti vizitą Sovietų Sąjungai.

Akivaizdus prieštaravimas tarp šių dviejų paskelbimų la
bai nustebino daugelį žmonių šio[je šalyje ir užsieniuose. Ne
vienam musų, kurie su džiaugsmu sveikinome Jungtinių Ame
rikos Valstybių kongreso pasisakymą pavergtųjų tautų klau-’ 
simu ir prezidento liepos 17 d. proklamaciją, kilo klausimas, 
argi šios šalies vyriausybė pakeitė savo pažiūrą į Rusijos im
perialistus, jeigu ji nutarė vyriausiąjį jų vadą priimti Wa- 
shingtone, kaip garbės svečią.

Šis regimas prieštaravimas Jungtinių Amerikos Valstybių 
politikoje yra vienas iš daugelio nemalonių pasėkų tos “taikin
gos koegzistencijos’’ tarp Vakarų demokratijų iš vienos pusės 
ir totalitarinės komunistų diktatūros iš antros, kuri tęsiasi vi
są laiką po Antrojo Pasaulinio karo. Sovietų Rusijos valdo
vai, jėgos keliu paėmę valdžią ir teroro priemonėmis toje val
džioje išsilaikydami, visą laiką siekia išplėsti savo galią pasau
lyje, tuo tarpu kai Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų sąjun
gininkai, neturėdami jokių agresingų siekių, geidžia tik teisin
gos ir pastovios taikos.

Kylantieji iš šito pagrindinio prieštaravimo susikirtimai 
tarp Rytų ir Vakarų nevieną kartą buvo privedę beveik prie 
karo. Vakarų demokratijos, norėdamos tos katastrofos iš
vengti, darė įvairių nuolaidų agresoriams. Taip atsitiko ir 
dabar. Berlyno krizė, kurią sąmoningai sukėlė Rusijos dikta
torius Chruščevas, paaštrino tarptautinę įtampą iki tqkio 
laipsnio, kad susidarė rimtas pavojus pasaulio taikai. Eisen- 
howerio-Chruščevo apsikeitimas vizitais yra pasirinktas abiejų 
pusių kelias išbristi iš Berlyno krizės, kurios nesugebėjo paša
linti Užsienio Ministerių Konferencija Ženevoje.

Reikia apgailestauti, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir musų sąjungininkai Vakaruose nesurado geresnio budo. 
SSSR diktatorius, kuris pastatė ultimatumą Vakarams, turi 
nemažą laimėjimą savo prestižui, gavęs kvietimą atvykti į 
Ameriką ir pasikalbėti su prezidentu šalies, kurią jisai grasino 
“palaidoti”. Pats faktas, kad Chrušševas čionai bus oficia
liai priimtas ir vežiojamas iš miesto į miestą, gali sukelti Ru
sijos pavergtų kraštų žmonėse abejonę, ar Amerika nėra jų 
apleidusi, ir tuo sumažinti jų išsilaisvinimo viltis bei 
mą pavergėjui.

Tačiau mes pasitikime, kad Jungtinės Valstybės 
keitusios savo pagrindinio nusistatymo tarptautinėje 
je. Ši nauja nuolaida Sovietų agresoriams perdaug nepakenks 
laisvės reikalui, jei Amerikos vyriausybė ir žmonės parodys 
Kremliaus vadui, čia jam besilankant, kad JAV neužmiršo 
skriaudų, kurias Rusijos valdovai padarė Rytų ir Centro Eu
ropos tautoms ir kad ji yra pasiryžusi visu griežtumu pasi
priešinti tolimesniems Maskvos užsimojimams prieš laisvąjį 
pasaulį.

Mes, Amerikos lietuviai, galime ir privalome sustiprinti 
šitą Amerikos valdžios ir žmonių nusistatymą, keldami savo 
balsą įr vieningai veikdami.

Amerikos Lietuvių Taryba pataria lietuvių visuomenei:
1. Prieš atvykstant į Jungtines Valstybės Rusijos dikta

toriui Nikitai Chruščevui ir taip pat jo lankymosi metu, šauk
ti masinius mitingus ir draugijų susirinkimus su tikslu pareikš
ti protestą prieš Sovietų Rusijos imperializmą;

2. Tuose mitinguose bei susirinkimuose priimti atitinka
mas rezoliucijas ir siųsti jas prezidentui Eisenhoweriui, valsty
bės sekretoriui Herteriui, savo senatoriams bei kongresma- 
nams ir vietinei spaudai;

3. Iniciatyvos šioje veikloje turėtų imtis ALT skyriai ir 
draugijų sąryšiai, o kur tokių nėra, — paskirų draugijų valdy
bos arba specialiai šiam reikalui sudaryti komitetai; patarti
na, kad protesto pareiškimus bei reikalavimus laiškais siųstų į 
Washingtoną ir skelbtų vietinėje spaudoje ne tik organizaci
jos, bet ir piskiri asmenys;

4. Tartis ir kooperuoti, kur įmanoma, su kitų tautybių 
atsakingomis grupėmis dėl demonstracijų, bet vengti viso to, 
kas ardytų viešąją tvarką arba prasilenktų su šios šalies įsta
tymais;

5. Smerkiant grobuonišką Rusijos valdovų politiką, ragin
ti JAV prezidentą pasakyti Sovietų Sąjungos premjerui, kad 
teisinga ir pastovi taika ateis į Europą tiktai tada, kai Rusija 
pasitrauks į savo naturialias prieškarines sienas ir grąžins su
verenines teises Lietuvai bei kitoms Pabaltijo valstybėms — 
Latvijai ir Estijai.

Šitaip veikdami, Amerikos lietuviai panaudos Chruščevo 
atvykimą į Jungtines Amerikos Valstybes, kaip progą pasi
tarnauti tarptautinei taikai ir stipriau iškelti Lietuvos išlais
vinimo reikalą.

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS
L. Šimutis, Prezidentas 
E. Bartkus, Viceprezidentas 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius
M. Vaidybų Iždininkas.

Dar Apie Dr. M. J. Viniko Deimantinės 
Sukakties Atžymėjimą

žmoną Oną.
oras buvo karš- 
spinduliai kaitino 
ir iškeltąjį visu 

pasi-

Praeitos savaitės Tėvynėje 
trumpai buvo paminėta, kad 
rugpiučio 18 dieną gražiam 
Atlanto pajūry, didžiuliam 
Traymore viešbutyje atžymė
ta Susivienijimo sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko gimtadienis 
— deimantinė sukaktis. Da
bar noriu plačiau parašyti ir 
paminėti to kuklaus pobūvio 
eigą, kas jame dalyvavo ir 
pasveikino sukaktuvininką ir 
'jo malonią

Tą dieną 
tas, saulės 
šaligatvius
pajūriu kelią žmonių 
vaikščiojimui ir atsivėdinimui 
prieš mėlynojo Atlanto van
denyno vėsias bangas. Bet 
nežiūrint to malonaus ir vė
saus oro, apie šeštą valan
dą po pietų, Pildomosios Ta
rybos nariai, dr. Viniko arti
mieji bičiuliai skubinosi į gra
žųjį Traymore viešbutį, sto
vintį prie pat iškeltojo kelio 
pasivaikščiojimui ir mėlyno 
Atlanto vandenyno, kurio 
bangos šokinėja viena ant ki
tos ir daro gražų vaizdą prieš 
saulės spindulius.

Pribuvus į viešbutį ir įėjus 
į pobūviui skirtą kambarį, 
kuris tikrai gražus, šviesos ir 
visa kambario išvaizda kiek
vieną vilioja jame ilgiau pa
būti ir pasilsėti vėsinančiam 
ore, daug malonesniam negu 
tą dieną prie mėlynų vande
nyno bangų. Vidury kamba
rio stovi ilgas gražus stalas, 
apdėtas lėkštėmis, peiliais ir 
šakutėmis, aplink stalą vaikš
to ir kokias tai korteles rašo 
p o b uvio ruošėjai-šeimininkai 
dr. S. Biežis ir jo maloni žmo
na Oha Biežienė. Pasitaikius 
progai aš paklausiau šeimi
ninkės p. Biežienės, ar jus 
manote turėti tiek svečių, 
kiek ant to ilgo stalo yra pri
dėta lėkščių? Ji man drąsiai 
atsakė: “Mes turime virš 30 
užsiregistravusių svečių ir 
viešnių, o jų bus ir daugiau”.

Netrukus kambarys prisi
pildė svečiais ir viešniomis. 
Pirmiausia jie vaišinami šal
tais įvairiais gėrimais ir link
smai tarp savęs kalbasi, juo
kauja, kaip kad broliškos or
ganizacijos nariams pridera. 
Viešbučio patarnautojai pri
žiūri visus, kad jiems nieko 
netruktų ir nereikėtų trošku
lį kęsti. Po atsivėdinimo ir 
draugiško pasikalbėjimo da
lyviai apsėdo apie ilgą stalą, 
ant kurio vidurio stovėjo di
delė gėlių puokštė, kuri bu
vo papuošta Dėdės Šamo pa
vieniais popieriniais žaliukais, 
tai yra tiek buvo žaliukų, kiek 
pobūvio garbės svečias turi 
metų. Tai geras ir 
pobūvio šeimininkų 
mas.

Ilgai nelaukus, tarnautojai 
pradėjo nešti ir dėti ant sta
lo įvairius valgius. Svečiai ge
rai nusiteikę valgo, tarp sa
vęs kalbasi ir juokauja. Lai
kas bėga greitai. Baigiant už
kandžiauti, pobūvio šeiminin
kas dr. S. Biežis pradėjo kal
bų programą. Jis trumpai pa
aiškino pobūvio tikslą, pami
nėjo garbės svečio dr. M. J. 
Viniko ilgų metų darbą Susi
vienijime ir kitus atliktus 
darbus lietuviams, pareiškė, 
kad jis pakvies kiekvieną tar
ti po kelis žodžius, bet kalbos 
neturi būti ilgesnės kai viena 
minutė, pirmiausia pakvietė 
tarti žodį SLA prezidentą P. 
Dargj. Pastarasis prisilaiky
damas programos vedėjo pat-

varkymo, trumpai kalbėjo 
apie garbės svečio darbus Su
sivienijime ir lietuviams bei 
Lietuvai. Po to visi dalyviai 
paeiliui pakviesti tarti žo
dį: O. Vinikienė, O. Biežienė, 
buvęs SLA prezidentas S. Ge
gužis, čikagietė lietuviškų ra
dijo programų vedėja p. Bar
čus, Anastazija Mikužiutė, Tė- 
v y n ė s redaktorius M. Leo 
Vasil, Jean Žalonis, S. Michel- 
sonas, M. Michelsonienė, p. 
Briedienė, p. Valatka, p. Va
latkienė, kun. P. Dagys, SLA 
iždo globėjai E. Mikužiutė ir 
adv. S. Briedis, SLA iždinin
kė N. Gugienė, SLA ciceprez. 
J. Maceina, G. Dargienė, ir kt. 
Visi kalbėjusieji pasakė trum
pas, bet momentui atitinka
mas kalbas, įvertindami dr. 
M. J. Viniko darbus.

Pabaigoje pakviestas pats 
pobūvio garbės svečias dr. M. 
J. Vinikas. Jis padėkojo vi
siems dalyviams už dalyvavi
mą jo deimantinės sukakties 
atžymėjimui pobūvyje, taipgi 
pareiškė nuoširdžią padėką 
už pasakytas gražias kalbas 
ir linkėjimus sveikatos ir il
go amžiaus. Jam baigus kal
bėti, programos vedėjas dr. S. 
Biežis, padėkojas visiems už 
dalyvavimą Ir pareikštas min
tis, paprašė dr. Viniką pasi
imti ant stalo stovinčią gėlių 
puokštę su Dėdė^ Šamo pavie
niais žaliukais, kaipo dovaną 
deimantinės sukakties proga.

Pobūvis buvo tikrai gražus 
ir praėjo jaukioje broliškoje 
nuotaikoje. Už prisiminimą 
dr. M. J. Viniko deimantinės 
sukakties ir pobūvio suruoši
mą didelė padėka priklauso 
šeimininkams dr. S. Biežiui ir 
jo žmonai Onai Biežienei.

Iš viešbučio visi pobūvio 
dalyviai nuvyko į SLA vasar
namį baigti viešbutyje pradė
tas deimantines sukaktuves.

Aš linkiu dr. Vinikui ir jo 
žmonai Onai sveikatos, il
giausių metų ir energijos 
dirbti Susivienijimui ir kitus 
lietuviams naudingus darbus!

Dalyvis.

Bostone Mirė Stasys 
Vaitkevičius

Stasys Vaitkevičius, 61 me
tų amžiaus, teisininkas, gyv. 
64 G Street, Bostone, penk
tadienį, rugp. 21 dieną mirė 
nuo širdies smūgio. Velionis 
Lietuvoje ilgus metus buvo 
Šiaulių apygardos teismo na
riu. Iš tremties Vokietijoje į 
Bostoną atvyko 1949 m. Bu
vo kultūringas ramaus buvo 
žmagus. Jis buvo aktyviai įsi
jungęs į lietuvių visuomenės 
darbą Bostone. Jis buvo Bos
tono lietuvių bendruomenės 
apylinkės pirmininku, buvo 
vietinio skyriaus teisininkų 
pirmininku, buvo nuolatinis 
ir pastovus valstiečių liaudi
ninkų narys. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną ir išmoks
lintu du sūnūs: vienas gydy
tojas ir vienas inžinierius.

Teisiami Fidel
Castro Priešai

Iš
Kubos teismai pradėjo svar
styti bylas keletos tūkstan
čių suimtų diktatoriaus Batis
to šalininkų, o revoliucijos 
vado ir dabartinio ministerio 
pirmininko Fidel Castro prie
šų, kurie kaltinami sąmoks
lu prieš dabartinę Castro vy
riausybę. Teigiama, kad šiuo 
metu yra iškeltos bylos arti 
šimtui 
miems 
niuose 
Ii būti 
mėmis.

Sugalvotas Naujas 
Planas

Vilnius Gražesnis už 
Krokuvą ir Pragą

da-
Ko- 
apie

• v

“Kierunki” (Varšuva) 
vė savo bendradarbio Z. 
marovskio ilgą reportažą 
lankymąsi Vilniuje. Iš įžan
gos matyti, kad jis vyko iš 
Leningrado į Varšuvą. Vyks
tant tuo ruožu esą reikalinga 
du kartu persėsti. Vienas per
sėdimas Vilniuje, kur jis ilgė
liau ir apsižvalgęs. Kaip ir 
kiti lenkų korespondentai, 
rių pastaruoju metu ne 
žai apsilanko Vilniuje, K. 
miausia domisi lenkiškom 
kanom Vilniuje.

Lenkų kalbos 
mažai tegirdėti, 
anot jo, gyveną 
10%, Gatvėse girdisi 
giausia lietuvių ir rusų kal
bos. Užrašai gatvėse esą taip 
pat dviem kalbom. Vilniuje 
pamaldos vyksta 8 bažnyčio
se, iš kurių šešiose lenkų, o 
dviejose lietuvių kalba. Ka
tedroje (šv. Petro ir Povilo 
bažn.) lietuvių pamaldos sek
madieniais būnančios 11 vai., 
lenkų 12:30 vai. Autorius Vil
niuje vaikščiojęs kaip stebuk
lingų nuotaikų mieste. Regi
niai nuo Antakalnio tokie 
gražus, kad su jais negalima 
'lyguti nei Krokuvos, ne čekų

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS VYKO ORGA

NIZACIJOS STIPRINIMO ŽENKLE

kurių 
komisija 

anksčiau ir savo posėdžius turėjo vienų kitų 
Tarybos suvažiavimų. J jos

Praeitą savaitę spauda pla
čiai rašė, kad Sovietai sugal
vojo ir pasiūlė naują planą 
Vakarų Berlyno krizės iš
sprendimui. Pagal tą naują 
planą, kaip spauda rašė, So
vietų Sąjungos ministeris pir
mininkas Chruščevas sutinka 
Vakarų Berlyną perleisti val
dyti Vakarų Vokietijai ir pra
vesti tarp jos ir miesto lais
vą susisiekimą. Prisilaikant 
to plano Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės turėtų iš
traukti iš Berlyno visas kari
nes jėgas. Ar šis naujas pla
nas bus įvykdytas, reikia la
bai abąjpti, nes tada, iškilus 
krizei 
vienai 
junga

Sovietų Ambasado
rius Kalbėjosi su 

de Gaulle

Praėjusios savaitės dienos Susivienijimui buvo tik
ro darbymečio laikas. Pildomoji Taryba visame savo 
sustatė — prezidento P. P. Dargio, vice prezidentos J. 
F. Maceinos, sekretoriaus dr M. J. Viniko, iždininkės 
N. Gugienės, iždo globėjų E. Mikužiutės bei S. Bredes 
ir daktaro kvotėjo dr. S. Biežio, dalyvaujant Kontrolės 
Komisijos pirmininkui S. Gegužiui ir .nariams S. Mi- 
chelsonui bei A. S. Trečiokui, svarstė musų organiza
cijos einamuosius reikalus. Jų tarpe buvo visa eile es
minių klausimų ir tais klausimais padaryti nutarimai 
turės nemažos reikšmes 'Susivienijimui jo artimos atei
ties veikloje.

Įvykusiame suvažiavime be Pildomosios Tarybos 
narių pranešimų apie atliktus darbus, buvo išklausyta 
ir apsvarstyta .net aštuonetos komisijų papurtai. ^Jų ap
svarstymas ir padaryti nutarimai tampa komisijom 
naujomis gairėmis jų tolimesniame darbe.

Ypatingai dėmesys tenka skirti Vajaus Komisijos 
darbams. Apščiai turėdama svarbių klausimų, 
dauguma lietė naujų narių telkimų, Vajaus 
susirinko 
dienų prieš Pildomosios 
darbų plotmę įėjo ne tik dabar vykstančio vajaus reika
lai, bet kartu buvo planuota, kaip pagyvinti naujų na
rių prirašymų artimu laiku. Vajaus Komisija, matyda
ma., kad SLA artinasi prie deimantinių metų, nori, jog 
organizacijos 75 metų gyvavimo sukaktis butų plačiai 
panaudota pačiam Susivienijimui stiprinti. Todėl jau 
dabar planuojama naujas vajus. Jo metu teks dar pla
čiau supažindinti visuomenę su SLA praeitimi, pasiek
tais laimėjimais, pačios organizacijos paskirtimi, at
liekamais darbais ir jos moderniškomis apdraudomis. 
Tai bus nemažas darbas, kuris iš anksto yra reikalingas 
Vajaus Komisijos ir visų jos talkininkų atitinkamo pa
siruošimo.

Kiti pagrindiniai klausimai, kuriuos svarsto Pil
domosios Tarybos suvažiavimas, yra teikiamų apdrau- 

>dų gerinimas ir plėtimas, morgičių-paskolų davimo .rei
kalai, aptarimas ir prisiderinimas prie atskirų valsti jų 
naujai išleistų įstatymų, liečiančių apdraudų sritis ir 
l'raternalių organizacijų veikimų. Be to, buvo apsvar
styta visa eilė kitų reikalų, jų tarpe narių ir organiza
cijų prašymai bei pageidavimui.

Svarbi ir ilga suvažiavimo darbotvarkė pareikala
vo iš posėdžių dalyvių keliolikos dienų įtempto ir rūpes
tingo darbo. Tačiau turime pagrindo laukti, kad suva
žiavimo darbai atneš Susivienijimui ir nariams dar di
desnę naudų.

Su padarytais Pildomosios Tarybos nutarimais tu-.Iv v

rosime progos arčiau susipažinti kituose Tėvynės nume
riuose. Bet jau dabar galime tvirtinti, kad priimtieji 
nutarimai praplečia Susivienijimo veiklos akiratį. Taip 
pat galime numanyti, kad planuojamiems darbams at
likti reikės nemažų pastangų pačios Pildomosios Tary
bos, SLA raštinės štabo, kuopų ir narių, ypač tų, kurie 
nuoširdžiai talkina organizacijai naujų .narių telkime ir 
plečiant tautinius bei kulturinius darbus. Jei Susivie
nijimas iki šiol naudojosi plačiu .narių talkininkavimu, 
tai dabar, priimtiems nutarimams įvykdyti bus reikalin
ga SLA veikėjų dar didesnė parama. Taigi, numatytus 
darbus galėsime atlikti tik visų bendromis pastangomis 
ir tik visų talkinimu pasiekti didesnių laimėjimų. To
kiomis viltimis Pildomosios Tarybos suvažiavimas pri
ėmė svarbius .nutarimus ir savo darbus baigė nauju ryž
tu.

........... . f

Kuriai Lietuvaitei Teks Gražuolės Vardas
Iš

kad Sovietų Sąjungos amba
sadorius Vinogradovo lankėsi 
pas prezidentą Charles de 
pas prez. Charles de Gaule ir 
turėjo ilgą pasikalbėjimą. Po 
jų pasikalbėjimo Paryžių- 
je eina kalbos, kad de Gaulle 
turės pasikalbėjimus su So
vietų Sąjungos ministerių pir
mininku. Nors tai nėra ofi
cialus pranešimas, o tik kal
bos, kaip pranešime sakoma, 
ibet galimas daiktas, kad de 
Gaulle neapsileis prezidentui 
lEisenhoweriui ir turės pasi
kalbėjimą su Chruščevu.

Sužinosite atsilankę į pikniką, rengiamą SLA Jaunuolių Ko- 
misi|jos kartu su penktuoju apskričiu. x

Pikniko įdomioje ir įvairioje programoje bus įvykdyta 
SLA penktojo apskričio gražiausios lietuvaitės rinkimai.

Atsilankiusiems svečiams šeimininkės ruošia skanių val
gių bufetą. Bus galima gauti ir gėrimų.

Visus palinksmins jaunimo dainos.
'Šokiams gros geras orkestras.

Piknikas įvyks rugsėjo 6 d., sekmadienį, puikiame Lind- 
bergh parke, netoli Patersono, N. J. Pradžia 1 valandą.

Į pikniką organizuojamos autobusais ekskursijos iš arti
mų apylinkių ir tolimesnių vietų.

Rengėjai kviečia į pikniką visą lietuvių visuomenę ir lau
kia visų apsilankymo. •

' / >
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MUSŲ REIKALAI

galima pa- 
Iš praei- 

į pobūvius 
Susivieniji-

Dar iš Susivienijimo Ketvirtos 
Apskrities Tradicinės Gegužinės

SLA 4-tos apskrities, gy
vuojančios Conn. valstijoje, 
metinė gegužinė įvyko rug- 

I piučio mėn. 2 dieną, Belle- 
view Grove parke, Waterbu- 
ry, Conn., apie kurią jau til
po “Tėvynėje“ aprašymas, 
po kuriuo pasirašo Svečias. 
Ačiū Svečiui už aprašymą, aš 
dar biskį nuo savęs noriu pri
dėti.

Šią gegužinę rengė Water- 
bury esanti SLA 11 kuopa 
sutartinai su 4-tos apskrities 
valdyba, ir minimos kuopos 
darbininkai gegužinėje dirbo.

Svečias savo aprašyme pa
minėjo vardus nekuriu šios 
kuopos darbuotojų, kurie bu
vo ir rengėjai šios pramogos. 
Prie įjų dar reikia pridėti, kad 
ir A. Kušlis buvo rengimo ko
misijoj. Žinoma, darbininkai 
gegužinėje turi padirbėti, bet 
rengėjai turi iš anksto pada
ryti daug žygių iki viskas bū
na gerai surengta.

Kaip Šlubas Kazys rašė 
'“Tėvynėje“, kad stambus ūki
ninkas Conn. valstijoj Vincas 
Alksninis atjos ant šyvo ark
lio į gegužinę daryti tvarką, 
tai tą ūkininką teko sutikti, 
atrodo gerai. Užklausus jo 
kaip sekasi ūkininkauti, atsa
kė: “Ūkį išauginome didelį ir 
modernišką. Tik tokis ūkis 
gali dabartiniuose laikuose 
išsilaikyti“. Panašiai galima 
pasakyti ir apie Susivieniji
mą, kuris išaugino milijonais 
skaitomą kapitalą, tai tik 
taip galima išlaikyti konku
renciją šiuose laikuose.

Teko kalbėti su kitu biznie
rium M. Tynanes iš Dembury, 
Conn., kuris vis į 4-tos ap
skrities gegužines atsiveža 
medaus pardavimui. Jis sakė, 
kad jų mieste esančios SLA 
kuopos ilgų metų darbuotojas 
ir einantis finansų sekreto
riaus pareigas Vaitkunskas, 
sunkiai susirgo. Tai vis dabo
si daugiau sunkumų kuopose 
surasti pavaduotojų.
Į vakarą buvęs 4-tos apskri

ties pirm. J. Trečiokas, kuris 
buvo ir rengimo komisijoj 
šios gegužinės, pradėjo kalbų 
programą, prataręs kelis ati
tinkamus žodžius, pakvietė 
dabartinį 4-tos apskrities pir
mininką Antaną Kasperavi
čių vadovauti programai. Pa
starasis pasveikinęs svečius, 
pasisakė kaip jis pradėjo dar
buotis Susivienijime ir prane
šė, kad pasižadėjęs pakalbėti 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas, kuris 
dabar atostogauja dr. ir A.

J

Dar pakvietė Tarną Visas- 
kį. • Pastarasis tarp kitko 
stipriu balsu pareiškė: “Pra
žiopsojau savo laiką, neprisi
rašiau prie Susivienijimo, o 
dabar jau persenas”. 4-tos ‘ 
apskrities organizatorius J. 
Radzevičius jam pastebėjo: 
“Dabar Susivienijimas priima 
ir senus“.

iš Hart- 
ir iš An- 
rašytojui 
Ansonia 

matėsi 
nusitei- 

dainavo,

Autobusai matėsi 
fordo, Nevv Britain 
sonijos. Šių žodžių 
važiuojant namo į 
specialiu autobusu, 
grįžtančius linksmai 
kusius, nes jie visi
juokavo kaip broliškos orga
nizacijos nariams pridera. 
Spėju, kad ir kiti autobusais 
važiuodami buvo linksmai nu
siteikę. , (

Baigiant reikia varde SLA 
4-tos apskrities pasakyti šir
dingą ačiū gegužinės rengė
jams, darbininkams, kalbėto
jams ir svečiams.

SLA 4-tos Apskr. Koresp.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius

Rugpiučio 28, 1959

♦

Iš Vėliausio SLA 142 Kuopos Susirinkimo

New Haven, Conn.
dedant vasaros sezoną vėliau
sias viršminėtos kuopos susi
rinkimas įvyko šių metų bir
želio 7 dieną. Dėl susirgimo 
kuopos pirmininko Jono Pike
lio ir neatvykimo į susirinki
mą, susirinkimą atidarė ir ve
dė kuopos vice pirmininkas 
M. Vokietaitis, tai yra šios 
kuopos steigėjas, ilgametis A- 
merikos Liet. Tautinės Tary
bos pirmininkas ir visoje A- 
merikoje pagarsėjusio dra
mos artisto, dainininko Arnol
do Vokietaičio tėvas.

Pra- atsilankyti ir naujų atsivesti. 
Po susirinkimo bus užkan
džiai su arbatėle, kurią pa
ruošti apsiėmė narės Agnės 
Pilvelienė ir J. Dičkienė.

Korespondentė J. D.
Atsiimkit laikrodėlį

SLA 4-tosios apskrities iš
važiavime, įvykusiame rug
piučio 2 dieną Bellevievv Gro- 
ve parke, rastas moteriškas 
laikrodėlis. Kuri moteris ar 
mergina jį pametėt, atsišau
ki! šiuo adresu: V. Plečkaitis, 
262 Lloyd Street, New Haven, 
Conn.

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

v

Ruoškitės rudeninio 
sezono darbams

Jau baigiasi rugpiučio mė- 
nesis, dienos eina trumpy n, 
naktys ilgyn, Darbo Dienos 
šventė gčia pat, ir visai nepa
jusime kai ateis ruduo su 
šaltesniu oru ir patogiu orga- 
n i z a c iniams darbams. Kad 
atėjęs ruduo su šaltu oru ne
praeitų be naudos, jau dabar 
laikas ruoštis prie rudeninio 
sezono, o jam atėjus pradėt 
ruošt įvairius pobūvius, iš 
kurių butų nauda kuopoms, 
pobūvių ruošėjams ir visai 
organizacijai.

Iš anksto pradėjus ruoštis 
prie pobūvių, juos 
daryti sėkmingais, 
ties žinoma, kad 
susirenka ne tik
mo nariai, bet ir patriotingie- 
ji lietuviai, kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių nėra 
nariais, jie dalyvaudami po
būviuose susipažįsta su na
riais, organizacijos tvarka, 
jos atliktais ir dabar atlieka
mais darbais, vėliau tampa 
nariais ir kuopų veikėjais.

Todėl iš pobūvių, gerai iš
garsintų, būna nauda kuo
poms ir visai organizacijai. 
Kuopos padidina savo iždus, 
o organizacijos šeimos narių 
skaičius padaugėla.

----------- xox -----------
Svarbu padidinti 
SLA kuopų iždus

Sekamais 1960 metais Pitts- 
burghe įvyks Susivienijimo 
deimantinis seimas, į kurį 
kiekviena kuopa norės pasių
sti delegatus ją atstovauti su
kaktuviniam seime. Aišku, de
legatus siunčiant reikia pini
gų delegatų kelionėms ir ki
toms su jų kelione susiju
sioms išlaidoms apmokėti, o 
kuopų iždai pustuščiai. Kad 
tame reikšmingame istorinia
me seime kiekviena kuopa Devenių ūkyje, negalėjo lauk- 
butų atstovaujama, dabar 
laikas pradėt prie jo ruoštis 
ir didinti kuopų iždus, kad 
galėtų pasiųsti atitinkamą 
skaičių delegatų į istorinį sei
mą ir jiems keliones apmokė
ti.

Lėšų sukėlimui geriausia 
proga yra rudens ir žiemos 
sezonais, ruošiant įvairius po
būvius. Daugelis kuopų tą 
praktikuoja per keliolika me
tų ir tokių kuopų ižduose pi
nigų netrūksta. Tą gali pada
ryti visos kuopos, tik reikia 
iš anksto prie parengimų ruo
štis, juos gerai išgarsinti, o 
pasekmes bus geros. Ir sena 
lietuvių patarle sako, kad no
rint ką nors pasiekti, reikia 
dirbti, nes veltui niekas nieko 
neduoda. Susivienijimo nariai 
yra darbštus žmones, tad rei
kia manyti, kad kiekvienos 
kuopos veikėjai pasistengs 
tinkama! prisiruošti prie savo 
organizacijos deimantinio sei
mo ir pasiųs atitinkamą skai
čių delegatų kuopą atstovau
ti.

ti ilgiau ir išvažiavo, todėl 
pakvietė T. Matą. Pastarasis 
pasidžiaugė, kad jų rengta 
gegužinė gerai pavyko, 
ragino visus rašytis prie 
sivienijimo ir dirbti dėl 
tuvos išlaisvinimo.

Užrašų sekretorius Jurgis 
Trečiokas perskaitė protokalą 
iš gegužės mėnesio susirinki
mo, kuris buvo vienbalsiai 
priimtas. Protokole skambėjo, 
kad balsuojant pirkimą sene
liams namo, už tai kad SLA 
organizacija pirktų namą, 
balsavo 9, o kad nepriktų bal
savo 10 narių. Tokiu budu 
kuopa pasisakė prieš namo 
pirkimą. Tas įvyko kada na
riai išklausę centro sekreto
riaus dr. Viniko laiške pa
reikštus klausimus, giliau da
lyką išdiskusavo ir permatė, 
kad prie esamų sąlygų namo 
pirkimas ir išlaikymas gali 
sudaryti Pildomąjai Tarybai 
daug darbo ir rūpesčio ir sy
kiu gali atnešti nuostolių ir 
pačiai SLA organizacijai.

Finansų sekretorius Vladas 
Šiaulys raportavo, kad musų 
kuopos veikli narė, būtent 
Marė Ausiukaitienė, apleido 
musų koloniją išsikeldama į 
126-tą kuopą. Šitai išgirdę 
nuliudome, kad netenkame 
nuoširdžios veikėjos. Guodžia
mės tik tuo, kad dar ne į ka
pus išvyko ir gal gyvenimas 
pasitvarkyti taip, kad pp. Au- 
siukaičiai vėl į New Haveną 
sugryž gyventi. Kol kas vi
si kuopos nariai linki savo 
mielai narei ir veikėjai ge
riausios kloties jos gyvenime 
ir ilgiausių metų.

Laiškas skaitytas nuo 
Amerikos Lietuvių 

Auklėjimo Sąjungos 
paramos sportininkų 
į Pietų Ameriką. Po

Chicago, Illinois

SLA 36-TOS KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo mėn. 2 
dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street, 7:30 valandą vakare. 
Per vasarą neturėjome susi
rinkimų, tai dabar kviečiami 
visi nariai ir narės į šį susi
rinkimą.

A. Kaulakis,
SLA 36 kuopos sekr.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kp. Susirinkimas

Eidamas SLA 135 kuopos 
finansų sekretoriaus ir sy
kiu organizatoriaus pareigas, 
šiuomi pranešu kuopos na
riams ir narėms, kad musų 
kuopos mėnesinis susirinki
mas bus Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, 2715 E. Allegheny 
Avenue, rugsėjo 6 dieną, sek
madienį, 2 valandą po pietų. 
Todėl narės ir nariai, kurių 
mokesčiai vasaros karščio 
metu yra užsivilkę, prašau 
susirinkiman pribūti ir duok
les apsimokėti.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius.

. i
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Perstatytas “Tėvynės“ 
daktorius M. L. Vasil. Jis pa
sveikinęs svečius, prisiminė 
nekurtuos SLA darbuotojus, 
kaip tai velionį Joną Žeman- 
tauską, Joną Tareilą, kuris 
jau neturi pakankamai jėgų 
atsilankyti į gegužinę.

Pakviestas tarti kelis žo
džius plačiai žinomas veikėjas 
ir 4-tos apskrities sekreto
rius Antanas Oranta ir nenu- 
i 1 s t a n tis darbuotojas SLA 
organizijoj Antanas Birieta, 
iš Manchester,- Conn. Pasta
rieji pratarė po kelis atitinka
mus žodžius.

re-

Akron, Ohio

(Tęsinys)

Kadangi visi miego nenormalumai 
rodo labai jautrią vaiko nervą sistemą, 
sunku emocinį stovį dėl santykių su tė
vais ar su mokykla, tai svarbiausias gy
dymas yra pašalinti priežastį, jo sun
kius pergyvenimus, nuraminti, sutei
kiant jam reikalingą pagalbą. Tai yra 
esminis gydymas, o ne vaistais. Jeigu 
vaikas sunkiai užmiega, reikia vengti 
visų jaudinimų vakarais, būtent kino, 
televizijos ar skaitymų, nors ir butų ma
lonus; vengti sunkių valgių vakarienei, 
o taip pat gėrimų, kaip arbatą ir kavą. 
Grynas neperšiltas oras irgi padeda; da
boti, kad butų lengvas apklojimas. 
šlapinimosi kontrolės sidrimas-eneresis

Naujagimis šlapinasi į vystyklus. 
Tą veiksmą jis išmoksta kontroliuoti ve- 
liau. Kuo anksčiau mokinamas su pa
galba sąlygių reflektų, tuo lengviau į- 
pranta, kas būna metų gale, ar antrų 
pradžioje. Jeigu jis to neišmoksta, tai 
šlapinimas lovoje palieka ilgam, o kiti 
turi tą ydą suaugusiųjų amžiuje. Daug 
rečiau būna dieninis šlapinimas į kelnes. 
Atsitinka ir fizinių priežasčių, būtent 
šlapinimosi takų prigimti nenormalu
mai. Reikia ištirti, jeigu toks blogas į- 
pratimas pasilieka ilgiau.

Vaiko jautri nervų sistema ir jo 
emociniai pergyvenimai yra tos ydos 
priežastis. Ji gali prasidėti pas švarų 
vaiką po sunkio pergyvenimo ir laimės, 
pav. tėvų išsiskyrimas, ar jų staigus iš
vykimas, antro kūdikio gimimas ir tt.

Vaikas, kuris nesugeba kontroliuoti 
šlapinimosi, jaučiasi menkavertis, kal
tas; jis gėdinasi, yra nemėgiamas tėvų, 
pajuokiamas draugų. Toks vaikas turi 
būti gydomas kaip sunkiai sužalotas 
emociniai. Jis neprivalo būti baramas, 
baudžiamas, ar gėdinamas, kas tik smar
kiai pablogina jo psichinį ir emocinį sto
vį. Atbulai tenka pakelti jo pasitikiėji- 
mą savimi, kad tos ydos jis gali atsikra
tyti. Reikia pašalinti jo sunkesnius per
gyvenimus ir nuraminti. Tėvai turi ro
dyti pastangas padėti jam ir užtikrinti 
savo globos pastovumą. Tas yra esmi
nis gydymas, o įvairių tam pagelbinių 
priemonių yra nemažai: vaistai, elektri
zacija, skysčių mažinimas, ypač po pie
tų ir vakarais, kėlimas šlapintis naktį 
tam tikromis valandomis.

Žaidimas kūno dalimis

tu. Jeigu visi tie nerviškumo reiškiniai 
pas didesnį vaiką nepraeina, o dar blo
gėja, tenka susirūpinti jo psichiniu sto
vu.

Tad kuopų Veikėjai broliai 
ir sasės, imkitės darbo ir ne
laukite iki kas nors jus para
gins, dirbkite patys ir ragin
kite kitus dirbti.

\

Šiaurės 
Fizinio 
prašant 
kelionei
apkalbėjimui nutarto paauko
ti iš kuopos iždo $5.00.

Iškeltas kla u s i m a s apie 
miesto knygyne esamą lietu
vių kalboje knygų skyrių, 
apie ką ne tik musų naujaku
riai, bet ir patys kuopos na
riai mažai ką žino. Lietuvių 
kalboje knygų skyrius mažai 
yra lankomas, nors jame yra 
ir gana vertingų knygų. Tie
sa, yra ir tokių dėl kurių lie
tuvių tautai butų gėda prieš 
Ameriką. Sužinojus apie šį 
miesto knygyne lietuvių sky
rių, ypač musų naujakuriai 
galėtų tą skyrių geriau per
tvarkyti. Tie, kurie to sky
riaus įsteigimu rūpinosi, jau 
yra apleidę šį pasaulį. O jei 
kuris dar gyvas, tai jau akių 
šviesa susilpnėjus.

ĮPo vasaros atostogų pir
mas šios kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėn. 6 dieną, 
t. y, pirmą viršminėto mėne
sio sekmadienį, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku, 243 
Front Street, 2-rą valandą po 
pietų. Kviečiame visus narius |

SLA 354 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugsėjo mėnesio 6 
dieną, priprastu laiku ir pri
prastoje vietoje.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės malonėkite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes turime 
daug reikalų aptarimui. Atei
dami į susirinkimą, atsiveski
te savo draugus ir pažįstamus 
prirašyti prie SLA 354 kuo
pos. J. V. Ramoška.

Port Chester, N. Y.

SLA 367 KUOPOS 
narių susirinkimas bus laiko
mas šių metų rugsėjo mėne
sio 13 dieną, po numeriu 14 
Brecknudg Avenue, Port Ces- 
ter, N. Y. Pradžia antrą va
landą po pietų.

Prąšomi visi kuopos nariai 
ir narės atsilankyti ir užsi
mokėti mėnesines mokestis. 
Yra ir kitų reikalų aptarimui 
dėl kuopos gerovės. Iki pasi
matymo susirinkime rugsėjo 
mėnesio 13 dieną.

Ona Gotautienė.

i

Piršto čiulpimas, dažniausia nykš
čio, yra neretas pas jauną, kūdikį, bet tas 
palinkimas praeina kūdikiui paaugus. 
Jis jį vartoja prieš miegą, rečiau dieną. 
Bet yra vaikų, kurįe nenustoja čiulpti ir 
paaugę, ne tik gulant, bet ir bėgiodami. 
Tas yra nervingas vaikas su stipria 
emocine reakcija įvairiems pergyveni
mams. Pašalinti tą ydų yra sunku. Ne
padeda tepimas karčiais vaistais, piršto 
aprišimas, vartojimas pirštinių ir kitų 
mechaninių kliūčių. Čaunasi įspūdis, 
kad jos padidina, sužadina norą čiulpti, 
nes nuolat primena jį. Svarbiausi prie
monė yra, kad vaikas pasijaustų tėvų
mylimas, jų globos užtikrintas. Be to, Vaiko nepaklusnumas iššaukia nesusi- 
kad butų pašalinta jo pergyvenimų prie
žastis. i H

Taip pat emocinės kilmės yra nagų 
kramtymas. Ir šiuo atveju nepadeda jo
kios išorinės priemonės nei raminantieji 
vaistai, tik pašalinimas jo didelių rūpes
čių, jaudinančių pergyvenimų ir baimės. 
Gražinus ramumą ir patenkinimą, tas į- 
pratimas išnyksta savaimi.

Dantų griežimas miegant nepaeina 
nuo kirminų, o tik nuo sunkių sapnų 
kaip pasekmė vaiko emocijų dienos me-

Žaidimas lytiniais organais dažnai 
pasitaiko pas vaiką, kuomet jis pradeda 
įdomautis jais, maždaug 4 metų amžiu
je. Bet tas nėra seksualinis žaidimas, 
tik panašus j žaidimus savo kūno dali
mis. Kuomet žaidimas surištas su lyti
niu malonumu ir kartojasi pastoviai, tai 
vadinama jį onanizmu ar masturbacija. 
Daugumoje atsitikimų tas yra tik laiki
nas reiškinys. Neretai, būna lokalinė 
priežastis, kaip ankštos kelnaitės, kurios 
iššaukia niežėjimą, norą kasytis, trinti, 
arba nuo nešvarumo užsidegimas su nie
žėjimu. Kai kurie gauna pirmą lytinį 
jausmą lipdami į medį, jodami arkliu, 
bet dauguma išmoksta iš savo draugų. 
Vaikai įpratę dažnam onanizmui lieka' 
labai nervingi, bailus, apatiški, skunžia- 
si galvos skausmais, svaigimais. Vaikas 
slepia savo įpratimą nuo tėvų, bijo jų 
barimo, bausmės. Atbulai, tėvai turi 
veikti raminančiai, padedant pašalinti 
jo sunkias emocines ar socialines proble
mas ir jo menkavertės jausmą. Vaikas 
turi vengti erotinės literatūros, jaudi-1 
naiičių vaizdų kinuose ir televizijoje. 
Kadangi toks vaikas jaučiasi nusilpęs, 
reikia pakelti ir jo fizines jėgas sportu, 
judėjimu, žaidimais ore, šaltais kūno 
aptrinimais ir dušais. Tėvai neturi ro
dyti didelio rūpesčio, nusiminimo dėl 
vaiko stovio, o reikšti jam pasitikėjimą, 
ir viltį, kad pergales ydą ir pagys.

Pykčio Priepuoliai
Nervirgas vaikas, susijaudinęs mo

tinos elgesiu su juo, parodo pyktį žo
džiais, imituodamas tėvus, arba tripsi 
koja, stumia, muša kėdę, ar laužo savo 
žaislus. Nubaustas fiziniai, muštas, jis 
tiek susijaudina, kad gauna priepuolį: 
staiga krenta ant žemės, šaukia, verkia, 
daužosi rankomis ir kojomis, muša save, 
ar kitus. Tas tęsiasi keletą, minučių. 
Boto vaikas nusiramina. Klaidinga bu
tų stengtis jį raminti, priepuolio metu, 
ar užtikrinti savo meilę ir globą, žadė
ti nusileisti jam. Geriausia palikti jį 
vieną ir nekreipti į jį jokio dėmesio. Ne
retai vaikas užpykęs pats bėga į savo 
kambarį ir ten užsidaro.

Po priepuolio jis jaučiasi nuvargęs, 
reikalingas poilsio. Nežiūrint to, dar 
nelaikąs jį raminti. Nereikia kelti jo
kių klausimų, surištų su pykčiu ir prie
puoliu. Kuomet jis pats j ieško vėl mo
tinos meilės, tai yra jo susitaikymo va
landa su tėvais.

Pykčio priepuolį vadinama dar 
temper tontrum. Jo priežastis įvairi, 
būtent, ar vaikas negauna to, ką jis no
ri ir kas jam atrodo būtina, ar jis per
gyvena didelę baimę, ar nesugeba išpil
dyti jam uždėtų reikalavimų. Pavydas 
gali pereiti į pyktį, nes jis bijo, kad nau
jai gimęs kūdikis neužimtų jo vietos, 
arba jeigu tėvai parinko kitą vaiką savo 
favoritu. Dėl tų priežasčių vaikas nu
stoja tėvų globos tikrumo, pasitikėjimo 
jais ir begalo sunkiai visa tai pergyvena.
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pratimus su tėvais. Būdamas apie 2-4 
metų amžiaus vaikas įgyja vis stipresnį 
norą pasiliuosuoti nuo tėvi> globos, likti 
savystoviu. Pradeda mažiau kreipti dė
mesio į tai, kas tėvams patinka ir ką jie 
nori. Šiuo atveju gali įvykti konfliktas, 
jeigu tik tėvai nemoka su tokiu vaiku 
elgtis, todėl labai dažnai ir nebeišvengia 
vaiko (nepaklusnumo. Sunkesniuose at
sitikimuose vaikas lieka negativistu, už
sidaro savyje ir veikia priešingai. Toks

s ' (Bus daugiau)
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROJOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo, 
j vykusio 1959 metais vasario 27-kovo I dieno* 
mis, SLA Centro patalpose, 307 W. 30-th Street, 
New York I, N. Y.

(Tęsinys)

ŠERTOJI SESIJA
šeštąją ŠIA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 

sesiją SLA prezidentas P. Dargis atidarė 1958 m. ko
vo mėn. 1 d. 10 vai. ryto, SLA Centro .pataLpose, 307 
W. 30 St., New York, N. Y.
ja

Šiame posėdyje dalyvau- 
visi Pildomosios Tarybos nariai:

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

kvorumą.
39. Apsvarsčius SLA Jaunuolių Komisijos patiek- 

veiklos planą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta
pavesti prezidentui P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. 
Vinikui, plačiau susipažinti su Jaunuolių Komisijos 
patiektais plakais, jei ras tinkamais ir reikalingais, 
autorizuoti juos, duoti atsakymą Pildomosios Tarybos 
vardu į patiektus planus bei pavedė rūpintis Jaunuo
lių Komisijos veikla.

40. E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus 
vienbalsiai nutarta apmokėti Jaunuolių Komisijos na
riams po $8.00 už sugaištą laiką, o tiems nariams, ku
rie atvyko iš toliau, atlyginti kelionės ir viešbučio iš
laidas.

41. Svarstomi tolimesni SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko raporte patiekti įnešimai.

Apsvarsčius praleistų per klaidą orderių nume
rių klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, adv. S. Bredes pa
rėmus, vienbalsiai nutarta praleistus orderio numerius 
nuo 589 iki 690 numerio skaityti tuščiais.

42. Apsvarsčius vaikų apdraudos “Payor Clause” 
klausimą ir atsižvelgus, kad SLA 50-tas Seimas nu
tarė priimti šį pagerinimą vaikų apdraudoje, įnešus, 
parėmus vienbalsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui

ro

tą

dr. M. J. Vinikui įgyvendinti SLA 50-to Seimo nuta
rimą.

43 Apsvarsčius SLA 50-to Seimo 55 nutarimą, 
kuris skamba taip: ‘‘Nutarta mokėti SLA kuopoms 
nuo surinktų duoklių kuopose 2%, kuriuos kuopos iš
mokės proporcingai tiems, kurie iškolektuoja duok
les”, J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus vien
balsiai nutarta šį Seimo nutarimą pradėti vygdyti nuo 
1959 metų pradžios (nes įstatymas atgal negali veik
ti), ir tuos du nuošimčius paskirstyti taip: Vieną nuo- 
šimtą, kaip iki šiol gaus kuopų finansų sekretoriai, o 
kitą nuošimtį duoklių kolektoriai.

Be to, nutarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. 
Vinikui išleisti aplinkraštį visoms SLA kuopoms, pa
aiškinant apie kolektorių įvedimą kuopose, jų parei
gas, atsiskaitymo tvarką ir atsakomybę, nusakant, 
kaip ir kada jiems bus išmokamas 1 nuošimtis nuo jų 
surinktų duoklių.

44. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Vini- 
ka įnešimą 20 metų taupomosios ir 20 metų išmoka
mos apdraudos klausimais ir atsižvelgus, kad dauge
lio narių apdraudos jau pribrendo ir kad visiems na
riams tenka rašyti aiškius laiškus, nurodant ką jie 
gaus atsiėmę savo taupomą apdraudą, bet mokėdami 
savo duokles toliau, arba mokėdami savo duokles už 
išmokėtą apdraudą, įnešus, parėmus vienbalsiai nu
tarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui išdirb
ti lenteles, kad nereikėtų kiekvienu atveju daryti at
skiri apskaičiavimai, kuriose butų nurodyta, kokias 
apdraudas už tas pačias duokles gali įsigyti ir kokias 
naudas narys gali turėti mokėdamas savo 
liau.

45. SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui 
kad nupirko naują, pagerintą “proof
$275.55, nes senuoju “proof presu” nebuvo galima aiš
kiai atspausdinti Tėvynės adresu, ko pasėkoje paštas 
yra padaręs keletą pastabų. J. Maceinai įnešus, dr. S. 
Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta ratifikuoti “proof 
preso” įsigijimą.

46. SLa sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
M. Klimo laišką ir pridėtą prie laiško narių sąrašą, 
kuriuo įprašo leisti ęteigti naują SLA kuopą. Apsvars
čius klausimą J. Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parė
mus, vienbalsiai nutarta duoti čarterį naujai SLA kuo
pai.

47. Apsvarsčius Liet. Radio iKorp. Bostone vedė
jams p. Minkams 25 metų sukakties minėjimo proga

suteiktos $50.00 paramos klausimą, N. Gugienei įne
šus, E. Mikužiutei parėmus vienbalsiai nutarta ratifi
kuoti suteiktą $50.00 paramą.

48. Apsvarsčius SLA Kultūros namo klausimą 
Chicagoje, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta išrink
ti komisiją iš dr. S. Biežio, N. Gugienės ir E. Mikužiu- 
tės ir pavesti jai ištirti vietoje sąlygas ir nustatyti 
galimybes ar yra galima toksai sumanymas įgyven
dinti.

49. Apsvarsčius Lietuvių Auditorijos Chicagoje 
klausimą, dr. S. Biežis pareiškė, kad pasirūpins gauti 
iš Liet. Auditorijos korporacijos patvirtintą 1958 me
tų apyskaitą, kurią prisius SLA sekretoriui.

50. Apsvarsčius Senelių ir Poilsio namo klausi
mą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta išsiuntinėti 
visoms SLA kuopoms atsiklausimo aplinkraštį, kad 
sužinoti kuopų ir narių tuo klausimu nuomonę, ir kiek 
SLA narių norėtų tokiame name gyventi.

SLA prezidentas P. Dargis šeštą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. po pietų pas
kelbdamas, kad septinta sesija prasidės šioje pat vie
toje 2 vai. p. p.

SEPTINTOJI SESIJA

duokles to

paaiškinus,
presą” už

ro

P I C N I C

AT 1 P. M.

Sicomac Road,

GRAND GET-TOGETHER

Lithuanian Alliance Committee on Youth Activities 
Assisted by LAA Fifth Distriet, is sponsoring

TO BE HELD AT —

LINDBERGH PARK

North Haledon, N. J
near Paterson, N. J.

SUNDAY, SEPTEMBER 6,1959
RAINORSHINE — ADDMISSION: 90 CENTS ONLY

An elaborate program has been arranged for your entertainment during 
the day and evening: BEAUTY CONTEST — DANCE CONTEST — 
DOOR PRTZES and SPECIAL ENTERTAINMENT for the GUESTS 
CHILDREN.
Choice of refreshments availablc. 
DANCING UNDER THE STARS

leisti mokslinėms studijoms paremtas knygas, kurių 
tikslas yra įrodyti mokslinėmis tezėmis apie Vakarų 
Lietuvą, kad ten nuo amžių lietuvių gyventa ir yra lie
tuvių kraštas.

N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vien
balsiai nutarta nupirkti Lietuvos Vakarų Studijų Ko
misijos 20 išleistų knygų.

55. Svarstomas SLA pirmo apskričio pirmininko 
A. Staniškio laiškas, kuriuo siūlo suruošti New Yor
ke šį rudenį pagerbimo pobūvį užsitarnavusiems vei
kėjams: dr. M. J. Vinikhi, dr. P. Grigaičiui ir S. Ge
gužiui.

Visapusiškai apsvarsčius klausimą buvo prieita 
išvados, kad dėl taupumo sumetimų pagerbimą reikė
tų atidėti iki sekančio SLA Seimo.

56 Svarstomas pavienių SLA 126 kuopos fin. sek
retoriaus P. Bukšnaičio raštas, liečiąs vieno nario pra
eitų laikų duokles.

Kadangi visas reikalas yra praeities ir nėra ga
limybių jį išaiškinti, todėl įnešus, (parėmus vienbal
siai nutarta rašte suminėto nario duoklių skirtumą 
$15.98 plius $1.20 kuopos reikalams sumokėti iš Nui- 
sance Fondo.

57. Svarstomas Amerikos Liet. Tautinės Sąjun
gos raštas, kuriuo kviečia SLA dalyvauti adv. A. Olio 
ir A. Vanagaičio mirties sukakties paminėjime.

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta įgalioti SLA 
sekretorių dr. M. J. Viniką atstovauti SLA minėtame 
mirties sukakties paminėjime.

58. Apsvarsčius Suvalkų-Punksto lietuvių reikalą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti SLA pre
zidentui P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui rei
kalą ištirti ir jei ras galima patenkinti jų prašymą.

59. Apsvarsčius SLA permokėtų duoklių Internal 
Revenue reikalą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta 
autorizuoti SLA sekretorių dr. M. J. Viniką vesti by
lą su Internal Revenue, kad sumažinti dalį mokamų 
duoklių.

60. Apsvarsčius Morkičių klausimą ir turint dė
mesyje, kad morgičių davimui paskirtos lėšos yra iš- 
sisėmusios, ir kad neapsunkinti aplikantų, įnešus, pa
rėmus vienbalsiai nutarta morgičių davimą sulaikyti 
iki pasipildys morgičiams duoti lėšos.

61. Svarstomas SLA organizacijos deimantinio-75 
metų sukakties minėjimo klausimas. SLA prezidentas 
P. Dargis paaiškino, kad sekantis SLA Seimas įvyks 
metus anksčiau prieš deimantinį SLA jubiliejų, t. y. 
kada SLA sukaks 74 metai, o kitas seimas įvyks pra
ėjus vieniems metams po deimantinio jubiliejaus. To
dėl, jis paprašė Pildomosios Tarybos apsvarstyti šį 
klausimą ir nutarti, kad žinoti, kuriame seime minė
sime SLA deimantinį jubiliejų.

Apsvarsčius klausimą ir pasisakius visiems Pil
domosios Tarybos nariams, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta ateinančiame SLA 51 Seime minėti SLA 
organizacijos 75 metų sukaktį ir sąrišyje su tuo pra
dėti naują Deimantinį Vąjų.

62 Apsvarsčius SLA Pildomosios Tarybos sekan
čio suvažiavimo klausimą, įnešus, parėmus, vienbal
siai nutarta sekantį Pildomosios Tarybos suvažiavimą 
šaukti pradedant rugpiučio 17 dieną SLA Poilsio na
me Atlantic City, N. J.

63. Apsvarsčius SLA 36 kuopos narės Salomėja 
Jankauskienės, Centr. No. 46381, kuri mirė 1959 m. 
sausio mėn. 14 d., buvo atsižvelgta, kad iki susirgimo, 
visą laiką išbuvo gerame 
mus vienbalsiai nutarta
$1,000.00.

64. Įnešus, parėmus
mokėjimo čekius, kurie nėra iškeisti dviejų metų lai
kotarpyje kanseliuoti. Apie tokių čekių kanseliavimą 
pranešti čekio gavėjui, nurodant, kad jam priklauso
mus pinigus galės gauti nauju čekiu.

65. Apsvarsčius neišmokėtų pomirtinių reikalą, 
įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta įgalioti SLA sek
retorių dr. M. J. Viniką, kad jis pagal SLA konstitu
ciją, visas neišmokėtas pomirtines, prie kurių nėra 
pridėta atatinkamų pateisinamų dokumentų, sugražin
tų į Pomirtinių Fondą, iki visi pateisinamieji doku
mentai apie išmokėjimą bus pristatyti.

SLA prezidentas P. Dargis, padėkojęs visiems Pil
domosios Tarybos nariams už taip rimtą visų reikalų 
svarstymą, už įsigilinimą į visus SLA esminius rei
kalus, už visus įnešimus, pareikštas mintis SLA or
ganizacijos tobulinimo reikalu, septintą sesiją ir SLA 
Pildomosios Tarybos suvažiavimą uždarė 6 vai. v.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

I

Septintą SLA* Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją atidarė prezidentas P. Dargis, 1959 m. kovo 
men. 1 d. 2 vai. p. p., SLA Centro patalpose, 307 W. 
30 St., New York, N. Y. Šioje sesijoje dalyvauja visi 
Pildomosios Tarybos nariai:

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

kvorumą.
Be to, šiame posėdyje dalyvauja S. Jokūbaitis,

Centrinis Atstovas, SLA Jaunuolių Komisijos Kanado
je atstovas.

51. Prezidentas P. Dargis pakviečia Centrinį At
stovą iŠ. Jokūbaitį, jei turi kokių klausimų, pasisakyti 
SLA reikalais Kanadoje. S. Jokūbaitis iškelia SLA 
įsiregistravimo klausimą Kanadoje, nurodydamas dau
gelį motyvų, kurie verčia šį klausimą kelti ir juo rū
pintis.

Į S. Jokūbaičio iškeltą klausimą duoda platų pa
aiškinimą SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas. Jis pa
reiškia, kad Pildomoji Taryba ir visi jos nariai asme
niškai yra nemažiau suinteresuoti, kad SLA butų įre
gistruotas Kanadoje. Įsiregistravimo reikalu buvo 
atliktas labai platus susirašinėjimas su Ottawa Insuv- 
rance Departmentų ir tuo reikalu esame gavę Penn- 
sylvania Apdraudos Departamento nuomonę.

Svarstant SLA įsiregistravimo klausimą Kana
doje teko atsižvelgti į tris klausimus: 1) juridinį, 
2) finansinį ir 3) viešąją opiniją.

Nauji Kanados įstatymai įsiregistravimui yra pa
lankus, viešoji opinija gera. Bet tuojaus susiduriame 
su finansiniais sunkumais. SLA sekretorius dr. M. J. 
Vinikas nurodė, kiek Kanada turi narių, kokios jų 
mėnesinės ir metinės duoklės, kiek kainuotų įsiregis- 
travimas ir išlaikymas, kiek kainuotų SLA Čarterio 
pakeitimas ir kokios susidarytų pridėtinės išlaidos. 
Nurodęs šias priežastis, SLA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas paaiškino, kad tuom tarpu, įsiregistravus Kana
doje SLA organizacija susilauktų iš to nuostolio. Ta
čiau priminė, jei tas nuostolis butų tik laikinas, tai 
dėl SLA ateities gerovės butų galima jį pakelti. No
rint SLA įregistruoti Kanadoje be nuostolių, reikia 
stengtis padidinti narių skaičių ir apdraudų dydį.

Po keletos paklausimų ir papildomų paaiškinimų, 
buvo prieitą visų vieningo supratimo, kad Pildomoji 
Taryba rūpinsis įsiregistravimo reikalu, o Kanados 
SLA nariai stengsis padidinti narių skaičių.

52. Svarstant Naujienų 45 metų jubiliejaus klau
simą, J. Maceinai įnešus, adv. S. Bredes parėmus vien
balsiai nutarta pasveikinti Naujienas jubiliejaus pro
ga, paskirti $100.00 dovaną ir pavesti N. Gugienei, E. 
Mikužiutei ir dr. S. Biežiui oficialiai atstovauti SLA

' Naujienų jubiliejiniame minėjime.
53. Svarstomas Chicagos Aukštesniosios Litunis- 

tikos Mokyklos prašymas duoti $2,000.00 beproccntinę 
paskolą vadovėliams leisti.

Kadangi SLA tokių paskolų negali duoti, todėl 
nerasta galimybių prašymą patenkinti.

54. Svarstomas Lietuvos Vakarų Studijų Komi
sijos prašymas paremti Komisijos darbą ir pagalbėti

i
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stovyje, todėl įnešus, parė- 
išmokėti pilną pomirtinę

vienbalsiai nutarta SLA iš-

Liaudininkų Suvažiavimas6

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
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651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164

daugiau informaclj i reikalaukite musu katalogu

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos ištaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos lr skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdami

Cleveland, Ohio

till 8 P. M.
PauDP. Dargis, Seeretary Dr. M. J. 
Board Attorney S. Bredes, Jr., and

Officials of the Alliance: President
Vinikas, member of LAA Executive 
members of Committee on Youth Activities will be present.
All members of local LAA Lodges in New Jersey and Nevv York, their 
families and friends, are cordially invited to attend this first gathering 
of Lithuanians sponsored by LAA Committe on Youth Activities.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-814 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOroling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

♦SiAntinlų pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. SeStadie-

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Caltf. 
DUnkirk 5-6550

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

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOvvnsend 8-0208

Skautų Vadovų 
Posėdis

Rugpiučio 16 d. Hartforde 
įvyko rytinio pakraščio skau- 
tų-skaučių vadovų posėdis bu
simosios stovyklos reikalais. 
Posėdžiui pirmininkavo V. 
Pileika. Dalyvavo 16 vadovų 
iš įvairių vietovių. Nuspręsta 
stovyklos .programą n e a p- 
krauti užsiėmimais; akcen
tuoti lituanistiką žaidimų — 
rungtynių forma. Painfor
muota, jog iki šiol apie savo 
dalyvavimą yra pranešę apie 
300 visų šakų skautų ir skau
čių.

Stovyklos oficialus atidary
mas įvyks sekmadienį, rugp.

30 d. 5 vai. vakare, po to — 
laužas. Visuomenė kviečiama 
atidaryme dalyvauti. Stovyk
los adresas — Camp Child, 
Manomet, Mass. (11 mylių už 
Plymouth, važiuojant į Cape 
Cod. Stovyklavietė yra prie 
Rt. 3A). R. K.

Musų mieste rugsėjo mėn. 
5 ir 6 dienomis įvyks Valstie
čių Liaudininkų suvažiavimas 
Lake Shore Country Club pa
talpose. Pradžia 1 valandą po 
pietų. Apie valstiečių liaudi
ninkų darbus pranešimus pa-

darys dr. Karvelis, H. Blazas, 
M. Mackevičius, L. Šmulkš
tys, J. Audėnas ir kiti. Posė
džiuose ir sandariečių rengia
mam pobūvy rugsėjo 5 die
nos vakare dalyvaus ir kalbą 
pasakys konsulas dr. P. Dauž- 
vardis. Bus ir meninė progra
ma, kurią atliks solistė Juzė 
Daugelionė. Rengėjai kviečia 
visus geros valios vietinius ir 
iš apylinkių lietuvius daly
vauti pobūvyje. Koresp.

Lietuvoje artistų grupė iš
vyko į Kazachstaną, vado
vaujant art. E. Juškevičiui. 
Tai “estradinių artistų” gru
pė, su akrobatais ir žongle- 
riais.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Pirmadienį, rugpiučio 24 
dieną Tėvynės redakcijoj lan
kėsi Susivienijimo iždininkė 
Nora Gugienė ir lietuviškų 
radijo valandų vedėja Sophia 
Barčus iš Chicagos. P-nia Gu
gienė dalyvavo Susivienijimo 
Pildomosios Tarybos narių 
posėdžiuose, kurie praeitą sa
vaitę vyko Atlantic City, N. 
J., o p. Barčus buvo nuvykusi 
į Atlantic City kelioms die
noms atostogų, tai grįždamos 
sustojo New Yorke ir aplan
kė savo organizacijos organo 
redakciją. Su malonioms vieš
nioms pasikalbėta organizaci
jos ir kitais reikalais.

Ponia Gugienė tos pat die
nos popietį išskrido į namus, 
o p. Barčus pasiliko kelioms 
dienoms New Yorke aplanky
ti Čia gyvenančius draugus 
drauges.

burgh, Pa., K. Butienė iš To
ronto, Ontaria, Canada, D. 
Brauklys su žmona iš Gil- 
bertsville, Pa., dr. S. Budrys 
iš Chicagos, dr Pautienius su 
žmona ir šeima iš Cleveland, 
Ohio, Helen Povilanskas iš 
Brooklyno, dr. Biežis su žmo
na iš Chicagos, Natalija Kul- 
bak iš Brooklyno, Valatka su 
žmona iš Paterson, N. J., adv. 
Briedis su žmona iš Brookly
no, L. Jankauskaitė iš Brook
lyno, ir šių žodžių rašytojas 
su žmona iš E. Orange, N. J.

Vladas J. Dilis.

Gausiai dalyvaukime šiame 
bankete, kuriame turėsime 
progos susipažinti tiek su 
suvažiavimo dalyviais, tiek su 
Bendruomenės ir kitų lietu
viškų veiksnių vadais. Turėsi
me ir aukštų amerikiečių sve
čių, kurių pavardes paskelbsi
me vėliau.

pareigūnai bus šie — Ig. Pet- 
niunas — vyriausias ūkvedys, 
kun. J. Klimas -— kapelionas, 
D. Glodas — vandens sporto 
vedėjas, R. Kezys — laikraš
tėlio redaktorius. R. K.

Padėka

Brooklyn, N. Y.

“Jos balsas buvo saldžiausias, kokį 
kada nors girdėjau

Banketo meninę programą 
išpildys visų mėgstama švel
nioji solistė Monika Kripkau- 
skienė, akompanuojant muzi
kui Aleksandrui Kučiunui. Šo
kiams gros lietuviškas orkes
tras. V. Kutkus.

Chicago, Illinois

9

Lietuviams Skautams Rem
ti Komitetas New Yorke šir
dingai dėkoja rašytojui Ste
pui Zobarskui už paaukojimą 
komiteto reikalams didesnio 
kiekio lietuviškų knygų. Taip 
pat ačiū tariama ir žurnalis
tui Juozui Valakui, prisidėju
siam prie vertingos dovanos 
gavimo.

MRS. ANN F. BLATT
The Bronx, N. Y.

“Vieną rytą atsikėlus staiga 
pasijutau nepaprastai liguis
ta. Grįžau į lovą, bet, nors 
telefonas buvo arti, sunku 
buvo jį pasiekti. Šiaip taip 
pasiekiau ir vienu pirštu pa
sukau telefono ciferblatą 
(dial), raidę ‘O.’ Atsiliepus 
telefonistei pasakiau gydyto
jo pavardę. Staiga išgirdau 
malonų balsą: ‘Nesirūpink 
Mrs. Blatt, tuojau pašauksiu 
tau pagalbą.’ Tai buvo Cen- 
tralinės vedėja. Ji toliau su 
manim kalbėjo ir raminu. Tuo 
metu telefonistė šaukė man 
pagalbą. Dėka jų rūpestin
gumo ir paslaugos pagalba 
atvyko laiku.”

įvairiais reikalais. Tas pa
tarnavimas yra pigiausias 
reikmuo šeimos gyvenime. Jo 
kaina pakilo mažiausiai.

NEW YORK TELEPHONE 
COMPANY

Įsipareigojimus priima ir— 
pamiršta. — Prof. sąjungos 
tarybos p-kas Dobrovolskis 
‘Tiesoje” skundžiasi, kad kai 
kurios įmonės priima ir pas
kelbia soolenktynių įsiparei
gojimus, bet juos greit vėl 
pamiršta.

43
ir

Atlantic City, N. J

laužavedė, R.

virši-

Detroit, Michigan
300.00Rengiamas Banketas

600.00

%•

Pradžia 1 vai. p. p. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.

43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 1 savaitę 2 d
81 kp., So. Omaha, Nebr., sirgo 5 sav. 6 d___

šiltai pri- 
pasižadėjo

bu-
la-

$302.58
$16,340.67

f
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skaučių 
viršninkė,

— padėjėja, A. 
komendante, L.
- progr a m o s

A. Kalvaityte' —

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

kiekvienam lietuviui, 
kiekvienas lietuvis pri- 
apsidrausti.
gaila, kad SLA. vasar-

Daug Atostogininkų 
, SLA Vasarnamyje

• U i .. »• . • .

— adjutantas, 
programos ve- 

J. Raš- 
vilkiukų stovyklos vir-

*

Viso ................................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Viso _________________ —-------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

t

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. VAIČAITIS,
K. BALIULJS,
O. RABAŠAUSKIENffi, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 8 sav. 3 d.
A. GALIŠAUSKAS, 227 kp., Dės Moines, Iowa» sirgo 5 savaites

J. DRAGOON, Jr., 290 k., Rumford, Me„ sirgo 12 savaičių --------
DIOKAS, 315 kp., Hudson, N. Y., sirgo 8 savaites _____ ._______

kaip kas- 
ruošia sa-

I.
J.

SLA 38 Kuopos Veikla

A

- $16.00
88.00
41.08
60.00
51.00
45.50

LITHUAN1AN ALL1ANCE 0F AMERICA
807 W. 30tb St, New York 1, N. Y. Tel. LA

SLA vasarnamis Atlantic 
City yra patogi vieta poilsiui 
ir Jįętūvių veikėjų ir profesio
nalų .'susitikimo bei susipaži- 
nimp’ centras. Čia dabar yra 
suvažiavę ne. tik SLA Pildo
mosios Tarybos ir Kontrolės 
Komisijos nariai aptarimui 
savo organizacijos reikalų. 
Čia taipgi įvyko dabar einan
čio Vajaus Komisijos posė
džiai

Be Susivienijimo pareigūnų, 
čia yra privažiavę vasaro
ti daug lietuvių: visuomeni
ninkų, profesionalų, biznierių 
net iš tolimų Amerikos ir Ka
nados lietuviais apgyventų 
miestų. Čia juos supažindina 
su SLA tikslais centro val
dybos nariai: prezidentas P. 
Dargis ir sekretorius dr. M. 
J. Vinikas. Lietuviams gyve
nantiems išeivijoje, ši Ameri
koje didžiausia lietuvių fra- 
temalė draudimo ir ligoje pa
šalpos organizacija yra reika
linga 
kurioj 
valetų

Tik
vietė yra maža ir tik maža 
dalis norinčių čia vasaroti te
gali į ją patekti.

Šiuo laiku čia atostogauja 
sekanti:

Adv. Dailidė su žmona ir 
Šeima iš Cleveland, Ohio, dr. 
Kanauka su žmona ir šeima 
iš Baltimore, Md., SLA prez. 
P. Dargis su žmona iš Pitts-

SLA 38 kuopos įvykęs pas
kutinis susirinkimas, dėl va
saros pramogų, malonumų ir 
gausių rugpiučio mėnesį ato- 

• stogų, nors nebuvo gausus, 
bet turiningas. Veiklus kuo
pos pirmininkas J. Aymanas 
pristatė 6 naujus narius.

Tai pavyzdys visiems SLA 
nariams, kuris kiekviename 
susirinkime vis atneša prira
šęs po keletą naujų narių. 
Tai tikrai bravo broli Ayma- 
nai!

Adv. Bredes kvietė atsi
lankyti į pirmąjį jaunuolių 
parengimą, įvykstantį rugsė
jo 6 dieną Lindbergh Parke, 
N. J. Susirinkimas 
ėmė kvietimą ir 
dalyvauti.

Gi 38 kuopa, 
met, taip ir šiemet
vo metinį parengimą Piliečių 
Klube, Brooklyne, lapkričio 
pradžioje. Išrinkta komisija 
iš: St. Volskio, Aymano, Pa- 
rojaus, Joniko, Bručo ir Ma- v • •
C1O.

Ruoškitės visi, nes parengi
mas bus didelis, gražus ir gai
lėsis tie, kurie jame nedaly
vaus. J. Parojus.

SLA 134-TOS MOTERŲ 
kuopos poatostoginis svarbus 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 3-čią dieną, 
7:30 valandą vakare, Holly- 
wood svetainėj, 2421 W. 
gatvė.

Visos narės kviečiamas 
tinai atsilankyti, nes yra
bai svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi užsilikusios su mokes
čiais prašomos nepamiršti už- 
simokėt. Kp. Valdyba.

Rambynas II Stovyklų 
Vadovybės

Rytinio pakraščio skautų- 
skaučių stovykloms, kurios į- 
vyks rugp. 30—rūgs. 7 dieno
mis, yra sudarytos vadovybės 
senkančios sudėties: 
— R. Molienė —
L. Avižonienė 
Vedeckaitė — 
Petrauskaitė 
vedėja,
paukštyčių stovyklos vedėja,
M. Jucėnaitė 
BartytėiLora — sanitarė.

Skautų: V. Pileika
ninkas, R. Kezys — pavaduo
tojas ir atstovas reprezentaci
jos reikalams, V. Alksninis— 
komendantas, K. Čampė — 
stovyklos apsaugos vedėjas, 
V. Raškevičius 
V. Strolia —
dejas ir laužavedys, 
kys 
šininkas, Ed. Liogys — redio- 
fono vedėjas.

Abiems stovykloms bendri

Retkarčiais telefonas atlieka 
nepaprastą paslaugą, bet daž
niausiai jis patarnauja mums
Kiekvienam turi rūpėti soras telefono patarnavimas . . . šiandie ir rytoj

Labor Day savaitgalio me
tu Detroite įvyks Pirmasis 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimas, į kurį suplauks 
atstovai iš visos Amerikos. 
Ta proga rugsėjo mėn. 6 die
ną (sekmadienį) 7 valanlą va
kare Sheraton-Cadillac vieš
bučio geriausioje salėje įvyks 
suvažiavimo dalyviams ir 
svečiams pagerbti banketas, 
kuriame kviečiami dalyvauti 
visi detroitiečiai be išimties. 
Ponios pradėkite siūti suk- 
nes.

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

1959 m. Rugsejo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
LINDBERGH PARKE,

Sicomac Road, North Haledon, N. J., Netoli Paterson, N. J.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras. Piknike bus galima gauti 
įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat bus įdomi ir įvairi programa:kontestiniai 
šokiai. SLA Penkto Apskrities gražuolės rinkimai, laimėjimai ir speciali 
programa vaikams.

Į piknikų pažadėjo atvykti SLA Prezidentas PAUL P. DARGIS. Sek
retorius Dr. M. J. VINIKAS, Iždo Globėjas Adv. S. BREDES, Jr., jų 
Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę, visus SLA narius su artimai
siais ir draugais dalyvauti šiame linksmame jaunimo piknike.

SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugpiučio 22, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
MARE USEUENE, 18 kp., Westville, III., gimusi 

kovo mėnesį, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 2, 1929 m. Mirė rugpiučio 5, 1959 
m. Velionės dukteriai, Helen Data, pomirtinės 
išmokėta ___________________________ .----------

PRANAS MIKALAUSKAS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 
4 gimęs rugpiuči 20, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 

prisirašė liepos 4, 1926 m. Mirė liepos 5, 1959 
m. Velionio žmonai, Veronikai Mikalauskas, po- 
pomirtinės išmokėta ------------------------------ -—

ELZBIETA MIKOLAITIENE, 66 kp., Ansonia, Conn., 
gimusi spalių 18, 1888 m., Marijampolėj, Lietu
voje. Prie SLA prisirašė gegužės 6, 1939 m. Mi- 

'rė birželio 22, 1959 m. Welfare Commissioner 
Statė of Connecticut pomirtinės išmokėta--------

ANTANAS MAČIS, 82 kp., Pana, III., gimęs birželio 
13, 1876 m., Marijampolės apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 2, 1919 m. Mirė liepos 10, 
1959 m. Velionio sunui, Juozui Mačiui, pomirti
nės išmokėta-----------------------------------------------

LAURINAS ADOMAITIS, 226 kp., Chicago, III., gi
męs rugpiučio 9, 1881 m., Garliavoje, Lietuvoje. " 
Prie SLA prisirašė gruodžio 6, 1925 m. Mirė lie
pos 29, 1959 m. Velionio žmonai, Anna Aado- 
maltis, pomirtinės išmokėta --------------------------

Biznieriai 
garsinkitės

SLA organe
Tėvynėje

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estą te
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
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

600.00

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhaIl 3-2108-09

KOPLYCIOS VISOSE MIESTO DALYS®
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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 LIETUV V’ tur1 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir duoda daug žinių iš lietuviikosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
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Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai 
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkite*:

SLA
128 S. Maine Avė., Atiantto City, N. J. Tel. 5-9370

arba
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AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Paradyta S. MICOHELSONO 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 Hojlywoodo 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 kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas

" valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kai& gyvena ; 
rezervatų Indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po Žeme; Žuvys j 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusieins knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiauraa 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bai polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
114.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, 17.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jai pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Sontk Hafoted Street, CUcace 8, Ulineu

NAUJIENOS

NAUJIENOS

s
C i
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
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Prezidentas Eisenhoweris Iškilmingai 
Sutiktas Vokietijoje ir Anglijoje

De Gaulle kalba apie taiką su nacionalistais 
sukilėliais Alžirijoje. - Nori duoti daugiau lai
svės alžiriečiams

(

Musų valstybės prezidentas I >. Eisenhovveris rug
piučio 26 dienų išskrido i Europy susitikti ir pasikalbė
ti su sąjunginiais vadais: vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu, Didžiosios Britanijos ministerių pirminin
ku Macmillanu, Prancūzijos prezidentu Charles de 
Gaulle, Italijos ministerių pirmininku Segni ir Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos NATO vadais, pasi in
formuoti su jais apie Sovietą Sąjungos ministerio pir
mininko Chruščevo atvykimu į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Eisenhovverio vykimą i Sovietu Sąjungą.

v «/ <7 c v v f J CT C

Prieš išvykimą prezidentas spaudos atstovu kon
ferencijoje pareiškė, kad jo kelionės tikslas parodyti 
vakariečiu vienybę ir Jungtiniu Valstybių pasišventi
mą teisingumui ir taikai. Sunkiausia prezidentui bus 
galima susikalbėti su Prancūzijos prezidentu de Gaulle, 
kuris griežtai nusistatęs neleisti laikyti Amerikos ato
minius ginklus Prancūzijoje, jei jam nebus duota tei
sė dėl ją naudojimo, taipgi de Gaulle .nori turėti dau
giau teisią Šiaurės Gynybos Sutarties organizacijoje. 
Nėra abejonės, kad prezidentas Eise’nhovveris primins 
de Gaulle prancūzų vedama kova prieš nacionalistu su- 
kilimą Alžirijoje, kurioms pabaigos nesimato.

Tęsdamas toliau pasikalbėjimų su spaudos atstovais, 
prezidentas pareiškė, kad jis suteiks Sovietą Sąjungos 
ministeriui pirmininkui Nikitai Chruščevui pilną gar
bę, kokia privaloma valstybes galvai, taip pat jį pasitiks 
AVashingtono aerodrome ir su juo pietaus .Baltuosiuose 
Rūmuose.

Priminęs taiką, prezidentas pareiškė, kad Jungti
nės Valstybės niekuomet nesutiks su tokia taij<a, kurią 
nebūtą galima pavadinti visuotine, kol 
pa reikšti savo
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tautos negaus 
nuomonę dėl savo likimo. Dėl Chrušče- 

vp pakvietimo prezidentas pasakė, jog jis. narįs suma
žinti įtampą ir p ruoši programą ateičiai, taipgi paro
dyti Chruščevui, kaip gyvena ir dirba laisvėje gyvenan- 
ti žmonės.
Prezidentas visur sutiktas iškilmingai

I

Prezidentas pirmiausia nu
skrido į Bonną, Vokietiją, 
kur jis buvo sutiktas iškil
mingai tūkstantinės minios ir 
keliamos ovacijos. Aerodrome 
jį sutiko pats kancleris ir ki
ti valstybės vyrai, taipgi jį 
pasveikino 21 salvė. Preziden
tas kalbėdamas pareiškė, kad 
Vokietija turi būti stipri ir 
laisva. Jis kalbėjosi su kanc
leriu Adenaueriu Vokietijos 
reikalais ir vakarų Berlyno 
klausimais. Bonnoj' jis turėjo 
konferenciją su spaudos at
stovais. Iš Vokietijos prezi
dentas nuskrido į Angliją.

Anglijoj prezidentą Eisen- 
howerį, kaip spauda rašo, iš
kilmingai sutiko ir kėlė dide
les ovacijas virš milijonas 
žmonių. Iškilmės buvo pa
našios į karalienės Elzbietos 
antrosios karūnacijos iškil
mes 1953 metais, kuriose irgi 
dalyvavo virš milijono žmo
nių. Prezidentą sutiko ir su 
juo kartu važiavo gatvėmis 
apie 16 mylių ministeris pir
mininkas Macmillanas. Jis tu
rėjo konferenciją su ministe- 
riu pirmininku Macmillanu ir 
kitais prie valdžios vairo sto
vinčiais valstybės vyrais. Jis 
aplankė ir karalienę Elzbietą 
antrąją Scotlande.

Alžirijoj taika priklauso 
nuo de Gaulle

Prancūzijos prezidentas? de 
Gaulle davė laisvas rankas 
valdžiai įvykdyti taiką Aiži
rijoj. Jis užėmė naują politi
nę liniją dėl nacionalistų su
kilėlių Alžirijoje ir kalba apie 
davimą daugiau savyvaldy- 
bos. šis svarbus klausimas 
kabineto narių posėdyje ketu

rias valandas buvo svarsto
mas. Paryžiaus laikraščiai 
plačiai rašo apie naujas de
rybas su nacionalistais Suki
lėliais žiemių Alžirijos terito
rijoje. Agitacija vedama pri- 
ruošimui ir išgirdimui žmo
nių nuomones dėl pakeitimo 
iki šiol buvusios tvarkos Alži- 
joj, kuri gali pakeisti politi
nę ir ekonominę padėtį Pran
cūzijoje.

Prezidentas de Gaulle pa
tikrina padėtį Alžirijoje ir ta
riasi su ten esančiais Prancū
zijos armijos vadais. Jis ma
no priruošti armiją prie susi
taikymo ir padarymo taikos 
su Moslem sukilėliais, kurie 
organizuoja gorilas kovai už 
nepriklausomybę ir už tai ko
voja apie penki metai.

Plieno darbininkų 
streikas tęsiasi

Jau antras mėnuo eina 
kaip plieno darbininkai, ne
gaudami reikalaujamo pakėli
mo mokesčio už savo -sunkų 
ir pavojingą darbą, išėjo į 
streiką. Pradžioje strciao tū
lą laiką buvo vedamos dery
bos per unijos ir plieno in
dustrijos atstovus, bet jiems 
nepriėjus prie susitarimo, de
rybos buvo pertrauktos. Da
bar vėl ,prasidėjo pasitarimai, 
kuriuose dalyvauja abiejų pu
sių atstovai ir valdžios tarpi
ninkas Joseph Finnegan. Sa
koma, kad dabar derybos pra
dėtos rimtai ir manoma su
sitarti.

Unija reikalauja plieno dar
bininkams pakelti mokestį 15 
centų valandai. Tokio pakeli-

BROLIAI IR SESĖS NIAGARIEČIAI!
Gyvendami Kanados konti

nente, toli prievarta atskirti 
nuo savos tėvynės, rengiame 
čia visokius parengimus bei 
minėjimus, vienu žodžiu link
sminamės, kaip Lietuvoje, 
bet nepagalvojama apie vieną 
svarbiausią reikalą, būtent 
mirtį. Žmogus gyvendamas iš 
viso nenori, gal būt ir nepato
gu apie tai ir galvoti, bet kad 
ji1 ateis anksčiau ar vėliau, 
tai yra tikra tiesa.

Dažnai tenka skaityti spau
doje, kad ten ir ten, tas ir 
tas mirė ir nėra už ką palai
doti ar laidojimo išlaidas pa
dengti. Drąsesnieji tuojau 
imasi iniciatyvos steigti ko
mitetus, kurie rūpintųsi lai
dojimu, sudaromi aukų lapai 
ir prašoma visuomenės finan
sinės paramos. Bet kodėl 
anksčiau apie tai negalvoja
ma ir nepasirūpinama, kad 
nereiktų nei komitetų steigti, 
nei aukų rinkti.

0 tai labai lengva išveng
ti, tik tapk SLA (Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje) na
riu. Jis savo narius draudžia 
nuo gimimo dienos iki žilos 
senatvės. Draudimo mokestis 
pagal amžių ir apdraudos rū
šį. Taip, kad už mažą mokes
tį busi apdraudęs gyvybę ir 
nelaimės atveju ir nereikės 
nelaimės atveju šeimos na
rius sunkinti ir nevarginti vi
suomenę su aukomis.

Ligos atveju mokėdamas 
mėnesiui $1.00 susirgus gau
si $12.00 savaitėje, mokant 
$2.00 — gausi $24.00 savai
tėje, o mokant $5.00 — gau
si $325.00 mėnesiui. Akciden- 
to draudimas kainuoja me
tams tik $2.00 už kiekvieną 
tūkstantį, tai yra mėnesiui 20 
centų.

Bet gi turime žinoti, kad 
kitur apsidraudęs neši pini
gus svetimtaučiams, o čia lie
tuviams ir tavo sukrautų pi
nigų dalis neina svetimie
siems, o tavo paties lietuviš
kiems reikalams. SLA rūpi
nasi, rėmė ir dabar remia vi
sokį lietuvišką kulturinį dar
bą bei veiklą. Retai kur jis 
neprisidėjo ar nepadėjo ir 
kaip matome iš spaudos re
mia spaudą, skautus, sporti
ninkus, ansamblius, chorus, 
globoja jaunimą ir senelius ir 
tt.

SLA gyvuoja virš septy
niasdešimt metų ir per tą lai
ką sugebėjo kaip socialiniai 
taip kultūriniai nuveikti di
delius darbus it sukrauti tur
tą virš 3-jų su puse milijonų 

mo, kaip jau pirmiau buvo 
pranešta, plieno magnatai be 
pakėlimo plieno išdirbiniams 
kainas, atsisako patenkinti 
dirbininkų reikalavimą. Taip
gi derybose keliamas klausi
mas naujos sutarties pasira
šymo, sės senoji sutartis neuž- 
ilgio baigsis.

Kaip dabar atrodo, dery
bos eina geroje nuotaikoje, 
kurios gali privesti prie vie
nokio ar kitokio susitarimo.

Amerikos vėliava su
50 žvaigždžių

Havajams patapus penkias
dešimtąja Amerikos valstija, 
ir į vėliavą įdėta penkiasde
šimtoji žvaigždė. Naują vė
liavą prezidentas Eisenhowe- 
ris iškėlė Washingtone ir for
maliai paskelbė Havajus pen
kiasdešimtąja Amerikos val
stija.

dolerių vertės. Žinoma, už tai 
tenka išreikšti pagarbą SLA 
vadovau/jantiems organams ir 
palinkėti, kad ateityje nepa
vargtų ir toliau dirbtų savo 
mielai organizacijai ir musų 
tėvynės labui.

Šios organizacijos jau nuo 
1955 metų viena kuopa veikia 
ir Niagaros pusiasalyje, Št. 
Catharines, Ontario, mieste, 
278-ta SLA kuopa. Šiuo me
tu kuopoje yra virš 40 narių. 
Ši kuopa rūpinasi netik drau
dimu, bet per savo kelių me
tų gyvavimą išvarė nemažą 
vagą vietos ir apylinkėj vi
suomeninėj kultūrinėj veiklo
je. Ypatingai ji pasireiškia 
darniu sugyvenimu su kito
mis organizacijomis ir pavie
niais asmenimis. Šiuo metu 
plačiai vystoma įgyvendinti 
sergančių ligonių lankymas, 
nesvarbu narys ar nenarys, 
namie ar ligoninėje, nes yra 
lietuvių, kurie neturi nei šei
mos nei giminių, bet gi jis 
turi jausmus ir yra lietuvis. 
Ir žinoma, apsilankęs jam 
priduodi geresnę savijautą, 
pasitikėjimą, o tuo pačiu stip
rybės greičiau pasveikti. Jau 
gražus paprotys tarp narių 
įsivyravo, tai gimimo ar su
tuoktuvių proga nors maža 
dovanėle apdovanoti.

Labai džiugu jau ne iš vie
no užgirsti tokį pasakymą, 
kad jei šiuo metu su SLA

Lietuva Yra Jau Ilgesnius Svetimos Valdžios 
Laikotarpius Pergyvenusi, Pergyvens ir Šitą

Tuo metu, kai tautinėse 
konferencijose (pvz. Genevo- 
je) Pabaltijo kraštų klausi
mas apeinamas tylomis, Lie
tuvos žmonės ir viso pasaulio 
lietuviai su skausmu širdyje 
prisimena 1944 metų gegužės- 
birželio-liepos mėnesius, kada 
sovietinė kariuomenė antru- 
kart artinosi Lietuvos sienai, 
ją peržengė ir tuo pradėjo 
antrosios bolševikinės okupa
cijos laikotarpį.

Tai antrai okupacijai šie
met, šiais mėnesiais, suėjo 15 
metų — ir nė šiandien dar jos 
galo nematyti. į

Nuo siaubingų masinių trė
mimų 1941 metais birželio 
mėnesio šiemet suėjo net 
jau 18 metų. Tų ir sekančių 
trėmimų gyvi likę tautiečiai 
tik pastarais keliais metais, 
po didelių vargų, galėjo di
desniais skaičiais grįžti iš Si
biro. Bet dar daug jų ten li
ko.

Ne tik kitų tautų tarpe, 
bet ir musuose butą balsų, ar 
verta po tiek laiko pasauliui 
tuos trėmimus priminti, seną
sias žaizdas atnaujinti? Ne, 
ne dėl to trėmimai primena
mi, kad butų paliestos seno
sios žaizdos, bet dėl to, kad 
pasaulis žinotų — ir nuolat 
butų primintas — jog lietu
vių tauta niekad nesutiks su 
savo krašto pajungimu Mas
kvos valiai.

Jokia pasaulio jėga' nesu
gebės lietuviams ir kitoms 
Pabaltijo tautoms sutrukdyti 
siekti laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės atstatymo. 
Kas suteikiama atsilikusioms 
Azijos ir Afrikos tautelėms, 
nepriklausomybės net niekad 
neturėjusioms, negali būti 
draudžiama trims europinės 
kultūros tautoms, kurios vi
sam pasauliui yra įrodžiusios, 
kad moka savistoviai gyven
ti.

Ir dėlto, patinka kam ar 

kuopa reiktų skirtis vargiai 
ar galėčiau.

Tad, kurie dar nesate kuo
pos nariais, paskubėkite į ją 
įstoti. Niagariečiai prašomi 
kreiptis pas žemiau išvardin
tus organizatorius:

1. Zigmas Piliponis, 321 
Queenston Road, St. Catha
rines, Ontario, tel. MU 2-9154.

2. Juozas šarapnickas, 56 
Concord Avė., St. Catharines, 
Ontario, tel. MU 2-9444.

3. Petras Polgriinas, 172 
Boyle Rd., St. Catharines, On
tario, tel. MU 2-9994.

Jie jums broliškai padės ir 
suteiks smulkesnių informa
cijų ir patars, kuris skyrius 
yra naudingesnis bei piges
nis apsidrausti. Įstodamas į 
SLA 278 kuopą jausies kaip 
vienoje šeimoje. Paskubėkit 
prisidėti, kuo anksčiau tuo 
geriau ir pigiau kainuoja. Ne
laukime kol ateis reikalas ir 
bėda, apsirūpinkime jau da
bar iš anksto nuo visokių ne
tikėtumų.

Broliškai laukiame.
Kuopos narį musų brolį 

Liudą Puslį su Elze Pretkie- 
ne š. m. rugpiučio 8 dieną su- 
k u r u s i u s lietuvišką židinį 
kuopos vardu sveikinu ir lin
kiu saulėto ir laimingo gyve
nimo. P. P.,

SLA 278 kuopos 
finansų sekretorius.

nepatinka, nenustosime pa
sauliui priminti savo skriau
das, reikalaudami jas atitai
syti.

Kai dėl laiko masto, tai 
pravartu prisiminti, kad 1940 
metų birželio mėnesį, prasidė
jus pirmajai sovietų okupaci
jai, vargu ar kas nors Lietu
voje buvo linkęs tikėti, kad 
to/ji okupacija jau už vienų 
metų pasibaigs. Ir vis tik pa
sibaigė, kad ir naujos, hitleri
nės okupacijos pradž’a. O 
1944 metų vasarą vėl retas 
kas galėjo tikėti, kad antroji 
sovietinė okupacija tęsis tiek 
ilgai, net 15 motų. Istorijos 
raidą sunku iš anksto prama
tyti. Ir šiandien yra taip, kad 
gali apsirikti ir tie, kurie ti
kisi okupacijos greitos pabai
gos — ir tie, kurie to nesiti- 1 
ki. Svarbu, kad nesiliautume 
tikėję, jog Lietuva bus vėl 
laisva. 15 ar 20 metų okupa
cija (jei Lietuvos nelaisvės' 
pradžią skaityti nuo pirmųjų 
sovietinių įgulų įkurdinimo 
Lietuvoje 1939 metais) — 
tautos gyvenime nėra kažin 
koks ilgas laiko tarpas. Lie
tuva yra jau ilgesnius sveti
mos valdžios laikotarpius gy
va pergyvenusi, pergyvens 
gyva ir šitą okupaciją. E.

Lietuvoj Mirė Žurn. 
Jurgis Šaltenis- 

Daubaras

Elta praneša, kad Lietuvo
je mirė žurnalistas Jurgis Šal- 
tenis-Daubaras, sulaukęs 48 
metus amžiaus. Dar prieš ka
rą bendradarbiavo spaudoje, 
ypač teatro reikalais. Ilgus 
metus buvo Šiaulių, vėliau 
Klaipėdos teatro sekretorium, 
ir šiaip dalyvavo teatrų gy
venime. Po (karo kurį laiką 
dirbęs Ukmergės rajoninio 
laikraščio redakcijoje, vėliau 
atsikėlė į Vilnių, kur ligi mir-

Pirmaujantis Šią Vasarą Lietuvių 
Visuomenės Subuvimas

SLA Jaunuolių Komisijos ir SLA 5-to Apskričio 
Išvyka Lindbergh, Parke, New Jersey

Čia yra jau paskutinis priminimas apie jau seniai 
rengiamų Susivienijimo jaunimo pastangomis plačio
sios lietuviškos visuomenes subuvimų, kuris atitinkamai 
sezono reikalavimams įvyksta gamtoje, gražiame Lind
bergh Parke, N. J.

Išvykoje (apie jų plačiau prašome skaityti atskira
me pagarsinime) Jus sutiksit daugumų New Yorko ir 
artimų sričių visuomenes veikėjų, kurių gal ilgesnį lai
kų nematėt, atvykdami į šį piknikų, Jus paremsi t gra
žias jaunimo pastangas praktiškai įsijungti į lietuviš
kų visuomeninį darbų, o tuo pačiu metu turėsit išskir
tinai didelį malonumų pabūti gamtoje.

Jaunimas kviečia visus pasinaudoti šia puikia proga
Ne iš pareigos, bet dėl malonumo visi važiuoja į šių 

jaunimo išvykų. Susivienijimo veikėjai, pradedant arti 
gyvenančiais Pildomosios Tarybos nariais, pažadėjo 
būti dauguma šiame išvažiavime. Visi laukiami, visi 
bus maloniai priimami.

Čia dedame kelrodį, kaip nuvažiuoti į pikniko vie
ta, o taip pat siūlome pasinaudoti autobusu, kuris visus 
norinčius nuveš į pikniką. Važiuokit, nesigailėsit ir 
rasit jaukią lietuvišką aplinką.

Scilėm keliu j SLA jaunimo pikniką:

■v •

I KELIAS

Nuo George Washington tilto važiuoti Route 4 (apie 9.5 
mylias), paskui dešinėn į Route 208, ir ja važiuoti iki galo 
(3 mylias). Tada pasukti kairėn į Harriston Rd. ir pasiekus 
Linco’.n Avė. važiuoti dešinėn iki Diamond Bridgc Avė., kur 
pasukti kairėn. Važiuoti Diamond Bridge Avė. iki galo, ir pa
sukti dešinėn į Gofflc Rd. ir važiuoti iki pirmos šviesos, ten 
pasukti kairėn (Rca Avė.) ir važiuoti iki galo (Squaw Brook 
Rd.), pasukti dešinėn ir privažiavus Graham Avė. pasukti kai
rėn ir ja važiuoti iki galo (Sicomac Rd.) pasukus dešinėn į 
Sicomac Rd. rasite Lindbergh parką.

II KELIAS
Nuo Lincoln Tunnel važiuoti Route 3 (apie 12.5 mylias) 

iki Union Blvd. (Totovva) kur pasukus dešinėn važiuoti iki ga
lo (W. Broadwayį)1. Ten sukti į dešinę, o vėliau į kairę ir pate
kus į Belmont Ave.y važiuoti iki Sicomac Rd. Tada pasukti 
dešinėn ir važiuoti iki Lindbergh parko.

Autobusas nuo Piliečių Klubo (280 Union Avė. Brooklyn) 
išeina 12 vai. Kelione ten ir atgal $1.00 asmeniui.

ties ir gyveno, dirbdamas Lie
tuvos teatro draugijoje, važi
nėdamas su paskaitomis po 
rajonus. Pastaruoju metu 
bendradarbiavęs “Tėvynės 
Balse’’, kuriam paruošęs ei
lę s t r a i psnių-pasikalbėjimų 
su teatralais, menininkais, pa
sirašydamas pseudonimu A. 
Daubaras. Palaidotas Vilniu
je, Antakalnio kapinėse. Pa
liko dukterį studentę Gražiną 
ir sūnų Liudą, kuris šiemet 
baigia Vilniaus dešimtmetę 
muzikos mokyklą.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos .praneš mai)

Vilniuje atidaryta Čekoslo
vakijos dailės paroda. — Ro
doma apie 300 tapybos, skulp
tūros ir grafikos kurinių. — 

Netrukus Čekoslovakijoje į- 
vyks lietuvių dailės darbų pa
roda.

Pamidoriai iš Bulgarijos. — 
Kaip didelę naujieną Vilniaus 
radijas pranešė, kad į Lietu
vą atėjęs šaldytuvas su Bul
garijos pamidoriais, kurie bu
vę pardavinėjami Vilniuje, 
Kaune, Druskininkuose ir ki- 
tuose Lietuvos miestuose.

----- o------
Šilutėje įvyko jubiliejinė 

dainų šventė, į kurią susirin
ko apie 15,000 žmonių. Pro
gramą atliko 4,500 meno sa
viveiklininkų. Dalyvavo ir Til
žės saviveiklininkų grupė.

------o*—
Istorinė knygų, laikraščių 

ir žurnalų paroda buvo suruo
šta Panevėžyje. Buvo rodomi 
leidiniai, išspausdinti iki 1918 
metų.
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Rūpinkimės Gauti Naujų 
Narių 185 Kuopai

SLA 28 Kp. Susirinkimas

žiūrėti šio viešo skautų — 
musų jaunųjų sesių ir brolių, 
pasirodymo.

Stepas Paulauskas,
Skautų Tėvų 

Komisijų vardu.

TV’ARLY SUBSCRIPTION RATES 
In the United Statės-------- :
To Foreign Ountrtea —— I 

307 West 30th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckavranna 4-5521)

$3.00
H.00 kuopos nariams ir 

kad musų kuopos 
susirinkimas bus 

Lietuvių Muzikos

tteBivlanijlmo kuopų akubųa pra* 
■tifonai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
•eidtina. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri

Vitaičio Penky Mėty 
Mirties Sukaktis

Rugsėjo 4 dieną sukako 
penki metai kai mirė Stasys 
E. Vitaitis, buvęs Tėvynės re
daktorius, 
kitų lietuviškų patriotinių or
ganizacijų energingas veikė
jas. Jis mirė 1954 metais sa
vo namuose nuo širdies smū
gio, sulaukęs 68 metus am
žiaus.

Susivienijimo ir

Kaip kiekvienam
žmogui
rius darbus, kad užsidirbti 
sau ir šeimai kasdieninį pra
gyvenimą, taip buvo Stasui 
E. Vitaičiui. Jis, kaip ir dau- 
delis kitų jaunu būdamas at
vyko į Jungtines Amerikos 
Valstybės laimės jieškoti, ap
sigyveno Pennsylvanijoj ir il
goką laiką dirbo anglių ka
syklose pelnydamas pragyve- 
mą. Bet būdamas pilnas ener
gijos ir rimtai žiūrėdamas į 
ateitį, pasitraukė iš anglių 
kasyklų ir pradėjo dirbti šlia- 
kio spaustuvėje kaipo raidžių 
rinkėjas. Pramokęs spaustu
vės darbo ir bostoniečiams 
sumanius leisti laikraštį Atei
tį, jis buvo pakviestas rei
kalų vedėju-administratorium, 
kur išdirbo keletą metų. Ka
ro metu Tėvynės spaustuvėje 
trūkstant darbininkų, 1917 
metų pabaigoje Vitaitis pasi
traukė iš reikalų vedėjo pa
reigų ir atvažiavo dirbti Tė
vynės spaustuvėn ir dirbo tą 
darbą iki 1920 metų pradžios

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, tuometiniam Tė
vynės redaktoriui P. Purviui 
pasitraukus iš redaktoriaus 
pareigų ir su kariška misija 
išvykus Lietuvon, SLA Pildo
moji Taryba išrinko Vitaitį 
redaktorium iki seimui. 1920 
metais įvykęs seimas Bosto
ne, Vitaitį perrinko redakto
rium, po to kiekvienam seime 
jis buvo perrinktas iki 1938 
metų seimo, įvykusio Scran- 
ton, Pa.

darbo
prisieina dirbti įvai- 

kad

Eidamas SLA 135 kuopos 
finansų sekretoriaus ir sy
kiu organizatoriaus pareigas, 

j pranešu 
narėms,

I mėnesinis 
laikomas
Svetainėje, 2715 E. Alleghe- 
ny Avenue, rugsėjo 6 dieną, 
sekmadienį, 2 Valandą po pie
tų. Todėl narės ir nariai, ku
rių mokesčiai vasaros karščių 
metu yra užsivilkę, prašau su- 
surinkiman pribūti ir duokles 
apsimokėti.

Duokles apsimokėti nariams 
dar ne viskas, reikia taipgi 
visiems rūpintis gauti ir nau
jų narių musų kuopai prira
šyti. Turintiems noro na
riams ir narėms nėra sunkus 
ir vargingas darbas, kaip 
kad daugeliui jis gali atrody
ti naujus narius prirašant, 
tik reikia gerai įsisamoninti 
| Susivienijimą Lietuvių Amę- 
rikoje, kaipo broliškos pagal
bos organizacijos reikalus ir 
jos reikšmę, jos 74 metų gy
vavimo laikotarpį ir atsimin
ti kiek jis yra per tą laiką 
lietuviams išmokėjęs pomirti
nių, ligoje pašalpų, Lietuvos 
laisvinimo darbams paauko- 

| jęs, suteikęs pagalbą našlai
čiams ir našlėms, studentams 
ir kitiems lietuviškiems kul
tūriniams reikalams padėjo, 
Visus tuos gerus Susivieniji
mo atliktus darbus, laikui bė
gant tik išsami SLA istorija 
visa tai galės lietuviams nu
šviesti.

Mano 55 metų Amerikoje 
buvimas-gyvenimas ir 54 me
tų Amerikos lietuvių prigim
tas visuomeniškiems darbams 
įsipareigojimas, neduoda ir 
šiandien ramumo pasileisti 
“nuosmukin”, mano kalba, 
galiu sakyti, “nusmukimui” 
nuo to darbo. Tik netikėta li
ga ar galutina mirtis mane 
sulaikys nuo to. Nešiu visa
žinantis ir visagalis Vieš
pats, bet jaučiu savyje, kad 
ką aš padarau gero lietu
viams, aukodamas popierį 
jų reikalams, kuomi kitu pa
sitarnauju, arba prikalbimu 
ir prirašau prie SLA naują 
narį ar narę, man rodos kad 
aš tiems reikalams turiu il
gai gyventi. Ir ištikrųjų, be 
jokių turtų ir gyvenimo kom- 
fertų gyvenu.

Todėl ir jus lietuviai ir lie
tuvės, vėliausiai pribuvę į šį 
djdelių gėrybių verdantį puo- 
dą-kraštą, jei nenorite sutirp
ti ir ilgai gyventi, rašykitės 
į SLA, kuris padės jums il
giems metams lietuviais išsi
laikyti.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekr. organiz.

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas rug
sėjo mėn. 6 dieną, 1-iną va
landą po pietų, Lietuvių Ve
teranų patalpose, 216 N. Ma- 
in Street.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus savo kuopos narius skait
lingai dalyvauti susirinkime. 
Į praeitus kelis susirinkimus 
tik po kelis narius atėjo, tai 
nebuvo galima aptarti kuo
pos reikalus. Kuopos valdyba 
ir korespondentas jau ne kar
tą kvietė ir ragino per SLA 
organą Tėvynę kuopos narius 
dalyvauti susirinkimuose, bet 
tas nieko negalbėjo.

Per praeitus kelis mėnesius 
nebuvo pranešta organe Tė
vynėje kada 23 kuopos mėne
siniai susirinkimai įvyksta, 
tai gal nariai nežino kada su
sirinkimas įvyko. Kuopos ko
respondentas kaltina pats sa
ve už neparašymą ir nęragi- 
nimą narius skatilingiau da
lyvauti. Todėl į sekantį SLA 
23 kuopos susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 6 dieną, kuo
pos valdyba ir koresponden
tas kviečia visus kuopos na
rius dalyvauti, nes turime 
aptarimui svarbių reikalų.

Pabaigoje rugsėjo mėnesio 
įvyks SLA pirmosios apskri
ties suvažiavimas musų mie
ste, tad nariai kviečiami 
skaitlingiau dalyvauti sekan
čiam kuopos susirinkime virš 
minėtoj vietoj ir apkalbėti 
SLA pirmosios apskrities su
važiavimo reikalus.

Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Chicago, Illinois

Bus Graži SLA 134 Motery 
Kuopos Rudeninė Išvyka

SLA 134-ta moterų kuopa 
rengia rudedinę linksmą išvy- 
ską-pikniką sekmadienį, rug
sėjo 13-tą dieną, Leppos ar- 
žuoline, 8212 So. Kean Avė., 
arti Archer Avenue. 
12 valandą, pabaiga 
je.

Bus šokiams gera 
skanių užkandžių ir
ir šiaip visokių prašmatny
bių. Rengėjos ir kuopos val
dyba širdingai kviečia visus- 
visas atsilankyti ir linksmai 
drauge su kuopietėmis laiką 
praleisti. Rengėjos.

Pradžia 
sutemo-

muzika, 
gėrimų

South Boston, Mass.

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 13 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje. 
Prašomi visi kuopos nariai 
ateiti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti pilnai mokesčius, kad 
neliktumėt suspenduoti.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
poatostoginis pirmas narių 
susirinkimas šaukiamas rug
sėjo mėn. 13 dieną, 1:30 va
landą po pietų, Lenkų Vete
ranų svetainėje, 287 E. Mar- 
ket Street.

Susirinkimų nelaikant per 
vasaros karščius, yra daug 
svarbių reikalų aptarimui ir 
išsprendimui, todėl kuopos na
riai ir narės kviečiami būti
nai dalyvauti šiame susirin
kime ir aptarti susirinkusius 
reikalus. Taipgi apsimokėkite 
mėnesines mokestis, kad ne
liktumėt suspenduoti. Iki pa
simatymo susirinkime.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos sekr. 

...................... .................... . , I

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Binghamton, N. Y. — Su
sivienijimo Rietuvių Ameri
koje 50 kuopa rengia pikni- 
ką-gegužinę šių metų rugsėjo 
mėn. 6 dieną, sekmadienį, An
tano Lėpos vasarvietėj, Conk- 
lin, N. Y. Pradžia pirmą va
landą po pietų. Rengėjai nuo
širdžiai kviečia savo kuopos 
narius ir visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
į šį Susivienijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę ir po žaliuo
jančiais medžiais praleisti 
sekmadienio popietį.

Pasitraukęs iš Tėvynės jis 
tūlą laiką buvo Vienybės re
daktorium, o vėliau adminis
tratorium. Iš Vienybės sugrį
žo dirbti Susivienijimo rašti- 
nėn už kuklų atlyginimą, ir 
išdirbo iki mirties.

reikalus, beveik

Wilkes Barre,

Velionis Vitaitis dalyvau
davo kiekvienam Susivieniji
mo seime ir, kaipo prityręs 
veikėjas ir suprasdamas or
ganizacijos
kiekvienam seime sekretoria
vo, nes tam darbui kitą asme
nį buvo sunku surasti. Pasku
tiniam seime jis sekretoriavo 
1954 metais
Pa. Prieš seimą jis dažnai nu
siskųsdavo širdies negalavi
mu, tačiau į seimą važiavo ir 
jame atliko jam pavestas sek
retoriaus pareigas. Sugrįžęs 
iŠ seimo porą savaičių nepasi
rodė darbe, ilsėjosi namuose 
po sunkaus ir jaudinančio 
darbo seime. Po sugrįžimo

S

pirmiausia tvarkė seimo pro
tokolą, kad jį butų galima 
laiku paskelbti organe, bet 
šių žodžių rašytojui dažnai 
nusiskųsdavo širdies silpnu 
veikimu. Taip bedirbdamas 
iki rugsėjo mėnesio pradžiai, 
prieš Darbo Dieną jautėsi ge
rai, išeidamas iš darbo palin
kėjo smagiai praleisti Darbo 
Dieną, pareikšdamas, kad pa
simatysim antradienį, tačiau 
nelaboji mirtis neleido jam 
sulaukti Darbo Dienos ir iš
skyrė jį iš gyvųjų tarpo šeš
tadienio naktį.

Be redaktoriaus pareigų ir 
dalyvavimo seimuose, velionis 
Vitaitis tarnavo keliose pas
toviose komisijose, ilgiausiai 
Įstatų Komisijoje, kurioje bu
vo iki mirties. Jam pavestas 
bei apsiimtas pareigas jis 
stengėsi atlikti sąžiningai ir 
greitai.

SLA 48 KUOPOS
po .atostoginis narių susirin
kimas kviečiamas š. m. rug
sėjo mėn 16 dieną, 7 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijas Klubo patalpose, 
368 W. Broadway, So. Bosto
ne. Prašome visus narius da
lyvauti susirinkime ir, ypač 
susitvarkyti mokėjimų reika
lus. (Bus aptariama ir kiti 
svarbus kuopos reikalai.

Kuopos Valdyba.

Cicero, Illinois

Bns Įteikta VSliava

Cicero skautų Mindaugo 
draugovei, spalių mėn. 3 die
ną parapijos salėje, 1500 So. 
49-th Ct., 7 valandą vakare, 
bus įteikta vėliava, prie ku
rios įsigijimo ir SLA 301 kuo
pa medžiaginiai prisidėjo. Ta 
pat proga gaus Vėliavą ir se- 
eių Birutės draugovė ir aibi 
šios draugovės švęs 10 metų 
sukaktį.

Visi Čikagos ir apylinkių 
SLA nariai yra maloniai kvie
čiami tą vakarą pasidžiaugti 
lietuvišku atžalynu ir pasi- (

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Jaunuolių Komisijos 
rengiamas pirmas viešas pa
rengimas įvyks rugsėjo mėn. 
6 dieną, Lindbergh Parke, 
Sicomac Road, North Hale- 
don, N. J., netoli Patersono. 
Rengėjai kviečia visus šioje 
apylinkėje gyvuojančių Susi
vienijimo kuopų narius ir vi
sus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti šiam pir
mam Jaunuolių Komisijos 
ruošiamam parengime ir link
smai laiką praleisti. Bus ge
ras orkestras šokiams ir įvai
ri programa.

—o—
Chicago, Illinois. — Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 
134-tos moterų kuopos rengia
ma rudeninė linksma išvy- 
ka-piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 13-tą dieną, Leppos 
aržuolinė, 8212 So. Kean Ave
nue, arti Archer Avenue, Pra
džia 12 valand dieną. Šokiams 
gros geras orkestras, bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir kitų 
įvairenybių. Rengėjos kviečia 
Susivienijimo narius ir geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti išvykoje ir linksmai 
laiką praleisti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
metinis išvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 20 dieną, Romu
vos Parke, Brockton, Mass. 
Bus ir programa, kurią atliks 
jaunimas. Apskrities valdyba 
prašo visų apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų iš ankstu 
ruoštis metiniam išvažiavimui 
ir jame dalyvauti. Patenkin
kite apskrities valdybos pra
šymą ir rugsėjo 20 dieną da
lyvaukite išvažiavime.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus ir ragin
ti savo draugus ir pažįstamus 
juos lankyti.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

t

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

nenoras taikytis, sugyventi su tėvais at
siranda irgi vėlesniam jaunuolių amžiu
je. Tas reikalauja iš tėvų didelio paty
rimo auklėjimo srityje ir tinkamo elge
sio. Kuomet nerviniai vaiko reiškiniai 
praeina, jis vėl jiėško tėvų meilės ir glo
bos.

Baime
Sveikas kūdikis pajautęs išgąstį, 

baimę, pasitiki motina ir nepergvvena 
sunkiai, nes jis jaučia, kad ji globoja ir 
padeda jam. Nervingas vaikas pergyve
na baimės jausmų dėl įvairių įvykių ir 
savo fantazijoje įsivaizduotų pavojų. Jo 
baimė yra pastovi, ar dažnai kartojasi. 
Mažas vaikas bijo miegoti tamsiam kam
baryje vienas. Jis verkia ir šaukiasi tė
vus. Jam atrodo, kad pastarieji jį ap
leido. Kiek didesnis bijo įeiti į tamsų 
kambarį, ar užmigti tamsoje, nes jis ti
kisi nelauktai pamatyti kuriam nors 
kampe piktų šunį, vilkų, meškų, kas iš
šaukia jo didelę baimę. Kitam vaizduo
jasi senis su maišu, atėjęs jį pagriebti 
nuo tėvų. Pasitaiko, kad vaikas kalba
si su išsivaizduotu seniu* ir jo prašo, kad 
palikti jį tėvams. Neretai tokios baimės 
priežastim yra pati motina, kuri sųmo- 
ningai vaikų gųsdina, sakydama: “Ne
gero vaiko man nereikia, atiduosiu se
niui, kad jis išneštų ir pamestų gatvėje 
ar miške”.

Nervingas vaikas, išsigandęs, per
gyvenęs kokį nelaimingų atsitikimų, il
gai to neužmiršta. Pav. paslydęs vonio
je ir užsigavęs, nebesi duoda maudomas, 
dreba pamatęs vonių. Daiktas, kurį jis 
matė laike savo emociniai stiprio pergy
venimo, primena jį vėl ir gali iššaukti 
emocinį priepuolį. I. M. Josselyn M. D. 
savo knygoje “Happy Child” aprašo 3 
metų mergaitę, išvežtų be motinos išky- 
lan (į piknikų) netoli vandens kritulio. 
Motina negalėjo būti kartu, nes ji buvo 
paguldyta ligoninėn gimdymui. Pra
džioje mergaitė žaidė linksmai, bet kai 
ši staigiai prisiminė savo motinų, smar
kiai susijaudino, kad ji apleido jų ir pa
reikalavo, kad. tuojau ji butų grųžinta 
į namus. Nuo to laiko mergaitė gaudavo 
baimės priepuolį, pamačius srovenantį 
vandenį, ar užgirdus vandens čiurleni
mų.

Ramus, dažnus tėvų pasikalbėjimas 
su bijančiu vaiku gali padėti sumažinti 
baimę, įtikinti, kad jo baimė yra nere
ali, o tik jo vaizduotėje sukurta.

SOCIALINIAI VAIKO IŠKRY
PIMAI (PAKRYKIMAS)

Palinkimas Meluoti
Jaunas vaikas su turtinga vaizduo

te kuria įvairius vaizdus, pergyvenimus 
ir tiki jiems. Jie gyvena savo fantazijo
je. Toks pasakoja tėvams, draugams į- 
vairius įvykius, kurių visai nebuvo, bet 
jis matė tai savo fantazijoje. Tas nęra 
melas. Paaugęs atskiria savo fantazijų 
nuo tikrovės, bet pasakoja neteisybę, 
nors žino, kad jis visų tai meluoja. Būna 
tam įvairių priežasčių. Jis nori atkreip
ti kitų dėmesį į save, užimponuoti drau- ' 
gus ir net iš baimės meluoja, bijodamas 
prisipažinti, kad nebūtų už tai nubaus
tas. Jeigu tėvai ar kiti pažįstami meluo
ja, tai vaikas imituoja juos. Būna, kad 
vaikas meluoja, kad apkaltinus tėvų fa
voritą. Tą jis padaro iš pavydo ar pyk
čio. Tėvai turi vengti perdaug vaikų 
klausinėti, ypač apie tai, kų jis nenori 
kalbėti ir kai jie žino, kad vaikas aiškiai 
meluoja. Tėvų yra didelė klaida, jeigu 
jie baudžia vaikų už melavimų arba už

I

tai, kad vaikas neprisipažįsta melavęs. 
Tai}) pat yra klaidinga bausti už patį 
prisipažinimo faktų apkaltinant, kad 
toks vistiek yra nusikaltęs ir padaręs 
klaidingų elgesį. Jeigu vaikas padarė 
kų nors uždrausto; ar negero, jie neturi 
klausti ir nemeluoti, kad jie nežino, nes 
tokiu budu jį įpratina meluoti.

Svetimų Daiktu Pasisavinimas
Kūdikis neturi nuosavybės suprati

mo. Tik apie antrus metus jis pradeda 
suprasti,- kad negalima atimti žaisliuko 
nuo kito vaiko, nes jis padaro jį nelai
mingu. Tėvai turi vystyti vaiko supra
timų apie .nuosavybę ir aiškinti, kad sve
timų daiktų nereikia imti. Vaikas to 
vengia norėdamas patikti tėvams, nenu
stoti jų meilės. Bet yra vaikų, kurių no
ras turėti pamatytų daiktų, žaislų yra 
toks stiprus, kad jis slaptai jį paima 
nuo kito vaiko ar iš žaislų krautuvės. 
Jeigu tas kartojasi, jis išmoksta dar ge
riau paslėpti nuo tėvų. Jis nepergyve- 
na, kad vogė ir slėpė, bet kad tėvai ati
dengė jo elgesį. Tėvai turi reikalauti, 
kad jis grųžintų jų akyvaizdoje tam, 
.nuo ko daiktų paėmė. Ta priemonė daž
nai padeda. Tačiau kitas vaikas pergy
vena savo gėdų, nužeminimų ir pyktį 
paslepia, bet tas prasiveržia vėliau. Kiti 
vaikai j ieško nuotikių, pav. vaisių raš
kymas svetimam sode. Jie giriasi drau
gams savo drąsumu ir apsukrumu. Tė
vai turi tokius atvejus išaiškinti vai
kams, kodėl tas neleistina ir stengtis 
jiems surasti kitokių, bet leistinų nuoti
kių.

greit 
tikras

tikslu

su- 
bė-

ne-
priežasčių, surištų 

pergyvenimais: 
bausmės, ar nori

B ė girnas iš N am ų
Jaunas vaikas, kuris įdomaujasi ap

linka, nori tyrinėti, jų pažinti, išeina iš 
namų jieškodamas ką nors naujo, įdo
maus. Deja toks greit pasimeta, nebesu
geba surasti kelio atgal į namus. Kitas, 
kiek vyresnis išvyksta pas draugų apie 
tai nepasisakęs tėvams. Jis išeina norė
damas pakeisti aplinkų, pajausti laisvę, 
savistovumų. Pasiilgęs tėvų 
grįžta į namus. Tas irgi nėra 
girnas.

Vaikas bėga iš namų su 
begrįžti dėl įvairių
su sunkiais omociniais 
nepak ei i a .su varžymo, 
savo bėgimu, atkeršyti tėvams ir tuom 
juos nubausti. Neretai iš namų pabėga 
dėl to, kad jaučiasi apleistas, tėvų .nemy
limas. Išsiskyrusios šeimos vaikas bėga 
tėvų jieškoti, arba kitas sužinojęs, kad 
jis netikras tėvų vaikas, o tik išaugin
tas, mėgina jieškoti .savo tėvų. Daug 
reiškia kitų bėgančių vaikų pavyzdis, 
skelbimas jų spaudoje ir noras juos imi
tuoti. Bėgimas gali būti sunki proble
ma, jeigu vaiko fantazija yra stipresnė 
už realybę, prie kurios jis neprisitaiko. 
Jeigu tik bėgimas kartojasi, turi būti iš
tirtas jo psichinis stovis. Panašus į bė
gimų iš namų yra bėgimas iš mokyklos 
žaidimo tikslu. Namažai rimto rūpesčio 
sudaro vaikas, kuris nors* ir sėdi savo 
suole, bet gyvena fantazijoje, negirdi, 
nemato realios aplinkos. Toks pastovus 
stovis rodo jo nervų sistemos stiprų pa
krikimų.

(Galas)
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DR. V. TERCMONAS

NAUJOS KNYGOS APŽVALGA
Justinas Tumėnas, Jubilie

jinis leidinys. Redagavo ir iš
leido Dr. Vanda Tumėnienė, 
V. D. Universiteto profesorė, 
Chicako, 1959.

Dr. Vanda Tumėnienė, kuri 
jau keli mėnesiai rašo “Tėvy
nes” Sveikatos skyriuje, ne
seniai išleido šią jubiliejinę 
knygą savo vyro Justino Tu
mėno atminčiai pagerbti, su
ėjus 50 metų nuo jo kūrybi
nio darbo pradžios.

J. Tumėnas buvo Lietuvos 
rašytojas-poetas, filosofas ir 
pedagogas. Jis gimė 1881 m. 
sausio 16 d. Dusetų vai., Za
rasų apskrity, o mirė 1946 m. 
Pietų Vokietijoj kaipo karo 
tremtinis. Kultūringos auk
štaičių šeimos vaikas, jis mo
kinosi Palangos progimnazi
joj, toliau Liepąjaus gimnazi
joj. Ten baigęs 4 klases nesu
tiko eiti kunigų seminarijon 
ir todėl neteko giminių para
mos ir negalėjo tęsti gimna
zijoj mokslą. Toliau pats ruo
šėsi iš gimnazijos kurso, už
darbiaudamas pamokom. Jis 
išlaikė egzaminus už 8 kla
ses, gavo brandos atestatą ir 
įstojo į Maskvos universitetą, 
kur studijavo graikų ir loty
nų kalbas, filosofiją ir litera
tūrą, ypač jam patiko Vaka
rų Europos literatūra. J. Tu
mėnas mėgo keliauti po Lie
tuvą, gerai pažino savo kraš
tą, dalyvavo 1905 m. lietuvių 
revoliuciniam sąjūdy ir jį 
pralaimėjus turėjo bėgt į už
sienį nuo rusų valdžios kerš
to. Jis tęsė aukštąjį mokslą 
Šveicarijoj ir Prancuzįjoj, kur 
įgijo filosofijos daktaro laip
snį. Studijuodamas Šveicari
joj susipažino su Vanda Min- 
gailaite, savo busima žmona, 
kuri ten ėjo gydytojo mokslą 
ir 1912 m. jų pažintis ir drau
gystė baigėsi vedybom. Grį
žęs nepriklausomon Lietuvon 
J. Tumėnas įsteigė Kaune 
Brandos Kursus, kuriuose pa
greitintu tempu buvo galima 
išeiti gimnazijos mokslą. Mo
kinių skaičius nebuvo pasto
vus — maždaug apie 300. 
Veikė 8 klasės. Tie kursai at
liko naudingą darbą, juose 
per vienerius metus buvo ga
lima išeiti dviejų klasių kur
są. Juose galėjo mokytis val
dininkai ir kariškiai, nes pa
mokos buvo tik vakarais. Kur
sai veikė 13 metų, padarė 12 
laidų ir išdavė 400 brandos

pažymėjimų. Mokiniai, baigę 
kursus ir išlaikę egzaminus 
gaudavo brandos atestatą, 
kur davė teisę stoti į univer
sitetą ir ten įgyti aukštąjį 
mokslą. Kursus organizavo ir 
išlaikė savo lėšomis be val
džios paramos Justinas Tu
mėnas; jis buvo jų direkto
rius ir mokytojas. Išsipildė 
Justino Tumėno didi svajonė, 
kad jis padėjo pHėsti Lietuvoj 
mokslą ir kultūrą. Iš baigu
sių jo kursus minėtini gen. 
Stasys Raštikis, redaxtorius 
Jonas Kardelis ir daug kitų, 
kurie vėliau užėmė aukštas 
vietas arba pasižymėjo kultū
ros ir švietimo darbais.

Kaipo filosofas J. Tumėnas 
pagrindinai pažino savo mok
slo sritį ir panašiai, kaip Vy
dūnas, savo gabumus raudo
jo pažadint lietuvių tautą gi
lesniam protavimui bei tiesos 
pažinimui. Jis parašė Keletą 
filosofinių veikalų, iš kurių 
žymiausias yra “Tiesa-Vado- 
vė”; juose jis moko ir pata
ria, kaip kelti žmogaus ener
giją, lavint jo dvasines jėgas, 
tobulintis ir pasiekti laimin
gesnio gyvenimo. Jo filosofi
niai kuriniai galėtų turėt įta
kos musų jaunimo auklėji
mui. *

Kaipo rašytojas ir poetas 
Justinas Tumėnas parašė ir 
išleido nemažai kurinių; jų 
sąrašas ir trumpi pavyzdžiai 
yra duoti minėto j knygoj. Jo 
pezija, kaip rašo Danutė Na- 
rutaitė, pasižymi ne tik min
ties gilumu, bet ir stipriu 
gamtos pajautimu, jos įvai
rių prajovų įžvalgiu pastabu
mu ir originaliu atvaizdavi
mu. J. Tumėnas musų poezi- 
jon įnešė eilę prancūzų im
presionistinės mokyklos savi
tumų: vaizduoti greitai besi
kaitaliojančius aplinkos įspū
džius, šviesų ir garsų žaismą 
gamtąj, jieškot naujų žodžių 
tikslesniam išsireiškimui ir tt. 
J. Tumėno raštuos, teigia D. 
Narutaitė, yra nemažai savo
tiškų, kartais *labai įdomių, 
kartais — labiau dirbtinių ir 
neprigijančių terminų. Pasta
rieji, panašiai, kaip Vydūno 
raštuos, kartais neįgudusiam 
apsungina skaitymą.

Iš jo eilėraščių įdėtų jubi
liejinėj knygoj minėtini: Mei
lė, Tėvynė, Žmogus ir Paukš
telis:

“žmogus be laisvės ir 
paukštelis

Sugautas ilgisi narvely”.
Rusai—Gobšai:

Rusai—gobšai, ar 
jums neužtenka

Kas .praryt plačion 
gerklėn patenka?

Kad jums reikia 
geisti Lietuvos,

Musų žemės tiesiai 
taip mažos,

Kur be jūsų buvo 
taip laiminga,

Gėrio, grožio kupina 
gausinga!

Neverk Lietuvi!
Neverk, lietuvi, 

jieškoki tiesos!
įgausi veikdamas 

kietos drąsos.
Laimėsi kovą 

milžinų grumtynėj
Per taktą pajėgesnėj 

sutartinėj.
Sudie

Sudie sakau, lietuviai 
brangus žmonės,

Aš pasitraukiu 
iš tėvynės.

Dėliai tirono driskio 
nemalonės

Negausiu Lietuvoj 
nakvynės.

Sudie, melsvasis
Nemune srovingas,

Su Nerimi dukra 
prie šono.

Lai nesiterš vanduo 
gražiai spalvingas

Tavy nuo rusiško 
šėtono.

Ir paskutinis eilėraštis “No
riu grįžti į tėvynę”, kur J. 
Tumėnas pareiška norą grįž
ti į Lietuvą:

Pas pat Nemuno 
mėlynę

Mirti savo
laimės šalyje,

Kad lietuviška 
daina aidėtų

Ir kapams tautos 
žodžiu skambėtų,

Skaisčios gėlės 
žavios puoštų

Ir žaliais vainikais 
juostų

Lengvą žemę mielą 
ant manęs”.

Deja, šitas paskutinis po
eto troškimas būti palaido
tam gimtojoj žemėj neišsipil
dė. Nors jam mirus karas jau 
buvo baigtas, bet Lietuva li
ko atskirta geležine uždanga 
nuo Vakarų Europos ir jo 
palaikai ilsisi svetimoj žemėj.

Knyga apie Justiną Tumė
ną išleista gražiai, turi 176 
pusi, su atvaizdais. Pradžioj 
yra “Įžangos Žodis” lietuvių 
ir anglų kalba, parašytas 
Vandos Tumėnienės, toliau ei
na Stasio Raštikio: Mano mo
kytojas Dr. Justinas Tumė
nas; Danutės Narutaitės: 
“Justinas 'Tumėnas kūrėjas”, 
kur ji pabrėžia, jog J. Tumė
nas, kaip asmuo, pasižymėjo

dideliu širdies kilnumu, kuk
lumu ir tolerantingumu; jis 
niekuomet nėra buvęs mados 
filosofu ar poetu; savo kūry
binio darbo gilią vagą jis iš
varė kai kieno beveik nepa
stebėtas. Pirmoj knygos da
ly yra Dr. Vandos Tumėnie
nės vaizdžiai parašyta bio
grafija: “Filosofijos Dr. Jus
tino Tumėno gyvenimo met
menys”, antroj daly taip pat 
Dr. V. Tumėnienės: Justino 
Tumėno kūryba, kur duota jo 
raštų trumpa apžvalga; o tre
čioj daly: J. Tumėno eilėraš
čiai iš poezijos rinkinio, “Tau
toj ir pasauly”, kurie po jo 
mirties liko neatspausdinti.

Reikia pabrėžti, kad greta 
paminklo, kurį Dr. V. Tumė
nienė pastatė ant savo vyro 
kapo Vokietijoj, šita jubilieji
nė knyga, kuri nušviečia J. 
Tumėno gyvenimą ir kūrybą, 
yra jam antras paminklas gal 
dar svarbesnis už pirmąjį. Ši
ta knyga yra puikus įrody
mas kokie buvo gilus ir nuo
širdus dvasiniai ryšiai šei
moj, kurią sudarė Justinas ir 
Vanda Tumėnai.

Pastaba: Prof. Vanda Tu- 
mėnienė-Mingailaitė išleido ki
tą įdomią knygą “Mano atsi
minimai”, kur aprašytas jos 
gyvenimas ir darbai, kaip gy
dytojos ir vaikų ligų profeso
rės V. D. Universitete Kau
ne, kur ji daugiau 20 metų 
dėstė vaikų ligas busimiem 
Lietuvos gydytojam. Kas iš 
“Tėvynės” skaitytojų norėtų 
įsigyti vieną arba abi kny
gas, “Tėvynės’’ administraci
ja, tunbut, sutiktų patarpinin
kauti. Profesorės adresas:

Vanda Tumėnas, M. D.
7052 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, Illinois

Lietuvoje hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo 
institutas pradėjo leisti naują 
periodinį leidinį-biuletenį tos 
srities klausimams gvildenti.

BOBUTES PELENAI

Gražus ir didingi vokiečių 
Alpių kalnai. Ant tų, iki pa
dangių, kylančių kalnų vir
šūnių žydi erelveisai, po ža
vingus slėnius vingiuojasi 
sraunus kalnų upeliai, kurių 
vanduo, nepaprastai skaidrus, 
o akmenėliai apvalus, lyg nu
tašyti.

Bet, gyvenimas šitam kraš
te skurdus. Nėra čia nei pra
monės, nei žemdirbystės. Sau
lė nors anksti užteka, bet vė
lai pasirodo iš už kalnų vir
šūnių ir anksti pasislepia. 
Ant plikų pakalnių nei sėja, 
nei pjauna, tik rudos ožkos, 
su skambučiais ant kaklo, 
ganosi ir mekena. Todėl ne
nuostabu, kad da seniai prieš 
karą, keletas Doblerio šeimos 
narių, iš Valderfo kaimelio, 
apleido savo kraštą ir išvyko 
į Ameriką, jieškoti laimės ir 
uždarbio. Su laiku, jie prasi
gyveno ir, karui pasibaigus, 
galėjo padėti likusiems Val- 
dorfe giminaičiams. Jie pra
dėjo siųsti maisto pakietus.

Dieve brangus, ko nebuvo 
tuose pakietuose!... Kavos, 
arbatos, cukraus, šokolado, 
buljono miltelių ir kitokių 
gerų dalykų. Doblėriams pa
kieto gavimas — tikroji šven
tė. Bet, štai, jau kuris laikas 
jie negauna nei pakieto, nei 
laiško. Rūpinasi Doblieriai, 
vaikščiojja į paštą, teiraujasi, 
bet viskas veltui, pakieto nė
ra.

Galų gale, vieną dieną atė
jo seniai lauktas siuntinys. 
Viskas gražiai supakuota, 
kiekviena dėžutė turi užrašą, 
tik viena skardinukė be nie
ko. Ją atidarę, Dobleriai pa
matė pilkus miltelius. Kas gi 
čia galėtų būti? Apžiurėjo iš 
visų pusių, apuostė, paragavo 
ir nutarė, kad čia nieko kito 
negali būti, kaip buljono mil
teliai. Tiesa, truputį kitokie, 
negu paprastai, bet gal d a

geresni. Įdėjo šaukščiuką į 
sriubą ir, tikrai, gavosi geres
nis skonis. Dobleriai taupiai 
miltelius vartojo ir jų užteko 
beveik porai savaičių.

Jau pakietas buvo sudoro
tas, kaip atėjo pavėluotas lai
škas.

~ “Brangus giminaičiai, 
rašo amerikonai, siunčiame 
jums šventėms pakietą, lin
kime viso gero, sveikatos ir 
laimės. Skaudančia širdimi 
turime jums pranešti liūdną 
naujieną: musų brangioji bo
butė prieš šventes mirė. Jos 
paskutinis noras buvo, kad 
jos pelenai gulėtų mielajam 
Valdorfe1. Kam gi ne brangus 
gimtasis kraštas ? Pildydami 
jos valią, siunčiame jos pele
nus metalinėj dėžutėj, kurią 
rasite čia pat, prie dėžės su 
arbata. Prašome, palaidokit 
su atitinkama pagarba, o iš
laidas mes apmokesim”.

Jūsų Fricas ir Erna.
Dabar Dobleriai suprato 

kokius buljono miltelius jie 
dė|jo į sriubą!... Buvo jau per- 
vėlu ruošti laidotuves, nes 
miltelių nebuvo.

Šiaip ar taip, bobutė liko 
Vokietijoj.

Sofija Ambrazevičienė.

Pittsburgh, Pa.

Panelė Rita Spingytė 
Laimėjo Kontestą

Kadangi vietinė anglų spau
da plačiai rašė apie panelę 
Ritą Spingytę ir jos tėvus, 
kartu su aprašymais įdėjo nuo
traukas, kaipo naujakurių ir 
jų dukrelės gabumus moksle, 
tai aš irgi nors trumpai noriu 
paminėti apie Ritą Spingytę ir 
jos tėvus. P-lė Spingytė šiais 
metais aukštesnėj mokykloj 
Sacret High School iš dau
giau tūkstančio kandidačių 
konteste laimėjo pirmą vietą 
ir buvo apdovanota Amerikos 
Legijono už parašymą straips

nio: “Piliečiai balsuokite”.
Rita Spingytė yra 18 metų 
amžiaus, gyvena kartu su tė
vais 701 Summerlea Street, 
Shadyside, Pa.

Spingytė į Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko 1951 
metais ir dabar ji ir jos tė
vai yra šios šalies piliečiais.

Antrojo pasaulinio karo 
metu 1941 metais, kada So
vietų Sąjungos kariuomenė 
įžygiavo į Lietuvą, Spingiai 
pasitraukė iš Lietuvos ir pa
teko į Vokietiją. P-nas Spin- 
gys yra baigęs kolegiją, fa
šistų priešas, keturius metus 
išbuvo nacių kontentracijos 
stovykloje. Jo žmona buvo 
verčiama dirbti kariškų ginklų 
dirbtuvėje. Rita Spingytė tuo 
laiku buvo maža mergaitė, ji 
buvo pasiųsta į vokiečių vai
kų prieglaudą. “ Mes buvome 
.perskirti septynis metus ir 
vieni nežinojom kur randasi 
ti”, sako ponia Spingys. Tai 
netikėtas atsitikimas, kad mes 
vėl visi esame vienoj vietoj po 
karo audrų.

Taip, po visų vargų ir slun
kių pergyvenimų ponai Spin- 
giai gyvena kartu ir gerai į- 
sikurę, jaučiasi laimingi, o 
Rita Spingytė, būdama gabi 
moksle, garsina lietuvių var
dą tarp kitataučių, už ką ji 
verta pagarbos ir padėkos. 
Mažai iš vėliausiu laiku atvy
kusių lietuvaičių tokių gabių 
yra.

Taipgi reikia pažymėti, kad 
ši gabioji moksle lietuvaitė 
yra Susivienijimo narė, nes ji 
supranta apdraudos svarbą ir 
prigulėjimą prie didžiausios 
lietuviškos apdraudos ir pa
šalpos organizacijos naudingu
mą.

Ne tik Susivienijimui yra di
delė garbė savo narių tarpe 
turėti tokią gabią lietuvaitę, 
bet ja gali didžiuotis vietiniai 
Pittsburgho lietuviai.

Koresp.

ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti 

kad jai pasisekė sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pa
geidavimui siųsti didesnius standartinius siuntinius, ir tam 
reikalui ji paskyrė 50,000 jardų EKSPORTINES RŪŠIES 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir 
lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: melsvos, tam
siai rusvos ir pilkšvos. -Visos tos medžiagos turi įrašus 
“Made in England.”

Nuo 1959 m. rugpiučio 1 d. mes siūlome tas medžiagas 
sudarinėti šitokiems keturiems papildomiems standartiniams 
siuntiniams:

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ 
EKSPORTINES RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyz
džius, 30 skirtingų standartinių siuntinių kainoraštį (siuntinius 
sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megs- 
tiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį 
katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų draubužių moterims, vy

rams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava valynė;
5. Laikrodžiai;
6 Foto aparatai;
7. HOHJNER akordeonai—20 skirtingų modelių, kurių 

kainos įvairuoja pradedant nuo $39.00;
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER—vienintelė mezgimo mašina, kuri 

yra pritaikyta visų rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE 
VERPTUOSIUS;

10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų;

11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A. V., Vokietijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir TSRS.

Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet 
kuria kalba surašytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys, bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba ne

mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėta čia, dėl to gavėjas Lietu

voje jau nebeturės nieko mokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos 

remiantis pavyzdžiais.
Musų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAU

SIOS PASAULYJE, jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome 
visiems lietuviams, kurie iki šiol užsisakinėdavo siuntinius per 
kitas firmas, tuojau pat—•

(1) parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGO- 
JANT, paprašyti NEMOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių 
ir kitokių informacijų.

(2) palyginti musų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant 
kur nors siuntinį.

TADA jus patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus 
SUTAUPOTE NEMAŽA PINIGŲ.

Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos 
organizacijoms.

Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vadovybei.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Huut Street London, W. 11, Great Britain

Įį

DANGE CONTEST

Sicomac Road,
near Paterson,

Lithuanian Alliance Committee on Youth Activities 
Assisted by LAA Fifth District, is sponsoring 

k/

GRAND GET-TOGETHER

ICNIC
TO BE HELD

LINDBERGH
AT —
PARK

North Haledon, N. J.
N. J.

AT 1 P. M.

till 8 P. M.
Paul P. Dargis, Secretary Dr. M. J. 
Board. Attomey S. Bredes, Jr., and

SUNDAY, SEPTEMBER 6,1959
RAIN OR SHINE — ADDMISSION: 90 CENTS ONLY

An elaborate program has been arranged for your entertainment during 
the day and evening: BEAUTY CONTEST
DOOR PRIZES and SPECIAL ENTERTAINMENT for the GUESTS 
CHILDREN.
Choice of refreshments available.
DANCING UNDER THE STARS
Officials of the Alliance: President
Vinikas, member of LAA Executive
members of Committee on Youth Activities will bexpresent.
All members of local LAA Lodges in Nevv Jersey and Nevv York, their 
families and friends, are cordially invited to attend this first gathering 
of Lithuanians sponsored by LAA Committe on Youth Activities.

• .. ’ . a-c. 1L ...» .-1

1. Siuntinys Nr. 28:
1614 jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams.

Svoris 17 svarų. Kaina $59.00.
1

2. Siuntinys Nr. 29:
W jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams; 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00.

3. Siuntinys Nr. 30:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar mote
riškų kostiumų.

Svoris 34 svarai. Kaina $113.00.

4. Siuntinys Nr. 31:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES 

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų 
riškų kostiumų; 20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina $125.00.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję 

mokesčiai.

VILNO- 
ar mote-

Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių 
Prekybos Bendrovė, nepaisydama tai, jog NAUJŲ medžiagų 
rūšis yra žymiai aukštesnė ir kaina brangesnė, lietuvių gerui 
yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 
30 skirtingų standartinių siuntinių, nepakeliant jų kainos.

Musų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis 
tiek, ar jis butų Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors 
kitos firmoB klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems 
klijentams, kurie dėl ko nors nepajėgia tuojau tai padaryti tai, 
gavę $1.00 už bet kurį norimąjį standartinį siuntinį, galutinio 
užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.



Amerikos Lietuvių Veikla Los Angeles Calif.

New York, New York

Linkėjimai iš Susivieniji
mo Vassarvietės

Atostogaudami Susivieniji
mo vasarvietėje, Atlantic Ci
ty, N. J., ponai Pakniai, pp. 
Jieva Trečiokienė, Ona Gudie
nė ir Bronė Macijauskien, pri
siuntė nuoširdžius linkėjimus 
redaktoriui.

Cleveland, Ohio

Dr. Kazio Karvelio
Pranešimas

Ateinantį šeštadienį, rugsė
jo mėn. 5 dieną, 1:00 valandą 
Lake Shore Country Club pa
talpose, 11405 Lake Shore 
Blvd. Dr. Kazys Karvelis da
rys viešą pranašimą: ‘Šalta
sis karas ir mes”. Pranešimo 
pasiklausyti ir jį padiskutuoti 
maloniai kviečiami visi Cleve
lando lietuviai. Įėjimas vi
siems laisvas.
Sandaros 18-tos kuopos 
banketas

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 18 kuopa ren
gia šaunų banketą, kuriame 
dalyvaus ir visi Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų Sąjungos 
suvažiavimo dalyviai. Banke
tas įvyks ateinantį šeštadie
nį, rugsėjo mėn. 5 dieną 
Lake Shore Country Club pa
talpose. Pradžia 8:00 valan
dą vakare.

Banketo meninę dalį išpil
dys solistė Juzė Krištolaitytė 
ir muzikas J. Švedas. Banke
to metu kalbės Lietuvos Kon
sulas Čikagoje Dr. Petras 
Daužvardis. Be to bus skani 
vakarienė ir šokiai.

Visi maloniai kviečiami ne
praleisti progos šiame banke
te dalyvauti.

Kvietimus į banketą iš ank
sto galima užsisakyti pas A.

o

dienraščio Naujienų pikniką, 
tartum į didžiuosius atlaidus 
kokie būdavo Lietuvoje.

Gabiosios šeimininkės, va
dovaujant Kazimierai Jakub- 
kienei, pribuvo į pikniką ank
stokai, (kad tinkamai ir pa
kankamai priruošus užkan
džių atsilankiusiai publikai, 
kad jai nereikėtų badauti, 
taipgi buvo užtektinai ivairių 
gėrimų troškulio numalšini
mui. Šokiams grojo geras or
kestras visokius šokius, tai 
jauni ir senesnio amžiaus, 
mylintieji šokti, galėjo tyra
me ore gerai išsimankštyti.

Turiningą ir momentui ati- 
tankamą kalbą pasakė vy
riausias dienraščio redakto
rius dr. P. Grigaitis. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad Naujie
nos nuo pat jų pasirodymo 
1914 metų, gynė Lietuvos ir 
lietuvių tautos reikalus, taip
gi jis suabejojo apie naudin
gumą Chruščevo atvykimą 
Amerikon.

Buvo ir gerų dovanų laimė
jimui. Turintieji laimingus nu
merius, gavo vertingas - dova
nas.

Trumpai pasakius, šis dien
raščio Naujienų piknikas bu
vo gausus dalyviais ir visais 
atžvilgiais sėkmingas. Jame 
dalyvavę ilgai jo nepamirš.

Dalyvis.

dovanas laimė- 
Adams iš Need- 
2—J. Norbutas, 
Cambridge; 3—

Tradicinė Lietuvių Dienų 
gegužinė-piknikas įvyko Bu- 
ena Vista parke, Burbank 
mieste (Los Angeles dalis), 
Calif. Šiemet ji buvo gausiau 
lankoma, kaip pernai; Tai ta
rytum visos Kalifornijos lie
tuvių diena, kur susirinkę iš 
įvairių vietovių tiek senieji, 
tiek naujai atvykusieji lietu
viai su savo svečiais be pa
žiūrų ir įsitikinimų skirtumo 
stengiasi vienas su kitu susi
pažinti ar atnaujinti pažin
tis, pasimatyti ir smagiai pra
leisti laiką tarp savųjų atvi
roj gamtoj, pasiklausyti liet, 
muzikos ar dainų. O tokių 
gražių gegužinėms tinkamų 
dienų esti čia 350 iš 365.

Kai kurie sakėsi nematę

lietuvių net 7 metai, kiti kal
bėjo norį, kad bent jų vaikai 
geriau susipažintų su lietuvių 
kalba ir tėvų papročiais. Bu
vo net nelietuvių, palaikančių 
santykius su lietuviais ar tu
rinčių su jais reikalų. Geguži
nėje matai tautos veteraną 
prof. M. Biržišką, iš Floridos 
atvykusį dr. D. Jasaitį, ev. 
kun. dr. J. Pauparą, aukštųjų 
mokyklų dėstytojus dr. Almi
ną ir dr. Tumienę, dr. Pir. V. 
Raulinaitį, visą eilę inžinierių, 
verslininkų ir kt. sričių spe
cialistų, K. Lukšio ir kt. sve
čius iš Floridos ar Čikagos, 
Sacramento ir kitur. Vienas 
itin demino Dailutis K., dar 
prieš 2 metus tebegyvenusios 
Vilniuje, pasakojimai apie 
okupuotą tėvynę ir jos sosti
nę, kitus — lietuvio filmų ak
toriaus Tautkaus, gavusio G.

Mayon pavardę, daugiausia 
vaidinančio policininko vaid
menis, apie Ųollywoodą, kur 
filmoj dirba ir jo sūnūs.

Po įvadinio LD leidėjo A. 
Skiriaus žodžio, sudarius ko
misiją iš L. Valiuko, J. Tini
mo ir A. Rauliukonio, prane
šėjas J. Kojelis paskelbė lai
mėjusių loterijoje pavardes. 
Biletėlius ištrauktė dar nemo
ką skaityti iš publikos du vai
kučiai, jaun. Domkus ir B. 
Danulytė. Iš viso buvo pas
kirtos 33 dovanos. Didžiau
sią
gal, arba $150.00 grynais — 
laimėjo St. Barnatavičius iš 
WĮorcesterio, 
aparatą — laikrodį, padova
notą L. A. mieste įsikūrusių 
ir atidariusių radijo ir tele
vizijos parduotuvę P. Dom- 
kaus ir Reivydo, L. A. gyv. 
O. Sabaliauskienė; lietuvio 
laikrodininko Manevo pado
vanotą laikrodį — kunigas J. 
Gaspariunas iš Wilkes Barre, 
Pa. Kitas 30 laimėtų dovanų 
sudarė LD leidėjo padovano
tos knygos (liet, ir angliš
kos) ir nemok, prenumera
tos.

kelionę lėktuvu ir at-

Mass.; radijo

F

Prie gegužinės paruošimo 
ypač daug prisidėjo A. Ski
riu, Karužų, Zaikių šeimos, 
E. Stirbienė, S. Leonavičienė, 
A. Vosylius ir kt.

LD bičiulių skaičius vis 
gausėja. Jos atlieka didelį 
darbą, informuodamos apie 
lietuvių gyvenimą ir tautiš
kai sąmonindamos ypač jau 
atitrūkstančius nuo gyvojo 
lietuvybės kamieno musų tau
tiečius ir svetimtaučius, ku
riuos supažindina su svar
biausiais laimėjimais visose, 
o ypač kultūrinio gyvenimo 
srityse. Rep.

T

South Boston, Mass.

So. Bostono biznieriam už do
vanotą gražią eilę vasarinių 
rūbų šių metų išrinktai gra
žuolei panelei Ritai Mickevi
čiūtei iš Pembroke. Dėkojam 
Ap. Rudauskui už nuvežimą 
ir parvežimą pikniko darbi- 

Į ninku.
Taipgi didelis ačiū ir laik

raščiam už talpinimą aprašy
mų apie viršminėtą pikniką. 
Ir ačiū p. Emilijai Rupliutei- 
McCormack, prokuroro Edw. 
J. McCormack, Jr. žmonelei 
už dovanas šokių kontestam.

Laimėjimo 
jo: 1—Helen 
ham, Mass.; 
4 Union St.,
G. Ablačinskas, 43 Pine Hol- 
low Road, Chelmsford; 4— 
Antanas Varnas, 7 Sterling 
St., Somerville; 5—DeLome, 

I 25 Rače St., Lowell; 6—L.
Mallett, 20 Osborne Street, 
Lynn.

Įžangos dovanas laimėjo: 
1-^0.033311; 
3—No.032621; 
5—No.033457; 
7—No.0323331.f

Šokių kontestus laimėjo: 
“Mamės ir Papės” polką lai
mėjo Irena Folkienė su Apo
linaru Rudausku iš So. Bos
tono; “Jaunimo polką” — Ro
mualda Blauzdžiunaitė iš Dor- 
chesterio su Romualda Pauk
štys iš S. B.; 
tą
/Lithuania of 
Andrunas iš 
Frank Fazzini iš So. Bostono. 
Tango laimėjo Aldona Žibins- 
kaitė ir Merkulis Stolia iš So. 
Bostono.
Steponas ir Valentina Minkai.

2—No.033312;
4—No.033343;
6—No.033315;

buvusi

Musų Nuoširdi Padėka

Valcaus kontes- 
gražuolė “Miss 
N. E.” Irena 
Hyde Park su

Gargasą, telf.: LI 1-3839, 
taip pat ir prie įėjimo.

Rengėjai.

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Piknikas 
Buvo Sėkmingas

( Sekmadienį, rugpiučio mė
nesio 9 dieną Bučo Sode įvy
kęs piknikas populiaraus vie
tinio dienraščio Naujienų 
sutraukė daug žmonių, ne tik 
čikagiečių, bet ir iš tolimes
nių vietovių, kaip Rockfordas 
ir kt Oras tą dieną irgi bu
vo gražus, kuris kiekvieną vi
liojo į miškus, piknikus ir ki
tas vietas, tai visi traukė į

Steponas ir Valentina Min
ką, dėkoja visiem atsilankiu
siems į jų vedamų Liet. Ra
dio Korp. seniausių lietuviškų 
radio programų Naujoj Ang
lijoj, Sidabrinių Sukaktuvių 
pikniką, įvykusį š. m. rugpiu- 

| čio 2 dieną Romuvos Parke, 
' Brocktone. Dėkojam visiem 

pikniko pagalbininkam už jų 
draugišką talką; visiem, ku
rie pardavinėjo ir pirko lai
mėjimo tikietus; busų organi
zatoriam, (Liet. Taut. Šokių 
šokėjam, vad. Onai Ivaškie- 
nei; Romui Šležui už filmavi
mą pikniko; Dėkojam gražuo
lės “Miss Silver Aniversary 
Lithuania of N. E.” kontes- 
tantėm ir gražuolės rinkėjam 
“judges” Rita Vellon iš Wor- 
cesterio, K. Namaksienei, B. 
Bartkevičiui iš Montello, Ed- 
mund J. Varkas iš Worceste- 
rio, ir Stettin, Bostono Wal- 
dorf restoranų superviser.

Dėkojam šen. i 
Powers, demokratų 
tui į Bostono miesto 
už jo puikią statulą,
tą gražuolei ir už atsilanky
mą į pikniką; taipgi dėkojam

John E. 
kandida- 
majorus 
dovano-

SLA Pagalbos Ranka

PUIKI PROGA, pasinaudo
jant Anglijos manųfakturistų 
išpardavimu iki lapkričio 15 
d., žymiai pigiau pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran kalėdinį 
siuntinį saviškiams. Už 3 
jardus I rūšies ULSTER žie
miniam paltui ir 3’/o jardo 
I rūšies FANCY elegantiš
kam kostiumui, betkokios 
spalvos, su muitu ir visom 
persiuntimo išlaidom—$59.50; 
arba už 3 jardus II rūšies 
angliškų vilnų “LIGHT VE- 
LOUR” paltui ir 3^ jardo 
“FANCY 2” kostiumui — 
$39.50.

Į abu siuntinius pridedama 
500 tabl. multivitaminų ir pa
sirinktinai : paltui ir 
mui pamušalai arba 
ros rūšies betkokios 
suknelei medžaga.

Užsakymus siųsti:
PUS, 3528 Sunset Blvd., Los 
Angeles 26, Calif.

(Skelbimas)

kositiu- 
31/- ge- 
spalvos

ANA-

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

1959 m. Rugsėjo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
. t*

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo lietuvių Amerikoje 
Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti

Rugpiučio 29, 1959 Mietais

Išmokėtos pomirtinės
IZIDORIUS TAMIUMNAS, 115 kp., VVilkes-Barre, Pa., 

gimęs rugsėjo 29, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 7, 1931 m. Mirė rugpiučio 15, 
1959 m. Velionio žmonai, Rožei Tamulinienei, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JUOZAS KARČIAUSKAS, 118 kp., Curtis Bay, Md., 
gimęs gruodžio 25, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 5, 1910 m. Mirė rugpiučio 6, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Karčiauskas, pomirti
nės išmokėta __._____________________________

ANTANAS MOCKEVIČIUS, 198 kp., Akron, Ohio, gi
męs sausio 15, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 12, 1933 m. Mirė birželio 20, 
1959 m. Velionio seseriai, Katrinai Kandrat, po
mirtinės išmokėta __________ ______ ________

WALTER A. SKEARS, 342 kp., Easton, Pa., gimęs' 
lapkričio 16, 1915 m., Phillipsburg, N. J. Prie 
SLA prisirąšė gruodžo 1, 1936 m. Mirė liepos 
16, 1959 m. Velionio žmonai, Pollyanai Skears, 
pomirtinės išmokėta --------------- ■----------------—

ANNE ZEMNICKAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimusi 
sausio 28, 1919 m., Detroit, Mich. Prie SLA pri
sirašė kovo 3,'1940 m. Mirė liepos 31, 1959 m. 
Velionės vyrui, William Zemnickui, Jr., pomirti
nės išmokėta --------- - ------------------- - -------

DOMININKAS PŪRAS, 360 kp., Milton, Mass., gimęs 
birželio 1, 1889 m., (Rumšiškiuose, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė /balandžio 1, 1937 m. Mirė va
sario 20, 1959 m. Joseph W. Casper, velionio 
Domininko Pūro turto administratoriui, pomirti
nės išmokėta ____ __________ _____ _________

692.00

150.00

600.00

500.00

300.00
t

Viso.........—............................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- -

Išmokėtos ligoje pašalpos
N. KAIRIS, 55 kp., Chicago, III., sirgo 11 savaičių
P. KAMARAUSKAS, 57 kp., Worcester, Mass., sirgo 5 savaites,--- 
A. R. KRIZAUSKAS, 57 kp, Worcester, Mass., sirgo 12 salvaičių __
M. BELAKUS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 12 savaičių ...................
A. PETERS, 104 kp, Pittsburgh, Pa, sirgo 8 savaites -____ ------
J. SALATKAį, 147 kp, Girardville, Pa, sirgo 9 sav». 1 d. ____ ____
N. NAVICKAS, 299 kp, Rumford, Me, sirgo 2 savaites --------------
Jj. KRIVICKAS, 301 kp. Cicero, III, sirgo 12 savaičių .......................

_$2,542.00
$94,802.59

$69.00
22.50
55.13
74.50

168.00
58.00
13.50

111.75

Viso --------------- ----- - ---------- ta—
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

..._$572.38
-$16,913.05

I 
I 
f
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Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliau

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

BALTRUNAS-BALTON 
Reikalu vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PURIJC

AL.

L1NDBERGH PARKE,
Sicomac Road, North Haledon, N. J., Netoli Paterson, N. J.

Pradžia 1 vai. p. p. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras. Piknike bus galima gauti 
įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat bus įdomi ir įvairi programa: kontestiniai 
šokiai. SLA Penkto Apskrities gražuoles rinkimai, laimėjimai ir speciali 
programa vaikams.

Į piknikų pažadėjo atvykti SLA Prezidentas PAUL P. DARGIS. Sek
retorius Dr. M. J. VINIKAS, Iždo Globėjas £dv. S. BREDES, Jr., jų 
Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę, visus SLA narius su artimai
siais ir draugais dalyvauti šiame linksmame jaunimo piknike.

i SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA.

SLA POILSIO NAMAS 
ATLANTIC CITY, N. J

NUO RUGSfiJO 15 DIENOS RUDENS SEZONO 
KAMBARIŲ KAINOS SUMAŽINTOS

į SLA name Jus rasit lietuvišką) aplinką. Atlantic 
j City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi- 
I linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 

sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
t ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
I Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
| Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
J Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Į Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve- 
{ čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais, 
į Jurų maudynes prie pat namų.
j Užsakykim kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
f Kreipkitės:

: SLA

128 S. Maine Avė., Atlantia City, N. J.
arta

"■ '■ J ;

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
(MJ7 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5K2!)

$300.00

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdelI Street

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
. 84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven( N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dclyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrzinia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE Ii
Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik

raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį 

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir duoda daug žinių iš lietuviškosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPJUKLAVSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I

i

f

I
< 
i

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Tel. 5-9370
i

------------- " ✓

IŠĖJO NAUJA KNYGA |

AMERIKOS {DOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: i
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 KJonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis h* 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaių gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys i 
be akių . . x x

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Habted Street. Chicago 8, IUukmi



I
1

/

SO METAI
T53F

PIRMOJI SLA JAUNIMO IŠKYLASLA Prezidentas ir Sekretorius Bostone

Acoeptanae for Mailing at Special Rate of Postage provided for Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Author^zed June 27, 1918 .NCW Yoi’K 1, N. Y., lullgSejO-bcptembei* 2d, Uo9 Office at New York, N. YM under the Act of March 3, 1879
................................................... ................................................................................................................................................. ................................................... .......... ............................ ................. • / _________________________________________

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

1

i

i

*

l

(

*

Amerikos Lietuvių Tarybos Memoran 
dūmas Prezidentui Eisenhoweriui
Amerikos Lietuvių Taryba išdirbo naują memoran

dumą Ir pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui, prašymą 
drąsiai kelti pavergtąją tautą išlaisvinimą, kai jis susi
tiks su Kremliaus diktatorium Nikita Chruščevu, Alto 
vykdomojo k-to rašte SLA prezidentui sakoma:

SLA sek- 
Vinikas 

pagal jų 
2-rosios 

tų dienų 
Lietuvių

SLA Kuopų Valdy
boms Žinotina

kra-

jokio nuolaidumo

Ryšium su artėjančiu So
vietų Sąjungos ministerio pirJ 
mininko Nikitos S. Chrušče
vo atvykimu į Jungtines Val
stybes ir busimaisiais jo po
kalbiais su prezidentu Dwight 
D. Eisenhoweriu Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri apjun
gia didelį lietuvių kilmės A- 
merikos piliečių organizacijų 
skaičių, laiko savo pareiga 
pareikšti:

Pirma,—visiškai aišku, kad 
Chruščevas nėra atsisakęs 
agresyvios bei ekspansinės 
politikos, kurią praktikavo jo 
pirmtakas Juozas Stalinas, 
bet priešingai, jis tęsia tą pa
čią politiką ir siekia to pačio 
tikslo — komunizmo viešpa
tavimo pasauly;

Antra, — Nikita Chrušče
vas atvyksta į šią šalį ne dir
vą ruošti tarptautiniam susi
pratimui bei eventualiai tai
kai, bet sustiprinti savo nau
ją, agresyvią, prieš Vakarų 
demokratijas nukreiptą akci
ją, kurią jis pradėjo 1958 m. 
lapkričio 27 d., pateikdamas 
didžiosioms Vakarų galybėms 
ultimatumą dėl Berlyno. Kad 
taip yra, liudija Sovietų Są
jungos užsienių reikalų mi
nisterio Gromyko laikysena 
neseniai įvykusioje Ženevos 
konferencijoje ir gausus pa
ties Chruščevo pareiškimai, 
grasiną sunaikinimu toms ša
lims, kurios nepriims jo są
lygų taikingam sugyvenimui;

Trečia,
nerodanti Chruščevo laikyse
na ir jo agresyvumas buvo 
dar kartą pademonstruoti jo 
rašytame straipsnyje “Apie 
taikingą sugyvenimą”, kuris 
neseniai tilpo “Foreign Af- 
fairs”’ žurnale.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
nuomone, šie faktai rodo, kad 
dabartinis Sovietų Sąjungos 
valdovas savo atvykimu į 
Washingtoną ir savo pokal
biais su Jungtinių Valstybių 
prezidentu siekia sustiprinti 
savo prestižą pasaulinio ko
munizmo sąjūdyje, išgarsinti 
savo programą, skirtą komu
nistinės imperijos galybės 
praplėtimui, ir sut v i r t i n t i 
Kremliaus varžtus pavergto
siom bei prispaustosioms Eu
ropos ir Azijos tautoms.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra giliai įsitikinusi, kad to
kia iššaukianti Sovietų impe
rijos vado laikysena neprivalo 
likti be tinkamo atsakymo, 
nes priešingu atveju galėtų 
susidaryti įspūdis, kad silp
nėja vadovaujančios laisvojo 
pasaulio galybės nusistaty
mas prieš agresorius. Atsaky
mas į Chruščevo reikalavimus 
bei teigimus turėtų būti griež
tas, aiškus ir kuo plačiausiai 
išgarsintas. A

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba pataria:

1. Chruščevo teigimas, kad 
Sovietų Sąjunga turinti išim
tiną teisę kontroliuoti buvu
siųjų laisvų ir nepriklausomų 
tautų likimą, privalo būti at
mestas; yra faktas, jog tos 
visos tautos neteko savo tei
sių ir laisvių todėl, kad prieš 
jas buvo vartojama jėga, jė
gos grasinimai ir klasta, su- 
lnniant taratautinos sutartis

bei įsipareigojimus ir nesis
kaitant su persveriančia tų 
kraštų žmonių dauguma.

2. Jungtinių Valstybių vy
riausybė papunkčiui turėtų 
atremti grubius istorinių fak
tų iškraipymus, kuriuos atli
ko Chruščevas. Nors šio
što vyriausybė nekovoja prieš 
komunistinį Rusijos režimą, 
kaip tokį, lygiai kaip ji neko
voja ir prieš jokį kitą politi
nę sistemą svetimuose kraš
tuose, bet ji turėtų atitaisyti 
aiškius prasilenkimus su tie
sa, liečiančius vadinamųjų so
cialistinių respublikų atsiradi
mą. Yra faktas, kad net ir 
komunistinį režimą pačioje 
Rusijoje įsteigė nedidelė ma
žuma, pav artodama jėgą 
prieš didelę Rusijos gyvento
jų daugumą, ir jisai išsilaiko 
brutalios priespaudos ir kru
vino teroro pagalba. Tikrasis 
Rusijos žmonių nusistatymas 
buvo aiškiai parodytas rinki
muose į Steigiamąjį Seimą.

3. Ypatingu griežtumu tu
rėtų būti atremti melagingi 
Sovietų premjero teigimai, 
lieČią Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Jis nemirkčiodamas tvir
tina, kad tų Pabaltijo valsty
bių padėtis Sovietų Sąjungo
je esanti panaši į Texas, Ari
zonos ir Kalifornijos padėtį 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Visiems yra žinomas 
faktas, kurį patvirtino spe
cialus Kongreso Komitetas, 
kad Pabaltijo valstybės, Sta- 
lino-Hitlerio sąmokslo pasė
koje, buvo užimtos raudono
sios Sovietų armijos ir prie
vartos bei neteisėtumo keliu 
įjungtos į Sovietą Sąjungą.

4. Turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į tai, kad Chrušče
vas, reikalaudamas nesikišti 
į komunistinės imperijos vi
daus reikalus, tuo pačiu metu 
pasilieka sau teisę organizuo
ti, remti 
guoti 
veiklą 
tuose 
bėmis
Lietuvių Taryba mano, kad 
ši dviveidė politika turėtų bū
ti griežtai pasmerkta, kaip 
viena pagrirfdinių priežasčių, 
kurios drumčia tarptautinius 
santykius ir sukelia nuolati
nį pavojų taikai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai įvertina nepaliau
jamas prezidento pastangas 
ieškoti teisingos ir pastovios 
taikos ir pilnai pasitiki, kad 
jis nebus nukreiptas nuo sa
vo daug kartų viešai išreikš
to įsitikinimo, jog patvari ir 
teisinga taika privalo 
visų tautų laisve.

Amerikos Lietuvių 
tikisi, kad artėjančius
rimus su Sovietų Rusijos pre
mjeru prezidentas panaudos 
progai pakartoti šį tuos savo 
principus ir tuo pačiu paska
tins laisvojo pasaulio ir ana
pus Geležinės Uždangos gyve
nančius, žmones sujungti sa
vo jėgas bendrai kovai už 
laisvės ir demokratijos idea
lus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas 

L. Simutis, prezidentas 
Dr. P. Grigaitis, sekretorius,

Š. m. rugsėjo 3 ir 4 dieno
mis SLA prezidentas Povilas 
Dargis su žmona ir 
retorius dr. M. J. 
lankėsi Bostone ir, 
pageidavimą, SLA 
apskrities valdyba 
vakarais, Bostono
Piliečių Draugijos' patalpose, 
sušaukė šios apylinkės SLA 
kuopų veikėjų pas i t a r i m ą 
opeisiais Susivienijimo reika
lais.

Į abu vakarus susirinko po 
Į apie 50 ypatų, žymesniųjų S.

L. A. ir visuomenės veikėjų.
Pirmą vakarą, rugsėjo 3 

dieną, prez. P. P. Dargis pla
čiai ir nuodugniai supažindi
na susirinkusius su SLA va
jaus eiga, busimo seimo rei
kalais, atliktais darbais ir 
pateikė planus ateičiai. Dr.
M. J. Vinikas skaitė ir aiški
no apie apdraudos įvairius 
skyrius, o ypatingai apie nau
jus apdraudos pagerinimus.

Abiejų kalbos buvo įdo
mios ir rimtos, ibe jokių fra
zių ar baikų. Paprastai to
kios kalbos būna nuooodžios 
ir sunku klausytis, bet šį kar
tą to nesimatė. Visi išklausę 
viršininkų planus, susitarė 
sueiti sekantį vakarą juos 
tarti.

Rugsėjo 4 dieną, 7:30 
landą vakare, be praeito 
karo dalyvių, pribuvo dar
Ii nauji ir, reikia pasakyti, 
viešos diskusiijos buvo ne tik 
apie SLA reikalus, bet ir viso 
pasaulio “trobelius”. Ir, gali
ma sakyti, su mažais išėmi
mais buvo rimtos ir naudin
gos diskusijos. Po virš poros 
valandų pasikalbėjimo, visi

ap-

va-
va- 
ke-

sutiko remti SLA Pildomo
sios Tarybos planus ir suma
nymus, kaip SLA ugdyme, 
taip Lietuvos išlaisvinimo rei
kale.

Užbaigus pasitarimą, SLA 
2-rosios apskrities pirminin
kas J. Arlauskas pakvietė vi
sus susirinkusius prie vaišių, 
kurios buvo suruoštos pager
bimui musų svečių. Prieš pra
dedant vaišes pasirodė, kad 
čia yra dar ir specijalis nuo- 
tikis vaišėms, būtent atžymė
ti musų Susivienijimo sekre
toriaus dr. M. J. Viniko 75-tą 
gimtadienį. Čia pasirodė gra
žus tortas — Birthday Cake 
ir pasigirdo dainos “Happy 
Birthday to You” ir “Ilgiau- 
Metų Ilgiausių”. Laike šių 
vaišių buvo pasakyta daug 
gražių kalbų ir gerų linkėji
mų kaip Jubilijatui dr. Vinikui, 
taip ir visam Susivienijimui. 
Taipgi šia proga Skautų Są
jungos Tarybos pirm. V. Če
pas ir Bostono Žalgirio tun
to tuntininkas A. Treinis įtei
kė dr. M. J. Vinikui ordiną 
už nuopelnus. Dr. V. Čepas 
savo gražioj ir turiningoj kal
boj visus įtikino, jog dr. M. 
J. Vinikas yra pilnai užsitar
navęs tokios pagarbos ir to
kio ordino.

Prie šių vaišių paruošimo 
daugiausia prisidėjo 2-ros ap
skrities pirmininkas J. Arlau
skas, 53 kuopos sekretorė 
Jadvyga Keslerienė ir 49 mo
terų kuopos 
Brežiukas.

Butų gerai, 
daugiau tokių
tokių pasižmonėjimų.

Juozas Lekys.

narė Elzbietą

kad turėtume 
pasitarimų ir

SLA Pirmos Apskrities Ribose Gyvuojančioms 
Kuopoms Oficialus Pranešimas

SLA 50-to auksinio seimo 
įvykusio 1958 metais Chica
go, III. nutarimu Pildomosios 
Tarybos nominacijos ir rinki
mai turi įvykti kuopose ne 
per du mėnesius, kaip iki šio 
laiko būdavo, bet per vieną 
mėnesį. SLA Pildomosios Ta
rybos nominacijoms paskir
tas šių metų gruodžio mėnuo. 
Todėl. jau dabar SLA kuopų 
valdybos taip turi planuoti 
savo susirinkimus, kad kuo
pos nominacijų balsavimai ga
lėtų įvykti gruodžio mėnesy
je. Šis seimo nutarimas pri
valomas kuopoms ir kitų me
tų įvykdyti nominacijų balsa
vimai bus neteisėti.

MIRĖ PROFESORIUS 
JURGIS ČIURLYS

Nijolė Buozytė ir Vytautas 
Iškiliunas laimėję pirmas 

vietas

M' W

Jaunuolių Komisijos surengtos iškylos dalyviai klausos 
SLA prezidento P. Dargio kalbos

ŠIA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas aiškina susirinkusiems 
organizacijos istorinius nuo

pelnus

K-<

■I

Adv. S; Bredes
tai gražuolei N. šlepokovaitei 

laimėtą premiją

• J • ■ • • V • 1įteikia įsrink-

I

Po to, A. Gustus pravedė 
jumoro kontestinį šokį, kuris 
visiems sukėlė daug gardaus 
juoko.

Pasibaigus šiai programai 
iškylos gražuolės susirinko 
prie kito teisėjų stalo, kur į- 
vyko gražuolės rinkimai. Iš 
visos eilės labai dailių mer
gaičių į finalines varžybas 
pateko trys kandidatės: A. 
Cenfeldaitė, N. Šlepokovaitė 
ir Talat-Kelpšaitė. Dar kartą 
teisėjai balsuoja ir paskelbia, 
kad pirmą vietą laimėjo N. 
Šlepokovaitė, kitos dvi pasi
liko jos asistentėms.

SLA penktosios apskrities 
pirmininkas adv. S. Bredes 
sveikina išrinktą, gražuolę ii’ 
įteikia apskrities paskirtą pi
niginę premiją, o A. Valatkie
nė prisega 
gėles.

Jaunuolių 
P. Dagys,
jams už atliktą darbą, padė
kojęs susirinkusiems už didžią 
paramą SLA jaunuolių dar
bams, pareiškė ypatingą pa
dėką mielam SLA prezidentui 
P. Dargiui ir poniai G. Dar
gienei, kad iš taip toli atvyko 
į pirmą SLA jaunimo iškylą 
ir paprašė jį tarti žodį.

Petrapilio 
draugijos

Šiomis dienomis buvo išsiųsta visoms prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pirmos apskrities priklausančioms kuo
poms pranešimas, kad apskrities suvažiavimas įvyks šių 1959 
metų spalio (October) 18-tą dieną, sekmadienį, Lith’s Klubo 
patalpose, 215 N. M’ain Street, Shenandoah, Pa. Suvažiavi
mas prasidės pirmą valandą po pietų. Tačiau jei dėl kokių 
nors priežasčių bent kuri kuopa ar kuopos tokio pranešimo 
negavo, tai prašau šį viešą pranešimą laikyti oficijaliu pra
nešimu ir pakvietimu apskrities suvažiavime dalyvauti. Taip
gi prašau nepamiršti, kad šiame suvažiavime bus renkama 
apskrities valdyba, todėl dabar yra laikas pagalvoti kokius 
asmenis turėtumėm išrinkti į apskrities valdybą. Organiza
cijos veikla, jos pažanga ir jos ateitis priklauso nuo mus pa? 
čių, kaip lygiai ir Susivienijimas yra mus visų. Ir kadangi 
ištikrųjų taip yra, tai mes visi privalom ir padirbėti ta link
me, kad musų organizacija augtų ir bujotų.

Apskrities valdyba nukėlė šį suvažiavimą į spalio mene* 
sį todėl, kad (jis nesupultų kartu su septintos apskrities1 su
važiavimu. Mat mes turime ir veiklių nariy, kurie mėgsta 
apsilankyti ir pirmos ir septintos apskričių suvažiavimuose, 
o kuomet tie suvažiavimai supuola tuo pačiu laiku, tai to pa
daryti negalima.

Pasitikiu, kad šis suvažiavimas bus skaitlingas kuopų 
atstovais, o taipgi sulauksime viošnių bei svečių ne tik iš musų •j. , j ■ į ■ -* ■ L ■ O
kaimynės septintos apskrities, bet ir iš tolimesnių vietų.

Bus malonu susitikti daugelį pasišventusių SLA darbuo
tojų apskrities suvažiavime. Iki pasimatymo. , '

J. Gegiižytė-Žalonienč, 
SLA pirmos apskrities sekretorė.

,_______ '.ii

Pranešimas Susivienijimo Ketvirtosios 
Apskrities Kuopoms

"... " ■■ 11 ■" .........■■ ■ ■ ......

SLA ketvirtosios apskrities kuopų atstovų1 mėtini*

1913-1914

Rugsėjo mėn. 14 dieną žen
to konsulo Aniceto Simučio 
rezidencijoje, mirė profeso
rius Jurgis Čiurlys, sulaukęs 
apie 78 metus amžiaus, gi
męs 1881 metais, Panevėžio 
apskrity, Kupiškio valsčiuje, 
ltkonių kaime.

Mokėsi Virbališkių pradžios 
mokykloje, po to Šiaulių gim
nazijoje, kurią baigė gauda
mas sidabro medalį už gabu- 
bus moksle. Vėliau studijavo 
Petrapilio universitete, iš kur 
dėl studentų riaušių buvo pa
šalintas. 1904 metais stojo į 
Petrapilio technologijos insti
tutą, kuriame mokslą buvo 
pertraukęs dėl revoliucinio 
sąjūdžio, kuriame velionis 
prof. Jurgis Čiurlys dalyvavo 
kaip simpatikas, tad institutą 
baigė 1913 metais. Būdamas 
jaunu, energingu ir patrioti
niu lietuviu, studentaudamas 
buvo keletą metų 
lietuvių studentų, 
pirmininku.

Baigęs mokslą
metais dirbo Vilniuje prie ka
nalizacijos darbų. Pirmajam 
pasauliniam karui prasidėjus, 
buvo mobilizuotas ir paskir
tas į Tūlos ginklų dirbtuves. 
Ten gyvendamas buvo lietu
vių treifttiiW kbmiteto nariu 
ir pirmininku1? B *1918 metais 
grįžo į Vilnių,' buvo susisieki
mo ministerijos techninės ta
rybos narys, taipgi tais pa
čiais mėtais buvo valdininkas 
ypatingiems reikalams. 1918 
metais atstovavo susisiekimo 
ministerijai. Vilniuje dėstė fi
ziką lietuvių gimnazijoje, vė
liau buvo Kauno geležinkelių 
viršininkas.

Velionis Jurgis Čiurlys, kai
po gabus mokslininkas, ėjo 
daug įvairių ir atsakomingų 
valdžios pareigų, taipgi pro
fesoriavo Vytauto Didžiojo 
Universitete ir kitose mokslo 
institucijose, bet šiame trum
pame rašiny neįmanoma visų 
Čiurlio darbų aprašyti. Gali
ma pasakyti tik tiek, kad lie
tuvių tauta, asmenyje profe
soriaus Jurgio Čiurlio, neteko 
gabaus mokslininko, gero 
žmogaus ir patriotingo lietu
vio.

Velionio palaikai sudeginti 
ir urna su pelenais nuvežta į 
Chicagą Lietuvių Tautines 
pines.

Nubudime liko žmona, 
dukterys ir du žentai.

v

*
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remtis

i-

dvi
1

(Nukelta į 3 pusi.)
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Komisijos pirm, 
padėkojęs teisėj-

Taryba 
pasita-

s

i

gražuolei skirtas

finansiškai ir diri- 
ardančią komunistų 

laisvojo pasaulio kraš- 
su Jungtinėmis Valsty- 
įskaitytinai. Amerikos

ka-
i

i

' ti><

is suva
žiavimas įvyks 1959 metais spalio mėn. 25 dieną, 10:30 valan
dą ryte, Lietuvių Klubo salėję, 227 Lawrence Strcęt, Hartford, 
Conn. uty.;

1. SLA 4-tosios apskrities Conn. valstijos valdyba prašo 
visas kuopas išrinkti atstovus ir prisiųsti į suvažiavimą.

2. Visos kuopos, kurios siusite atstovus į suvažiavimą,
prašome atstovų skaičių pranešti prieš spalio 20 diėną, SLA 
4-tosios apskrities iždininkui šiuo adresu: Jonas PakaiRfe, 905 
Wethersfield Avenue, Hartford, Conn. / >/'

SLA 4-tosios Apskrities Valdyba.

Ryga jieško Lietuvoje uogų 
pirkti, kaip tai buvo ir prieš 
karą. Rygos miesto maisto 
pramonės kombinatas paskel
bė Vilniaus “Tiesoje”, kad 
perka perdirbimui braškes, 
avietes, vyšnias ir serbentus.

SLA Jaunuolių Komisija, 
talkininkaujant SLA penktai 
apskričiai, rugsėjo 6 dieną su
ruošė pirmą savo iškylą gra
žiame Lindbergh parke, N. J., 
kuri visais atžvilgiais nusise
kė.

Į jaunimo iškylą atvyko 
apie 300 svečių, žymių SLA 
ir visuomenės veikėjų, ypač 
gausu buvo jaunimo. Iškylos 
rengėjai buvo rūpestingai pa
sirengę sutikti svečius, todėl 
pat iškylos pradžioje susidarė 
draugiška ir gera nuotaika. 
Žadėtoji programa taip pat 
neapvylė iškylos dalyvių.

Apie 4 vai. orkestro muzi
kos pertraukoje, parengimo 
vadovai A. Valatkienė ir A. 
Gustus, sudarę dvi teisėjų ko
misijas: vieną gražuolės, kitą 
vaikų gražuolių rinkimams, 
tuo pradėdami numatytą pro
gramą.

Iš keliolikos vaikų nuo 2 iki 
8 metų amžiaus, kurie gražiai 
buvo išrikiuoti prieš teisėjų 
stalą, gražuoliais buvo išrink
ti: N. Buožytė ir V. Iškeliu- 
nas.

Vaikų, nuo 8 iki 14 motų 
amžiaus, gražuolių titi lą lai
mėjo J. Buožytė ir V. Augu
lis. Laimėjusiems vaikams 
buvo įteiktos piniginės premi
jos, o visi kiti vaikai dalyva
vę konteste buvo apdovanoti 
saldainiais.

po šimtamečiu 
koks Krivių-Kri- 
ugningą ir spar- 
susirinkusiems.

organiza- 
lai-

SLA prezidento 
P. Dargio kalba

SLA prezidentas P. Dargis 
stovėdamas 
ąžuolu, lyg 
vaitis, tarė 
nuotą žodį

Apibudinęs SLA 
cijos reikšmę, pasiektus 
mėjimus, pasidžiaugęs jauni
mo gražiom pastangom ir 
ryžtingumu veikti broliško
sios organizacijos ir jos nau
dai nuoširdžiais žodžiais jau
nimą sveikino ir dėkojo, kad 
jaunimas pradėjo reikštis to
kio didelio mąsto darbais, 
neabejodamas, kad tai bus 
pradžia svarbių ir gražių atei
ties dailių.
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mininkė, ir Auna Jagielia, fi
nansų sekretorė. Nare.

New Haven, Conn.

Hartford, Conn. 
domėn, kad

6 nariai randasi 
valdyboje, kurie 
suvažiavimą, tai

SLA naudai.
Drangelienė, 

pasveikino vi- 
viltį, kad šis

Šis Tas iš SLA 142 Kuopos 
Susirinkimo

t u»l\ Unijinio kuopų skubus pra
usima! turi būti prisiųsti ne v** 
dau savaite laiko prie! lalkralčlo 
meldimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo* 
lura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Laikas pagalvoti apie 
kandidatų nominacijas

Per dange.į metų Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
kandidatų nominacijos Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms kuopose buvo atlieka
mos per du lapkričio ir gruo
džio mėnesius, bet tą įsigy
venusią tvarką praeitas Su
sivienijimo 50 seimas pakeitė. 
Pagal seimo nutarimą dabar 
kandidatų nominavimas kuo
pose turės būti atliktas vieną 
gruodžio mėnesį, todėl iš ank
sto pranešame, kad kuopų 
pareigūnai galėtų tinkamai 
prisirengti prie gruodžio mė
nesio susirinkimų, sukviesti 

\ narius į susirinkimus ir tin
kamai atlikti kandidatų no
minacijas busimiems rinki
mams, kurie įvyks 1960 me
tais kovo mėnesį.

Kuopų pareigūnai prašomi 
savo kuopų susirinkimus taip 
sutvarkyti, kad jie butų lai
komi gruodžio mėnesi. Iš pra
eities žinoma, kad dauguma 
kuopų gruodžio mėnesio su
sirinkimuose renkamos kuopų 
valdybos sekantiems metams, 
todėl į gruodžio mėnesio su
sirinkimus nariai privalo bū
ti pakviesti laiškais ar atvir
laiškiais, kuriuose turi būt pa
brėžta, kad bus nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms ir reiika- 
ma kuopos valdyba.

Nariai, gavę pakvietimus, 
privalo dalyvauti tuose svar
biuose susirinkimuose ir at
likti konstitucijos jiems nu
rodytas pareigas. Susivieniji
mas yra broliška apdraudos 
ir pašalpos pačių narių tvar
koma organizacija, todėl na
riai privalo rūpintis tinkamų 
kandidatų n ominaviniu orga
nizacijos vadovybei!, dayvauti 
nominaciniuose susirinkimuo
se ir atiduoti savo balsus už Į 
tuos asmenis, kurie, 
nymu, tinkami būti 
tais.

Kuopų pareigūnai 
gerai įsitėmyti, kad 
jos bus tik 
mfn esį, 
mais
vauti susirinkimuose ir atlikti 
kandidatų nominacijas, kurie 
daugiausia balsų gavę, 1960 
metais kovo mėnesį galės kan
didatuoti Pildomosios Tary
bos narių pareigoms.

Branner ir 
išdavė gražų

Skaitlingas būrys SLA 208 
pirmosios moterų kuopss da
lyvavo rugsėjo 2-ros dienos, 
pirmam rudeniniam susirinki
me. Visos narės buvo geram 
upe, pasirengusios dirbti kuo
pos veikloje ir 
Pirmininkė, p. 
šiltais žodžiais 
sas, reikšdama
sezonas butų sėkmingas dar
bais, ypač kviesdama nares 
prirašinėti naujų narių prie 
kuopos, taip kad iki sekamo 
sezono kuopa žymiai padidė
tų.

Kuopos rudeninė pramoga, 
žaislų ir laimėjimų vakaras, 
pyks spalio 15 dieną Da
riaus-Girėno svetainėje. Ren
gimo Komisijos pirmininkė 
Aldona Daukus, ir jos pagel- 
bininkės, Irene 
Martha Kuper,
raportą iš savo veiklos. Ko
misija puikiai tvarkosi ir pra
šo visų narių prisidėti prie 
bendro darbo, kad padarius šį 
pareigimą visais atžvilgiais 
įdomiu svečiams bei vieš
nioms, ir naudingu kuopos 
darbams tęsti. Komisija tiki
si, kad šios kuopos parengi
mų lankytojai jau turi savo 
kalendoriuje pažymėjo spalio 
15 dieną, dalyvauti SLA pir
mosios moterų kuopos paren
gime.

Išbaigus dienotvarkę, ponia 
Drangelienė pakvietė SLA iž
dininkę N. Gugienę, pristatyti 
retą viešnią dr. Susan Šlakis. 
P-nia Gugienė savo ir narių 
vardu reiškė gilią pagarbą 
dr Šlakis, kuri yra SLA narė 
nuo 1913 metų ir džiaugės, 
kad gerbiamoji Daktarė suti
ko šiame susirinkime pakal
bėti. Gyvendama Chicagoje 
dr. Šlakis daug prisidėjo prie 
kuopos veiklos, būdama ne 
tik kuopos daktarė kvotėja, 
bet sveikatos ir kitoms te
moms patiekdama paskaitas 
kuopos susirinkime.

Šiame susirinkime dr. Šla
kis tema buvo “Istorija Mo
terų Gydytojų”. Tai buvo ap
žvalga knygos, kurią parašė 
Esther P. Lovejoy, M. D. Na
rės atydžiai klausės šios ap
žvalgos, kuri prasidėjo su 
“Greek Mythology” ir tęsės 
iki šių dienų. Per ilgus metus 
moterys turėjo kovoti už tei
sę lankyti kolegijas, studijuo
ti mediciną, praktikuoti ly
gioms teisėmis su vyrais. Ko
va buvo ilga ir sunki ir pa- 
galiaus laimėta. Dr. Šlakis 
savo kalboje patiekė įvairius 

ir medicinoj 
per moteris

ju ma- 
kandida-

gilią 
kuri

padėką 
žadėjo

Po vasaros atostogų, kurios 
tęsėsi nuo birželio mėnesio, 
pirmas virš minėtos kuopos 
susirinkimas įvyko rugsėjo 6 
dieną. Diena buvo nepapras
tai šilta, vienok atsilankė apie 
dvidešimts narių. Susirinkimą 
atidarė ir vedė kuopos pirmi
ninkas Jonas Pikelis. Išklau
syta visa eilė raportų, iš ko 
sužinota, kad mirusios narės 
Sofijos Markunienės pomirti
nė yra išmokėta ir pašalpga- 
viui čekis įteikta.

Metinio banketo rengėjai 
Vladas Šaulys ir Jonas Mika- 
lavičius pranešė, kad kuopos 
metinis banketas yra rengia
mas rugsėjo 27 dieną Lietu
vių Namo patalpose, 243 
Front Street, 1-mą valandą 
po pietų. Kaina $2.50 asme
niui. Bilietai gerai platinasi, 
vien 4-tos apskrities pirminin
kas A. Kasperavičius paėmė 
50 bilietų žadėdamas nė vie
no negrąžinti. Susirinkimas 
nutarė, kad mažamečiai vai
kučiai butų pavaišinami vel
tui, o nuo paaugusių bus ima
ma dalis bilieto kainos. Taigi 
laukiame daug svečių ne tik 
iš vietinių, bet ir iš apylinkės 
miestų.

Banketas rengiamas ne ma
terialiais išrokavimais, bet 
susidraugavimo, susipažinimo 
tikslu. Bus ir meninė > progra- 

- ma, kurią išpildys 
kalbos mokyklos 
Tuomi jie parodys 
kingumą kuopai už 
musų SLA kuopa kelis kar
tus parėmė pinigiškai jų mo
kyklą. Taipgi bus ir muzikan
tai, taip kad po banketo jau
ni ir seni galės pasišokti.

Visi banketo dalyviai iš 
anksto yra prašomi prisilai
kyti kultūringo elgesio ir 
vengti laike programos truk- 
šmo.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas liečiantis Chrušče
vo atvažiavimą, ar prisidėti 
prie dęmopatracijos kurią 
praveda ukrainiečiaį^kviesda
mi ir mus lietų^į^vPo dis
kusijų natfų pri
vačiai nuožiūrai,, kas noręs 
gali kartu su ukrąinięčiais de- 
m o n s t r uoti. Susivienijimui, 
kaipo fraternalei ,įr nepoįiti- 
nei organizacijai prideda įį-. 
kytis nuošaliai, tuomi užbaigę 
pirmininkas.

lietuvių 
mokiniai, 
savo dė
tai, kad

vieną 
specialiais 

narius

prašomi 
noininaci- 
gruodžio 
pakvieti-

paraginti daly-
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Pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo pirmosios ap
skrities sekretorė, čia gimusi- 
augUsi lietuva’tė, Jean Gegu
žy tė-Žalonienė, kviečia ap
skrities ribose gyvuoja n č i ų 
kuopų atstovų metinį suvažia
vimą šių metų spalio mėn. 18 
dieną, Lietuvių Klubo patal
pose, 215 North Main Street, 
Shenandoah, Pa. Sekretorė 
prašo visas pirmosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo- ' reikalai.

bruožus, datas 
atliktus darbus 
gydytojas.

Narės reiškia 
gerb. Daktarei,
ateityje duoti daugiau paskai
tų kuopos susirinkimuose.

Kuopos daktarė-kvoteja dr. 
Lydia Zaleska, žadėjo duoti 
paskaitą, su paveikslais, apie 
vėžio ligą kuomet ji sugrįš iš 
tolimos kelionės po Europą. 
Laimingos kelionės Jums, 
Daktare, parsivežkite daug 
gražių įspūdžių.

Vakaras baigėsi maloniu 
paviešėjimu, kortų lošimu, 
laimėjimais ir skaniais užkan
džiais. Šeimininkės buvo mu
sų darbščiosios valdybos na
rės, Paulina Drangelienė, pir-

J. Dičkienė. , 
__ _  ' į. .

IAnsonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinki
mo ir SLA 142 Kuopos Meti

nis Banketas New Haven

Iš

, tai 
musij 

ap- 
va- 
dar 

Ona 
Ba-

kai- 
me- 

New Havene,

Klubo salėje, 
Street, 1 valan- 
Šiuo klausimu 
pirmininkas S. 

ragindamas na-

4-tosios apskrities pirminin
kas A. Kasperavičius pranešė, 
kad 4-sios apskrities metinis 
suvažiavimas įvyks spalio 25 
dieną, 
paėmus 
kuopos 
skrities 
žiuos į
darinkta du delegatai: 
Čeplinskienė ir Antanas 
ranauskas.

Kasling musų artimos 
myninės SLA 142 kuopos 
tinio bankete
kuris įvyks rugsėjo 27 dieną 
Liet. Socialio 
243 N. Front 
dą po pietų, 
kalba kuopos 
Bujanauskas,
rius skaitlingai važiuoti į šį 
banketą, nes newhaveniečiai 
pas mus visuomet atsilanko. 
J. Radzevičius praneša, kad 
jis jau turi pardavęs daug 
banketo bilietų, ne tik vietoje, 
bet ir New Havene. A. Kas
peravičius, kuris 66 kuopoj 
eina protoklų sekretoriaus 
pareigas ir yra SLA 4-tosios 
apskrities pirmininkas. (Jau 
apie metai laiko kai nusipir
ko New Havene namą ir ten 
gyvena, bet vis skaitosi anso- 
niečių), pranešė, kad jis par
davinėja minėto banketo bi- 
lietius. Pasirodo, kad šiame 
darbe ansoniečiai nuoširdžiai 
dirba, tai nėra abejonės, kad 
bankietas bus didelis, o new- 
haveniečiai yra pasirengę vi
sus gerai pavaišinti.

Koresp.

New Britain, Conn.

Geriau Vėliau, Negu Niekad

Dr. F. M. Bintakio Netekus

dainelė, kuri ne
padainuota. Rei- 

kreditą poniai 
kuri turi gerą 

lietuviškas

dainavo linksmas daineles 
apie Lietuvą ir panašiai.

Kadangi grįžtant į namus 
visi buvo gerai pasivaišinę, 
tai prasidėjo ir dainuškos. 
Rodos neapsiriksiu pasakęs, 
jog nebuvo pamiršta nė vie
na lietuvišką 
butų buvus 
kia atiduoti 
Snarskiehei,
atmintį ir visas 
daineles gerai žino.

Link namų autobusas bėgo 
sparčiau, nes visa kelionė bu
vo žemyn nuo kalnų ir kal
niukų. Autobusas atvežė prie 
Lietuvių Svetainės, kurioje 
yra VARPO KLUBAS, tai 
pikniko dalyviai čia vėl turė
jo progos atsivėdinti šaltu 
alučiu.

Todėl nepamirškime ir se
kančių metų 4-tos apskrities 
pikniko. Aš visai neabejoju, 
kad ponia Neimonienė ir kiti 
kuopos valdybos nariai nepa
sidarbuotų sekamo pikniko 
surengime, o mes visi lauksi
me kada tas piknikas įvyks.

Pranas Naunčikas.

Miami, Florida

SLA 44 KUOPOS 
vasaros atostogų pirmas

pas išrinkti atitinkamą skai
čių delegatų ir prisųsti suva- 
žiaviman.

Pirmoji apskritis gyvuoja 
Mahanoy City ir Shenandoah 
apylinkėse, ji turi daug žy* 
mių organizacijos veikėjų-ve- 
teranų, jos suvažiavim u o s e 
visuomet padaroma naudingų 
nutarimų, tad reikia manyti, 
kad ir šiame suvažiavime bus 
apsvarstyta apskrities, kuopų 
ir visos organizacijos opieji

Rugsėjo 13 dieną lietuvių 
parapijos salėje įvyko SLA 
66 kuopos susirinkimas, apie 
kurį nors trumpai parašysiu.

Po visų formalumų, pir
miausia atsistojimu pagerbta 
mirusi kuopos narė Stasė Ru- 
žinskienė, kuri mirė rtigpiu- 
čio 25 dieną ir palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Velionė Ružinskienė prie S. 
L. A. prigulėjo 22 metus, bu
vo jau nejauno amžiaus, bet 
vėžio liga kankino ją per ke
letą metų ir sutrumpino jos 
amžių.

'Pirmininkas S. Bujanaus- 
kas raportavo, kad 
suorganizuoti specialų 
busą į SLA 4-tosios 
ties metinę gegužinę, 
tas priimtas.

Nors kuopa dar neturi ofi- 
Cialio pakvietimo į 4-tosios 
apskrities suvažiavimą, bet-

pavyko 
auto- 

apskri- 
Rapor-

Dr. F. M. Bintakys

Maž.
o
į

ir

Kaip mes važiavome į SLA 
4-tosios apskrities pikniką- 
gegužinę, kuri įvyko rugpjū
čio 2 dieną, Waterbury, Con- 
neetieut.

Per pastaruosius kelis me
tus New Britaino SLA 34 
kuopa nėra praleidusi nė vie
ną ketvirtosios apskrities me
tinį pikniką-gegužinę. Šiemet 
buvo surengtas autobusas, į 
kurį tilpo apie 40 asmenų. 
Autobuvo surengimui šiemet 
daugiausia pasidarbavo ponia 
Neimonienė ir p. V. Vitkaus
kas, už ką jiems priklauso 
dodelė padėka. Jei ne jų darb
štumas, tai nebūtume turėję 
progos dalyvauti piknike.

Vykstantieji į pikniką pir
mą valandą po pietų susirin
ko prie Lietuvių Svetainės ir 
laukė autobuso. Pagirtina, 
kad visi pasiruošę vykti į pik
niką susirinko laiku. Oro tem
peratūra buvo tinkama pikni
kui,-.todėl ir važiavimas buvo 
rftftlonus. Rengimb komisijos 
buVo pasamtytas specialiai di- 
delis it gražus autobusas, ku
ris ir yra tam tikslui važiuoti 
į tolime«neą. apylinkes. Auto
busą# buvft ,apie 40 asmenų, 
tai .jis. nog^l^jo sparčiai bėg
ti, 9,Msa kelionė į 
WatęrbH™ nfieš kalnus.

Už valaridos : laiko pasie
kėm Watertmry, Belwių dar
žą,1 1 plknikb1 ‘ Vietą. Autobuso 
re visus va
žiavusi 1 AulįfeMdu į tam tik
rą katft/bžrf ir gražiai pavai
šina užkandžiais, šaltu alučiu 
ir kitaisgėrimais. Po to visi 
išsiskirstė pų daržą jieškoda- 
mi draugų ir pažįstamų, ku
rių visuomet galima 
SLA
piknike. /'■jtSįP'BK:

Laikas bėgo labai 
kad visai , nepajutome kaip 
pasigir (O .tarto buvo 
rengėju A kad įkdlb&tų į auto
busą, nės jdtf 6:30 po pietų, 
nes buvo sutarta, kad tuo 
laiku autobusas grįž į namus. 
Į autobusu girįžti namo nebu
vo tai# lengva surankioti at- 
važiav^įųs, nes vi^ni negalė
jo at4fert*; Ro savo pažįs
tamų* draugu, ąu; kuriais su
eina tik kąrta rhetuose, o ki
ti buvo gertu įsilinksminę ir

po 
narių susirinkimas šaukiamas 
spalio mėn. 3-čią dieną, šeš
tadienį, Maimi Lietuvių Klu
bo salėje, 7:30 valandą vaka
re.

Po susirinkimo bus užkan
džių ir sutikimas visų tų na
rių, kurie buvo išvažiavę į 
šiaurę atostogoms. Pavaišini
mas suruošti nutarta gegužės 
mėnesio susirinkime. Vaišių 
komisojon išrinkti: A. Kau
lakis, C. Kelly, M. Aleksynas 
ir Onutė Skupeikienė. Mes 
pasitiksim visus narius sužrį- 
žusius iš šiaurės ir pavaišin- 
sim.

Yra ir kitų svarbių reika
lų aptarimui, tad visi kuopos 
nariai bukite susirinkime.

M. Aleksynas,
SLA 44 kuopos prot. sekr.

Chicago, Illinois

SLA Kuopos Susirinkimas

Šių metų spalio mėn. 4 die
ną, 2:30 valandą po pietų, 
“Marųuette Hali’” svetainėje, 
6908 So. Western Avenue į- 
vyks SLA 217 kuopos narių 
susirinkimas.

Maloniai kviečiami visi kuo
pos nariai atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

Detroit, Michigan ■

SLA 852 KUOPOS 
visuotinas narių susirinkimas 
įvyks spalio mėn. 4 dieną, 
buvusiose 
talpose 12 
pamaldų.

Prašoma
vauti prisimenant, kad susi
rinkimai bus laikomi jau 12 
valandą. Valdyba.

lietuvių namų pa- 
valandą, tuoj po

visus narius daly-

Akron, Ohio

SLA 198 Kuopos Veikla

su tikti 
apskrities

Rugsėjo 3 dieną lietuvių vi
suomenė neteko žymaus gy
dytojo, mokslininko, patrioto, 
o SLA jauno veikėjo dr. F. 
M. Bintakio, kuris mirė stai
giai ir nelauktai, vos sulau
kęs 48 metus savo amžiaus.

Dr. F. Bintakys gimė 1911 
m. balandžio 20 dieną iš tėvų 
ūkininkų Daubarų kaime, ne
toli Katyčių, Pagėgių apskr., 
Klaipėdos krašte.

Augo 5 brolių ir dviejų se
sučių šeimoje, kuri sugyveno 
labai gražiai ir iš kurios vė
liau išsimokslino du medici
nos daktarai.

Jau iš pat mažens pasižy
mėjo gabumais moksle, nes 
mokėsi labai gerai ir visada 
buvo pavyzdingas ir pirmasis 
mokinys. 1931 m. baigė Klai
pėdos Mokytojų seminariją. 
Po to mokytojavo įvairiose 
mokyklose. 1933 m. įgyjo 
aukštesnėsės mokyklos moky
tojo teises ir buvo paskirtas 
mokytoju į Vytauto Did. gim
naziją Klaipėdoje.

Pasiekto mokslo laimėji
mais nepasitenkino. 1935 m. 
įstojo į Vytauto Didžiojo Uni
versitetą studijuoti mediciną, 
kurią baigė labai sėkmingai 
1940 metais, įsigydamas med. 
gydytojo laipsnį. 1940-44 m. 

( dirba Higienos institute, kaip 
asistentas, vėliau, kaip vyr. 
aistentas. 1944 m. įsigyja 
Bakteriologijos ir Higienos 
specialybę ir vėliau dirbo la
boratorijoje, kaip vidaus li
gų specialistas.

1948 m. lektoriauja Balti
jos Universitete, kur gavo 
medicinos daktaro laipsnį. 
Labai gerai apgynęs paruoš
tą habilitacijos darbą įsigyja 
profesoriaus titulą Higienos 
srityje. Tais pat metais dr. 
F. Bintakys yra išrenkamas 
Baltijos Universiteto Medici
nos Fakulteto dekonu.

1950 m. atvyksta į JAV ir 
jau 1952 m. išlaikė reikalin
gus egzaminus ir įsigyjo tei
sę verstis JAV gydytojo pro
fesija, kuria vertėsi iki savo 
mirties.

1941 m. vedė dantų dakta
rę Stanislavą Štankelytę ir 
1944 m. susilaukė sūnaus Ar- 
vydo.

Kuomet Klaipėdos kraštą 
valdė vokiečiai, tai lietuviams 
durys į aukštesnius mokslus 

, veik buvo uždarytos. Dr. F. 
Bintakiui iš savo apylinkėje 
bene pirmam teko praskinti 
kelią į mokslą ir įrodyti, kad 
lietuviai gali būti net daug 
gabesni už vokiečius.

Baigęs Medicinos moks
lus, dr. F. M. Bintakys nepa
sitenkino įsigytu diplomu, jis 
visu stropumu toliau gilinosi 
į pasirinktą medicinos sritį 
ir pąrašė keletą mokslo vei-

m.

m.

kiekvienam, taip ir 
M. Bintakiui, trumpa- 
gyvenime teko turėti 
sunkumų, bet jis nie- 

ir sugebėjo

mas seminaristu priklausė 
jaunimo organizacijoms, dirb
damas mokykloje tampa rū
pestingu liaudies švietėju, 
studentaudamas veikė
Liet, studentų Sąjungoje, 
būdamas gydytoju jungiasi 
mokslininkų eiles.
‘Jo pažiūros į gyvenimą

religiją buvo dabai aiškios, 
populiarios, gal kiek skirton- 
gos nuo kitų, tačiau jų nie
kam nesiūlė! Jas laikė sau ir 
tomis pažiūromis vadovavosi 
gyvenime.

Kaip 
dr. F. 
me jo 
įvairių
kur nesuklupo 
kliūtis nugalėti.

, Atvykus į šią laisvės šalį, 
reikėjo rūpintis šeima, pra
gyvenimu ir mokslu, kad iš 
naujo įsigyti gydytojo teises. 
Tą jis įprastu kantrumu pa
siekė ir buvo veik pirmas iš 
ateivių tapęs profesionalu šia
me krašte.

Kaip gydytojas jis buvo 
labai rūpestingas, jautrus, 
stengėsi atjausti ligonių kan
čias ir, nesigailėdamas laiko 
nei savęs, kiekvienam norėjo 
pagalbėti.

Nežiūrint į tai, kad buvo 
užimtas gydytojo praktika, 
jis rasdavo laiko ir visuome
niniam darbui. Gana ilgą lai
ką jis buvo Maž. Lietuvos Bi
čiulių Draugijos vice pirmi
ninku, aktyvus Maž. Liet, re
zistencinio sąjūdžio narys, 
SLA 368 kuopos steigėjas ir 
daktaras kvotėjas ir kitų lie
tuviškų organizacijų rėmėjas.

Toks visiškas pasinėrimas 
į gyvenimą ir darbą, nuvargi
no jo jauną širdį, kuri pačia
me gyvenimo žydėjime nusto
jo plakusi, gal dėl didelio at
sidavimo pareigoms ir darbui 
pergreit 
venimo.

Tarp 
savybfij,
turėjo gilaus patriotizmo jau
smą. Reikia atsiminti, kad 
Mažoji Lietuva veik 700 metų 
nešė vokiečių priespaudą. Per 
tuos šimtmečius jo protėviai 
išlaikė savo tautybę. Todėl 
ir dr. F. M. Bintakys užaugo 
lietuviškoje šeimoje ir jis lie
tuvybės klausime niekuomet 
nesusvyravo, savo tautos rei
kaluose jis buvo tikras ąžuo
las, nes būti lietuviu jis laikė 
garbe ir savo gyvenimo pras- , 
me.

Netekus dr. F. M. Bintakio, 
netekome ne tik gabaus mok
slininko, gero gydytojo, nuo
širdaus visuomenininko, rū
pestingo SLA broliškos orga
nizacijos veikėjo, bet taip pat 
netekome vieno didžiųjų pat
riotų. Tai buvo tikras Aušros 
sūnūs, gyvenęs Lietuvai ir dėl 
jos sielojęsis.

Daug kas giliai apgailėjo jo 
netikėtą mirtį, daugelis ati
davė jam paskutinę pagarbą. 
Prie jo karsto 
vainikų, bet dar 
vo liudinčiųjų. 
darbo šventės
ko paskutinis atsisveikinimas. 
Dvi koplyčios buvo pripildy
to atsilankiusiais. Čia buvo 
tartas paskutinis atsisveikini
mo žodis Gydytojų Draugijos, 
Maž. Liet. Rezistencinio Sąjū
džio, Maž. Liet. Bičiulių Drau
gijos, SLA, Mokytojų ir as
meninių draugų vardu. Kal
bose btivo pareikšta užuojau
ta liūdinčiai gyvenimo drau- 
gei-žmonai, sunui Arvydui ir 
giminėms.

Dr. F. M. Bintakys 
dienį buvo palaidotas 
žiausiose New Yorko 
ress Hill kapinėse. Jo
ilsisi JAV laisvoje šalyje, bet 
jo širdis priklauso kraštui, 
prisiglaudusiam prie Baltijos, 
kurią jis mylėjo begaline mei
le.

Lietuvių visuomenė neteko 
nuoširdaus veikėjo, Mažoji 
Lietuva 
imtu.

iškeliavo iš šio gy-v •

kitų jo gerųjų budo
dr. F. M. Bintakys

sudėta daug 
daugiau bu- 
Pirmadienį, 

vakare, įvy-

greitai,

Rugsėjo mėn. 13 dieną įvy
ko SLA 198 kuopos mėnesi
nis susirinkimas, kuriame da
lyvavo didesnis skaičius na
rių. Ypač buvo malonu ma
tyti Versecką, . kuris ilgesnį 
laiką sirgo ir gydėsi ligoninė
je.

Apsvarčius kuopos reika-
Jus, pirmininkė C. Gaškienė, Gyvenime yra labai rė
kuti yra Balfo 34 skyriaus ta® dalykas matyti vyrą 37tas dalykas matyti vyrą 37 
vice pirmininkė, painformavo I me^ profesoriumi, ypatingai
kuopos narius, jog šiuo metu 
pradedama vykdyti rūbų ir 
pinigų vajus. Ji kvietė visus 
narius prisidėti savo aukomis 
prie kilnaus šalpos darbo.

Pastebėtina, (jog į susirin
kimus galėtų atsilankyti di
desnis skaičius narių. Senie
siems mirštant, būtina eiles 
papildyti naujais ir kartu gal 
butų neblogai pagalvoti apie 
SUjUngimą mažesnių kuopų į

fakulteto dekonu. Tą jis pa
siekė savo gabumais ir dar
bu.

Eidamas mokyklą jis neati
tolo nuo savo gimto kaimo, 
nuo žmonių ir tautos. Pilna 
to žodžio prasme buvo veik
lus visuomenininkas. Buda-

viehą, nes tada butų galima 
daugiau nudirbti.
f Korespondentas. I

»

antra- 
gra- 
cyp- 

kūnas

didžiojo savo Su-
r. fig.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Atskaita Pirmo Bertainio, 1959 m.

Įeigoa Sausio, Vasario ir Kovo Mėn., 1959 Mėty

5934
5898

11670

332
| 333 '

— 1692 2250
27915

334 8202 _  — _  ——
335 _ — 26705 _  ——
336 — — — 18589
340 2388 — — —------
341 ------- — — 5858
342 28755 41789 22310

Kuopa
1
2
4
5
6

Sausio
30830

Vakario
11387

3937
8471
5915

3810

Kovo
11279 
12891
5892

6824
29987 2348

66719
2450

2490
13889
4689
1943

6799

*

4269
7 31707 19286 31551
8 3630 — —- —

10 23573 —
11 83871 40898 35515
12 13286 15071 11930
13 17897 10367 —
14 88884 112599 91498
15 3236 2778
16 12791 4380
17 4355 47378 45482
18 21305 16716 16549
19 3187 —1 — — —
22 8405 3570 5133
23 37741 20279 24415
24 1704 1704 ------- ,
25 24895 — —
26
27
28
29
30
31

1300
21571
2332

10005 
14061 
12196

7077
6689

37483
1068

32 ------- 11336 — —
33 15793 -------,
34 31056 — —
36 65959 13482 38507
30 80368 93248 56764
37 12272 ,------ — —
38 ----------------- 173398 239898
39 5436 1764 —
40 41651 54273 32619
41 35110 — 44299
42 • 27041 39297 31786
43 104547 99647 92665
44 -------- — 92630
45 5362 —
46 -------- 3325 2954
48 506 506 506
49 — 36845 — —
50 83871 62940 53859
51 25235 3343 —
52 12402 261 —
53 — 23674 ------- 1

2715
2981 — ----

10524 — ~ —
7631 8879 9982
2870 — — 4802
2154 863 770
7254 — 4949

------- 54233 —
— 6709 —
1860 — —

1882 ■-----_
—. —- 29333 26831
.— — 20797 3453
— — — 23359
— 6907 —

972 -------
6083 — —

— — — — 2751
60271 55971 515081
16547 — —
7820 9786 16898

34600 • ■4-------------- —
32136 12438 4460
_  — —, — 18468
33921 30998 18648
23107 16953 5402
4580 2715 3462

39771 6232 22589
9672 9924 6632

— — 12606 2580
7344 — —

11254 18796 7488
7353 33402 36970

—.'— 2325 -------
75547 57280 34067
41209 14496 15991
12940 11860 28278
6258 — —

— — 39702 14035
51775 13332 91896
5157 — —
1907 1137 1308

38177 — ------- 1
— 13160 —

— — 6312 —
19565 33176 33590

44727595
5182

345 
347
349
350
351
352
353
354 

! 359

360
262 
363 
365
367
368
369 
371
373
374 
Adm. 
Rents 
Nuošim
čiai 
Atmo
kėtos 
pasko
los 
Int 
Mort 
Dues 
Mtge 
Ins. 
Dep. 
Int 
Ceri. 
Loan 
Refund 
Statė 
Tax

I

2750

Viso

103935
41288
14292

2370
119991

4045

163555
27107

9353
35425
22024

11763
4751

18196
9152
1060

17686
9638

13759
45741
3786

24605

33422

3422

6002
14766
10749

53755
16645

22797
4556

16645
4632

16645

899058 527700 768165

81000 125000 170000

737

2245

690

34110

$50,481.43 $43,661.39 $48,201.57

Išmokėjimai Sausio Mėnesį

Pomirtinių

Postmastet, Nevv York,
N. Y.............................................. 45.09

M. D. Vusil (bendradarbiams),
Nevv York, N. Y. ----------- 100.00

Nevv York Type
Distributors, Ine. ---------- 274.65

H. Rice, Nevv York, N. Y. 154.00 
Economy Photo Engr. Co.,

Nevv York, N. Y....................... 4.40

VAKARAS

Viso $1,028.78

Sugrąžinti Mokesčiai
Apdraudos Fondas . ........... .
Ligoje Pašalpos Fondas ___
Mišrus Fondas .............
Lėšų Fondas ________

$13.34
3.00

.12
1.30

Viso $17.76
1

54
55
56
57
58
€0
61
62
63
64
66
68
69
70
73
74

52808
4788

57450
9922

9336
17400
4704

132172

Sausio 
Sausio 
Sausio 
Sausio

10,
17,
24,
31,

1959
1959
1959
1959

$2,327.00
4,731.00
1,350.00
2,924.00

9726 19928

4450 4666
1168

41950

10094
4158

18973
76472
36047
81412
5923

2914
5875

88581
16358

2344

4865
122174
38950
33635
12008
10140

2463
3158
6547

10017
9844

75 ----- 82902 10643
76 7401 25164 5650
77 84258 — 101686
78 3125 —
79 2614 5297 2907

2006
204

1376
81
82
83
85
86

-87
88
89
90
92
95
97
98

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

10293
7246

14112
11422
69710
13699

7962
8812
1983

21388

22344

36042

4280
7027

29564

89628

393
3864

19603
2988

$11,332.00

17456
45002
11665
8357

Viso

Ligoje Pašalpos

Sausio 10, 1959 __________ $301.73
Sausio 17, 1959 ___________ 485.00
Sausio 24, 1959 . ..................... 390.08
Sausio 31, 1959 ..........  475.25

$1,652.06Viso

9791
15549
2964

25528

29257
6731

6928
81994
15745

2076

2722 
11273 
38932 
13845
9588 

13072
2780

4190

29363

34809
12785

6564

4049
3602

2931
3955

1338
5530

507

15798
12117
3964

26762
12238

3462
115 . 41104 28332 38207
116 6357 — 5034
117 z------- — 1458
118 1173 1073 803
119 3271 — —
121 6992 — —
122 44433 33020 43199
123 — 39531 61296
124 39050 67571 —
125 — _ 36085 —
126 55992 57123 37522
Pav. 98715 87532 35770
127 — — 26942
128 7644 3807 —
129 40305 -------- 16690
131 — — 61423 —
132 — 10392 —
133 13881 — —
134 103570 93196 109652
135 — — 45478 24056
136 37371 22868 47369

990 
17538 

7745 
1733 

34739

3884
5271

2693 
21215 
15682

44?

2311 
16261

16558
31857

1322
9779

11242

2622
1060
9323

1688
204

1440
1020
3414
2194
1223 

67901
2100

16591
3893

1630
8762
3680 

12759 
18849
9633 

66481

19862
2226
8962

12453
25058

53882

4614
2174 

28^20
3903
1660

22440
37472
11717
29387
14098

12789

6380

10290
31833

3464

20778
4735
8724

1228
11556

18648
1256

1440

925
1163

61048

8908

1332
11983

450 
46730 
5596 
8218

i

450
34688
7012

510

79597

36893

26667
50396

4560
8709

8977
2190

13929
56612

592

1088

2643
1163 

63487
2100
5529

1632

10491
2270
4516

16238
11890
17708

35332
2427
3752
2340

13409
9761

12681

1600
9850

85100

9696

19715
5672

7408

5094

21329
64

154229
1088
3766

27344

Atšauktoji Apdrauda

Į J. L. Paluck, Dayton, Ohio 
M. C. Stavick, Dayton,

•Ohio .......................................
B. Belinskienė, Nevv York,

N. Y....................u...........................................
J. Belinskas, New York,

N. Y. ......................................
P. Tamašauskas, Lorain,

Ohio ------------------------------
K. Klebąs, Chicago, III. 
P. Yurkusį Cambridge,

Mass. ------------------------------

$183.00

187.50

145.14

82.81

192.00
88.59

84.97

Viso $964.01

20 Metų Taupomoji Apdrauda

V. Blazonis, Lawrence,
Mass. ...........   $1,000.00

A A. Barkowsky, Brockton,
Mass. __________________ 1,000.00

Viso $2,000.00

Pūdomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

Dr. a Biežis, Chicago, UI. 
P. P.

Pa.
Dargis, Pittsburgh,

Viso •........................ ------------
Atšauktoji ApdraudaValkų

V. Petkevičius, Pittsburgh, 
Pa. ...........................................

Viso

Pašalpos iŠ Našliu ir
Našlaičiu Fondo

P. Stulminskiene,
Nanticoke, Pa. --------------

V. Vinskunienė, Chicago,
Ui........ ..................................... .

A. Kreyvvis, Ei Mente,
Calif. __ u___ _____ 2^..—.

A. Papeikienė, Bridgeville,
Pa. __________ ___________

M. Rauktienč, Springfield,
Ii!. ............................ .

A. Stasės, Springfield, Iii.
A. Jankauskas, Granville,

III................................................- 10.00

$63.64

$122.41

$186.05

$37.70

$37.70

$10.00

10.00

5.00

10.00

5.00
10.00

Viso - ___ $60.00

SLA Nuomrvybčs

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

128 E. Maino Avenue,
Atlantic City, N. J............ 209.27

— $540.65

Viso _________ _____

Tgvymfo Reikalai

Marš Printing Čo.,
Nevv York, N. Y,-------- $460.64

- I74&.92

Atlyginimas Organizatoriams

K. P. Deveikis, Cicero, III. 
P. S. Rindokas, E. Chicago,

Ind. .................... ....................
A. Valatka, Paterson, N. J.
A. Tunkevičiene, Pittston,

Pa. ................................................
M. Klimas, Linden, N. J. 
Z. Piliponis, St. Catharines,

Ont., Canada _____ .............
P. Pilgrimas, St. Catharines,

Ont., Canada ___________
A, Zanis, Bedford, Ohio
L. RickeviČienė, Toronto,

Ont., Canada ____________
A. Praškevičius, Cleveland,

Ohio _______ .___________ .
P. Mačys, Woodhaven, 

N. Y. ..........................
J. Dvareckas, Worcester,

Mass. _____________________
R. D. Schiller, Cleveland, 

Ohio _______________________
B. Keblaitiene, Detroit,

Mich. -------- - ------------ u____
J. Vaičaitis, So. Boston,

Mass. ___ _________________  20.12

$16.20

101.20
92.20

3.17
23.38

12.15

45.00
3.08

26.45

66.93

24.87

16.40

7.40

42.84

Viso $501.39

Atlyginimas Daktarams

B. Keblaitienė, Detroit, Mich.
M. J. Zadroszny, Worcester, 

Mass. ______
O. Indrelienė,

Ont., Canada
P. Jankus, Philadelphia, 

Pa.
B.
M. S.

Pa.
K. P.

Toronto,

$4.00

5.00

5.00

Valius, Philadelphia, Pa.
Romeika, Shenandoah,

Deveikis, Cicero, Iii.

Viso

A tlyginimas Sekretoriams
J. Paulukonis, Shaft, Pa. 
D. Vaitonis, Auburn, Me. 
M. Soponis, Minersviile, Pa. 

čižauskas, Pana, III. 
Aglinski, Pittsburgh, Pa.

S. F. Bakanas, Bridgeville,- 
Pa. ....... ............. +.......................

S. Gudeliauskienė, 
Collinsville, III. .....................

S. Pangonis, Carlinsville, III.

A. 
S.

Viso

Algos

SLA raštinės 
tarnautojams

SLA spaustuvės 
tarnautojahis

P. P. Dargis, Pittsburgh, 
Pa. ........................................

N. Gugis, Chicago, III.

I

Viso

3.00
3.00

3.00
21.00

$44*.00

$11.00
2.78

15.24
4.16
5.86

3.83

3.03
1.95

$46.85

$2,758.00

622.00

120.00
180.00

$3,680.00

Įvairus Išmokėjimai

Litefatura ..........
Veterans of Foreign 

War of the U. S. _ 
J. Gustainis, Toronto,

Ont., Canada -------
Standart and Poor’s

Corp., New York, N. Y. 
J. P. Varkala, Chicago, III. 
V. Minkienė, So. Boston,

Mass.
Nevv York Telephone Co. 
Schalit Printing and

Statioriery Co., N. Y. 
Atlas Bindery, N. Y. C. 
Sočiai Security 
Paštas __________________
L. E. Goodfarb, Philadelphia,

Lt—........... 172.50

$27.80

... 10.00

100.00

187.50
75.00

____ 50.00
57.46

C. 17.28
248.50
180.51
149.28

Pa.
Horder’s Incorporatčd,

Chicago, III. ________ _
Raštinės išlaidos 
Pioneer Letter Co., Ine.,

N. Y. C....................... -.........
Money Ine., N. Y. C. 
Smulkios išlaidos
N. Y. Stale Unemployment

Ins. Fund ______________
Internal Revenue Service 
The Statė Insurance Fund

Viso _

7.47
18.58

3.00
1.50

28.42

$1,591.05

Paskola Moksleiviams

L. V. Jucėnaite, Hartford,
Conn. _________  $300.00

Viso __ .......  $300.00

Paskola Nekilnojamam Turtui

UT4-U76 cembfidge St.,
CMmbridgie, Mass. ____  $10,000.00

i rrJ .it f. > ftt,

$10,000.00Viso

Viso sausio mėn. ..___$34,191.57
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

Paskutinieji
spinduliai saulutės 

Skęsta už
miško pamažu...

Jų ryškaus
kržiujo srovė

Krinta ant laukų,
sodų, ant daržų. 

Jie žaidžia
medžiuose ir blizga 

Laukuose
senos bažnytėlės, 

Ant pievų
krito rasa

Kvepia
naktinės

Jau temsta
dangaus

Tik vienas
Spindulys,

Tas vienas,
paskutinis,

Da laikosi
ant kryžiaus 

Pasenusios varpinės, 
Štai ir tas jau užgeso, 
Tylu...
Viskas paskendo

tamsumoj...
Sofija į Ambrazevičienė.

gėlės.

skliautai...

Ruošiame Amerikos 
Lietuvių Vardyną

piešėjų, tapytojų,

tuojau atsakyti. Jei kas p. 
Šmotelio laiškų negautų, bet 
norėtų platesnių informacijų 
apie Amerikos Lietuvių Isto
rijos Draugiją arba planuoja
mą Vardyną, tai prašomas 
kreiptis į pačią draugiją to
kiu adresu:

Lithuanian American His- 
torical Society,
2401 W. 63rd Slt. Room 205, 

Chicago, Illinois.
Juozas P. Varkala,

Amerikos Lietuvių Istorijos 
Draugijos pirmininkas.

i

Diplomatų Pasi 
. tarimas

-Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos diplomatiniai atstovai J.

Lietuvos atstovo 
dr. Arnolds Spek- 

Latvijos ministeris, J. 
- Estijos Generalinis

Estijos vi-

A. Valstybėse: pp. J. Rajec
kas, einąs 
pareigas, 
k e -
Kaiv
konsulas einąs atstovo parei
gas ir dr. A. Dinbergs—Lat
vijos Pasiuntinybės patarėjas 
bei E. Jaakson
cekonsulas, turėjo pasitarimą 
Estijos Generalinio Konsulato 
patalpose, Nevv Yorke, rugsė
jo mėn. 11 dieną.

Pasitarimo dalyviai aptarė 
dabartinę politinę padėtį ir, 
ryšy su ja, panaudotinų žy
gių suderinimo reikalą.

Prie Platelių ežoro šiemet 
buvo suruoštos plataus mas
to Joninės. Sekmadieniais čia 
irgi rinkdavosi svečiai.

PIRMOJI SLA JAUNIMO IŠKYLA

(Atkelta iš 1 pusi.)

Savo gilią, jautrią ir ugnin
gą kalbą, kuri sužavėjo visus 
iškylos dalyvius prezidentas 
P. Dargis baigė šiuo palygini
mu:

Kartą į tautinę graikų šven
tę, kuri vyko didžiuliame an- 
foteatre, prisirinko minios 
žmonių. J šventę atėjo sene
lis besiramstydamas lazda. 
Jis dairėsi, norėdamas gauti 
vietą atsisėsti. Bet niekas iš 
šventės dalyvių jam vietos 
neužleido. Kada jis savo 
žvilgsnį nukreipė į spartiečių 
pusę, jie visi kaip vienas at
sistojo ir pasiūlė savo vietas 
tam seneliui.

Musų mieloji tėvynė Lietu
va, kuri šiandien yra prislėg
ta žiaurios priespaudos, žvel
gia į mus, laisvės krašto sū
nūs. Už tai sustokime, kaip 
spartiečiai, kad padarė, visi 
kaip vienas dėl brangios tė
vynės ir jos kovų už laisvę.

Baigus prez. P. Dargiui kal
bą P. Dagys pristatė iškylos 
dalyviams kitą gerbtiną sve
tį SLA sekretorių dr. M. J. 
Viniką, primindamas, kad dr. 
M. J. Vinikas šiemet mini sa
vo amžiaus deimentinę sukak
tį ir kad, kaip amžiumi, taip 

• ir savo darbais jis yra pilnai 
užsitarnavęs garbingo patri
archo vardą.

SLA sekretoriąus 
dr. M. J. Viniko kalba

greit vėl pamatysime laisvą 
ir laimingą savo tėvų žemę 
Lietuvą.

Tais žodžiais dr. M. J. Vi
nikas baigė savo sveikinimo 
kalbą.

Kiti veikėjai
Po dr. M. J. Viniko kalbos 

p. Dagys padėkojo sla Pil
domosios Tarybos nariui adv. 
S. Bredes ir jo poniai už da
lyvavimą šioje jaunimo išky
loje, p. A. Trečiokui ir poniai, 
o ypatingą padėką pareiškė 
p. N. Bajorienei, Jaunuolių 
Komisijos narei ir jos vyrui, 
nes (jie atvyko iš tolimo Pitts- 
ton, Pa. miesto.

daugelį

padėką 
pp. J.

Amerikos Lietuvių Istorijas 
Draugija yra nutarusi išleis
ti Amerikos Lietuvių Vardy
ną (American Lit h u a n i a n 
Who>s Who). Į Vardyną nori 
įtraukti kiekvieną lietuvį, vie
nokiu ar kitokiu budu prisidė
jusį prie Amerikos kultūrinio, 
ekonominio, religinio ar poli
tinio gyvenimo.

Norime surašyti visus auk
štąjį mokslą baigusius ir 
mokslo laipsnius įsigijusius 
musų tautiečius. Norime su
žymėti jų dizertacijas, mokslo 
stairpsnius, knygas, brošiū
ras anglų, lietuvių ir kitomis 
kalbomis. Esame pasirįžę su
rašyti visas didesnes preky
bos, pramonės ar finansų ben
droves įsteigusius žmones, 
prie įstaigų padidinimo ar 
praplėtimo prisidėjusius as
menis. Mums rupi visi išradi
mus padarę ir patentus gavę 
musų tautiečiai. \

Dėsime į Vardyną ir Ame
rikoje kuriančių lietuvių me
nininkų
lipdytojų, kalėjų, .poetų, mu
zikų, rašytojų, dainininkų, 
vaidintojų ir sportininkų bio
grafijas. Norime suminėti ir 
administracijos bei savivaldy
bės į staigose atsakomingą 
darbą dirbančių lietuvių kil
mės tautiečių. Dėsime JAV 
kariuomenėje, aviacijoje, lai
vyne ir marinų korpuse tar
naujančių karininkų biogra
fijas.

Trumpai sakant, norime su
žymėti $|dekvieną, kuris vie
nokiu ar. kitokiu budu dirbo 
naudingą darbą ir bet kurioje 
srityje šio to pasiekė, net ir 
tuo atveju, jei jokių aukštes
nių mokslo įstaigų nebuvo 
baigęs.

Šiomis dienomis Amerikos 
Lietuvių Istorijos Draugijos 
faktų-duomenų rinkėjas Juo
zas Šmotelis išsiuntinės laiš
kus įvairiose Amerikos lietu
vių kolonijose gyvenantiems 
musų tautiečiams, prašyda
mas suteikti jam reikalingus 
duomenis. Prašome su juo 
bendradarbiauti, į jo laiškus

.. .......................    MV uu............ ............ .

am-

v •

Pasidžiaugęs, kad jo 
žius beveik sutampa su SLA 
organizacijos amžiumi, primi
nęs, kad SLA organizacijos 
garbingą vėliavą puošia daug 
brangių deimantų, o tie spin
dintieji deimantai yra taurie
ji ir didieji musų tautos pat
riotai, ijis pareiškė ypatingą 
džiaugsmą dėl besireiškian
čios jaunuomenės veiklos.

Jaunuomenė įsijungdama į 
veiklą įsijungia į didį tautos 
darbą ir jos kovas už laisvę. 
Kas gali teikti didesnį džiaug
smą, kaip matyti, kad veikėjų 
eilės didėja jaunais kovoto
jais, kurie tęs ne vien di
džiuosius ir milžiniškus SLA 
darbus, kurie bus paveldėto
jai viso palikimo, bet bus taip 
pat naujo tėvynės laikotarpio 
aušros sūnus. Šiandien kiek
vienam lietuviui yra tik vie
nas kategorinis įsakymas: 
Visos jėgos musų tautai, mu
sų darbai tautos laisvei. Už
tikrinu, kad taip dirbdami

..............f I.I ■ ■ .......—

Po to, pristatė New Yorko 
veikėjus ir svečius: J. Ayrrta- 
ną, Jonikus, Zabitą, Virbilai- 
tę, Danielius, Aukštikalnius, 
Jurkšaičius, Buožius, Radec- 
kius, Klimus, Valantukevi- 
čius, Spertalius, Andriušytę, 
Pašukonį, Ukstinaitę, Muel- 
ler, Bublaitę, Virbickus, Spu- 
dienę, Rimavičių, Vogtus, Da
gius, Dičbalytę, Konce, Mal
dučius, ir suminėjo 
kitų asmenų.

Pareiškęs ypatingą 
patersoniečiams, ypač
A. Valatkams, Gustams ir 
visiems, kurie tiek daug įdė
jo darbo ir triūso ruošiant šį 
parengimą, paprašė p. A. 
Gustą, kad jis padėkotų su
minėdamas visų pavardes.

A. Gustus taria visiems nuo
širdų ąčiu, primindamas, kad 
parengimą ruošiant ypatin
gai daug pasidarbavo: J. 
ir A. Valatkai, Keraičiai, Mi
siūnas, Kažukauskienė, E. 
Gustus, Klupšienė, Latvienė, 
Cibesevičienė, Paulauski e n ė, 
J. Trainis, J. Lakavičius, V. 
Peel, R. Borg ir daug kitų 
talkininkaujant.

Reikia pastebėti, kad SLA 
penktosios apskrities ribose 
jau daug metų nebuvo suruo
što SLA vardu kiek didesnio 
viešo parengimo.

Išvykai baigiantis, pasitei
ravus pas rengėjus, apie nuo
taikas ir pasisekimą, paaiškės 
jo, kad turėta daugiau 800 
dolerių pajamų ir netoli tiek 
išlaidų.

Jaunuolių Komisija padarė 
labai gražią pradžią. Linkime 
Jaunuolių Komisijai kasmet 
suruošti tokio didelio mąsto, 
taip reikšmingą ir brangią 
mums visiems dalyviams ir S. 
L. A. organizacijai iškylą.

Dalyvis.

83.75
106.82
65.68

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETV RUSIJĄ
UKRAINĄ LIETUVA BALTGUDUA LATVIJA ESTIJA IR KEPAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
Licensed by USSR

MUSŲ

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

Avenue 
CONN.

SKYRIAI
182 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvtrhsetld 9-3980

141 SeCdnd AVenue
NEW YORK CUTY
Tel. GRamercy 5-7430
332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhavvk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. ____
vienas Siuntinys išsiun&amas laike 40 Vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 diėnų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivntus.

185 VVEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

TeL CHeteea 3-2583
39 Raymond Plaza W.
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Kiek
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Amerikos Lietuvių Veikla •»

New York, New York

Egzaminieriai Pradėjo 
Tikrinti SLA Stovį

Pennsylvanijos Vai s t i j o s 
Apdraudos Departamento eg
zaminieriai, pirmininkas Da- 
niel J. DiSipio, ir nariai Ben- 
jamin J. Stango Ir M. Mat- 
thew Copeland, rugsėjo 21 
dieną atvyko į Susivienijimo 
Centrą ir pradėjo tikrinti or
ganizacijos stovį ir saugumą. 
Jau praėjo daugiau kai 3 me
tai nuo organizacijos stovio 
ir saugumo tikrinimo, tai ims 
kelias savaites laiko iki išsa
miai bus patikrintas finansi
nis, narių ir įvairių invest- 
mentų stovis, patikrintos vi
sos išmokėjimų bilos ir kny
gos.

Pennsylvanijos Apdraud o s 
D e p artamento egzaminieriai 
dirba susitarę su kitų valsti
jų, kuriose Susivienijimas įre
gistruotas ir veikia jų priežiū
roje, apdraudų departamen
tais.

kuri buvo aiš-

savo kalboje 
jis iš Lenkijos

toriaus kalbą, 
kiausia.

Sekretorius 
pareiškė, kad
nuvyko į Izraelį, iš ten buvo 
nuvykęs į kitas kelias valsty
bes ir kalbėjosi su tų valsty
bių žymesniais prieškomunis- 
tiniais žmonėmis apie reika
lingumą Tarptautinės Prieš- 
komunistines Organizaci j o s, 
kuri kovotų prieš komunisti
nius kėslus užkariauti pasau
lį visuose kraštuos, todėl J. 
A. V. suorganizuotas prieško- 
munistinis komitetas.

Iš sekretoriaus kalbos gali
ma spręsti, kad jis su savo 
komitetu pasiruošęs ryžtin
gam darbui prieš komunizmą, 
bet šį mitingą reikia skaityti 
nepavykusiu dėl mažo skai
čiaus dalyvių. Koresp.

kitko jis pareiškė, kad Chruš
čevas turės galimybės pažin
ti amerikiečius ir jų papro
čius, taipgi priminė politinį 
ir socialinį skirtumą tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjungos, 
ir kad Amerikos žmonės, kaip 
ir Sovietų Sąjungos žmonės 
nori gyventi taikiai ir neturi 
jokios piktos valios prieš ki
tas tautas.

Po to kalbėjo Chruščevas. 
Jis pareiškė norą susitarti 
tarp savęs dviem didiesiem, 
ir kad diskusijos tarp dviejų 
valstybių 
svarbios, 
paleistą 
atominės
taikos metu.

vyrų yra ypatingai 
Jis taipgi priminė 

rakietą į mėnulį ir 
energijos naudojimą

Wilkes Barre, Pa.

Mirė Izidarius Tamuliuos, 
SLA 115 Kuopos Narys

Prof. Steponas Kairys 
Grįžo iš Atostogų

Prieš mėnesį laiko prof. 
Steponas Kairys buvo išvykęs 
atostogų į Connecticut valsti
ją Paknių vasarvietę. Jis ten 
atostogaudamas ir ilsėdama
sis tyrame ore, neleido laiko 
veltui, bet dirbo prie savo at
siminimų antrojo tomo, kurį 
greitu laiku 
spaudon. Prof. sugrįžo gerai 
pasilsėjęs ir pilnas energijos 
tęsti toliau pradėtąjį antrojo 
tomo atsiminimų darbą.

mano atiduoti
• v •

Ro-
me-
se-

Kipras Bielinis Buvo 
Išvykęs į Bostoną

Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys ir knygos “Dienojant” 
autorius Kipras Bielinis bu
vo išvykęs į Bostoną savo 
atsiminimų knygos antrojo 
tomo ir kitais reikalais. Pa
buvęs kelias dienas Bostone 
ir atlikęs tuos reikalus, dėl 
kurių buvo nuvykęs, 
New Yorkan.

sugrįžo

Mitingas Protestui 
Nikitą Chruščevą

Sovietų Sąjungos* minis
teriui pirmininkui viešint New 
Yorke, taip vadinamas Pir
mas Tarptautinis Prieškomu- 
nistinis Komitetas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse rugsėjo 
18 dienos vakare McAlpin- 
Sheraton viešbutyje 
mitingą

Prieš

Rugpiučio 15 dieną Summit 
Home ligoninėj po neilgos li
gos mirė SLA 115 kuopos il
gametis narys Izidorius Ta
mulinas. Palaidotas iš šv. 
Trejybės bažnyčios gražiose 
parapijos kapinėse, Bear 
Creek.

Iš Lietuvos paėjo Kovalči- 
kų kaimo, Simno parapijos. 
Nuliudime paliko žmoną 
žę, su kuria išgyveso 44 
tus. Lietuvoj paliko tris 
seris ir brolį mokytoją.

Savo laiku dirbo mainose, 
vėliau laikė krautuvę per 15 
metų. Dabar jau buvo išėjęs 
į pensiją.

Sulaukęs 70 metų gavo pa
ralyžių ir neilgai sirgęs mi
rė.

Buvo geros širdies žmogus, 
darbštus. Bile kaimynui ar 
pažįstamam ibile kokiame rei
kale pagalbėdavo. Todėl visi 
kaimynai ir draugai jo gaili
si.

Mišių kortelių sunešė virš 
50. O 22 automobiliai pilni 
žmonių palydėjo į kapus.

Velionio žmona Rožė iškėlė 
labai skanius pietus Povilai
čių užeigoj.

Grabnešiai buvo: V. Tamu- 
laitis, Pr. Šeštakauskas, Mat. 
Žemaitis,
Baubonis ir A. Kraptavičius.

Drauge Izidoriau, 
šios šalies žemėje, o žmonai 
reiškiu giliausią užuojautą.

A. Ambrozaitis.

John Swatski, M.

surengė 
pareikšti protestą 

prieš Chruščevą. Rengėjai bu
vo išsiuntinėję specialius pa
kvietimus žymesniems asme
nims, kurie galėjo atsivesti 
savo draugus, tačiau į mitin
gą atsilankė labai mažai, ku
rių trečdalį sudarė lietuviai, 
tad kalbėtojams, kurių buvo 
nemažai, reikėjo kalbėti pus- 
tuščioj svetainėj.

Neminint visų kalbėjusių 
pareikštas mintis smerkiant 
Chruščevą už praeityje jo at
liktus darbus ir dabar laiky
mą vergijoje užgrobų kraštų 
žmones ir daromus kaltini
mus prezidentui Eisenhowe- 
riui ir vėl. prezidentui F. D. 
Rooseveltui, galima pažymėti 
to Naujojo Tarptautinio Anti
komunistinio Komiteto sekre-

ilsėkis

Chruščevo Sutikimas
Washingtone ir New 

Yorke

Niką Chruščevas 
dieną atskrido

Amerikos Valsty- 
su savo šeima ir

buriu palydovų. Jį 
Marylande, kaip

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas 
rugsėjo 15 
į Jungtines 
bes drauge 
gausiu
aerodrome, 
valstybės svečią, sutiko pre
zidentas Eisenhoweris, sekre
torius Herteris, ambasadorius 
Jungtinėse Tautose H. Lodge 
ir daugelis kitų valstybės at
sakingų pareigūnų. Pirmiau
sia jį sutiko ir pasveikino pre
zidentas Eisenhoweris šiltais, 
bet apgalvotais žodžiais. Tarp

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.
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Po kalibų iš earodromo li- 
mozinu drauge su prezidentu 
Eisenhoweriu Chruščevas su 
žmona nuvyko į Washingto- 
ną, kur buvo vaišinamas ke
liose vietose ir jam parodyta 
žymesnės sostinėje esančios 
vietos. Prie aerodromo, kaip 
ir kiekvieno žymesnio svečio 
atvykimo proga, susirinko 
apie 200,000 asmenų pamaty
ti Sovietų valdovą, tačiau su- 
sirinkusiejai laikėsi šaltai ir 
nekėlė didelių ovacijų atvy- 

I kušiam Chruščevui, kaip da
rydavo kitiems svečiams.

Paviešėjęs Washingtone po
rą dienų ir pasikalbėjęs su 
prezidentu Eisenhoweriu, rug
sėjo 17 dieną Chruščevas at
vyko į New Yorką. Čia jo ap
saugai buvo prirengta pus
ketvirto tūkstančio policijos, 
tai jam vykstant iš Pennsyl
vanijos stoties į viešbutį, per 
daugumą policijos niekas jo 
negalėjo matyti.

Jis čia, kaip ir Washingto- 
ne, buvo priimtas ir vaišintas 
keliose vietose, ne tik specia
liai jo priėmimui suruoštam 

! bankete, bet ir kitose vietose. 
Taipgi jis buvo nuvykęs į že
mutinę miesto dalį pamatyti 
Wallstreet ir aplankė Empire 
pastatą. Buvo nuvykęs ir į 
Hyde Park, kur palaidotas 
vėl. prezidentas F. D. Roose- 
veltas, ir prie jo paminklo 
padėjo gėlių vainiką. Taipgi 
pasakė kalbą Jungtinėse Tau
tose. Aplankęs čia suminėtas 
vietas, rugsėjo 19 dienos ry
te išskrido į Kaliforniją.

Jam viešint New Yorke, 
beveik prie kiekvienos vietos, 
kur tik jis buvo nuvykęs, 'bu
vo suorganizuota eilė pikieti- 
ninkų, nešiojančių užrašus su 
įvairiais Šukiais, bet dėl dau
gumo policijos, vargiai Chruš
čevas tuos pikietininkus pas
tebėjo. Tarp kitų pikietininkų 
buvo ir lietuvių. Pikietavo tų 
kraštų žmonės, kurių valsty
bes Sovietų Sąjunga%ra pa
grobus ir ten gyvenančius 
žmones pavergus.

• v

KOCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo
savybę, sųžiningam ir drau
giškam ' patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIO 

1222 BlaisdeU Street

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel.
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street Tel.

•Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose.
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St 
PHELADELPHIA 23, Pa.

OTAlnut 3-1747

♦Prie firmos ištaigų yra krautuvės.
6

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

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

Uotavoa Generalinio Konsulo 
New Yųrtce paMbonri asmenys:

Skinder Stanislovas, Jono sūnūs.
Skrebys Jonas, Jono sūnūs, gi

męs Pusbedžio km, Užpalių vals, 
Utenos apskr.

Tamošauskas Bronislovas, Jono 
ir Barboros sūnūs, gimęs Rietavo 
vals, 1925 m. birželio 30 d.

Urbonas .Petras, Juozo sūnūs, gi
męs Ažušilių km. Obelių vals. Ro
kiškio ap. ir jo sūnūs Algis Urbo- J 
nas.

Urbštavičius Vladas, Juozo sū
nūs, iš Dauboraičių km, Krekena
vos vals, Panevėžio apskr.

Venckunaite Kufrozinija, iš Kau- 
no-Aukštosios Panemunės.

Zubrickas Juozas, jo vaikai An
tanas, Julė ir Ona, gyveno 4614 
So. Wood St, Chicago, III.

Aleksa Domininkas ir Motiejus, 
jų motina buvo Marijona Klukln- 
skaitė.

Balčiūnas (Baloh) Alfonsas, Jo
no sūnūs, gimęs Rygoje, Latvijoje, 
gyveno Brooklyn, N. Y, 934 Bel- 
mont Avenue.

Bielskis Vytautas, Prano sūnūs, 
gim. Kražių vals, Raseinių apskr. 
ir jo sūnūs Vytautas Bielskis, gi
męs Kaune.

Dirva na u.s. kas Boleslovas ir Vla
das, ir Teklė Dirvanauskienė.

Grybauskienė Praciška, Kazio 
duktė, gyv. Kanadoje.

Jansunas Bronius, ir Leonora ir 
Uršulė Jansunienė.

Kaulakis J.; kunigas, ir kiti 
Kaulakiai, gyvenę Philadelphia, Pa.

Kilda Antanas.
Kontrimienė-Liaudonaitė Marijo

na, gim. Vitkelių km, Rietavo 
vals, Telšių apskr.

“Trylikos tonų ąžuolas negalėjo jo sulaikyti
“Aš niekad nebuvau rimtai 
pagalvojus apie tai, ką tele
fono taisytojai turi atlikti, 
kol ąžuolo medis užgriuvo na
mo užpakiy kiemą kaip tik 
sekmadienį ryto. Jis neuž- 
kliudė namo, bet sužalojo te
lefono vielas. Musų linija bu
vo galutinai nutraukta. Aš 
nuėjau į kaimynų namus ir 
paskambinau telefono kompa
nijai. Ir kaip bematant tele
fono taisytojai atvyko. Už
pakalinis kiemas taip buvo 
užgriozdotas, kad aš buvau 
tikra, jog mes nieko negalė
sim daryti, kol medis bus pa
šalintas. Bet jau 4:30 po 
pietų telefonas jau skambėjo. 
Skambino telefono taisytojas, 
kuris pranešė, kad vėl viskas 
tvarkoje.”
Vidutiniškai paėmus telefonas 
sugenda vieną kartą į šešetą 
metų. Ir jeigu kas nors at-

Kiekvienas yra įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

Latisauskienė-Mockevičiute Ur
šulė, ir jos sesuo Mockevičiūtė Ka- 
tarina, Antano dukterys, iš Gas- 
tilonų km., Rumšiškių par.

Milašius Pranas, vadinzsis Frank 
Miller, Ignaco sūnūs, gyveno Pitts- 
burgh, Pa.

Mockevičiūtė Katarina, ir jos se
suo Latisauskienė Uršulė, Antano 
dukterys, iš Gastolonų km., Rum
šiškių par.

I

SLA Pagalbos Ranb
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijiino lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugsėjo 19, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTHONY RINKLIAS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs 

birželio 13, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė lapkričio 1, 1938 m. Mirė rugpiučio 17, 
1959 m. Velionio žmonai, Marijonai Rinkunas, 
pomirtines išmokėta -------------------------------------

ANTANAS TORIS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs 
gegužės 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 4, 1939 m. Mirė liepos 3, 1959 m.

Velionio žmonai, Marijonai Tukis, pomirtinės išmokėta 
STASE RUZINSKIEINE, 66 kp., Ansonia, Conn., gi

musi gegužes 15, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 6, 1930 m. 
1959 m.
mirtinės išmokėta ---------------------------------------

ANTANAS BITAUTAS, 75 kp., Los Angeles, Caų., 
23, 1885 m., Laumenų kaime, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
m. Mirė birželio 24, 1959 m. 
Agotai Bitautas, pomirtinės iš-

Mirė rugpiučio 25,
Velionės sunui, Charles Ruzinkui, po-

I

$500.00

500.00

600.00

1,000.00

500.00

lironxville, N. Y.
sitinka, tai telefono persona
las dirba neatsižvelgiant į lai
ką, jeigu reikalinga atlikti pa
taisymus. Jie žino, kad tele
fono patikimumas yra svar
biausia jo patarnavimo sąly
ga. Telefono tobulu veikimu 
jie ir rūpinas.

NEW YORK TELEPHONE GO.

UeSkomleji arba apie Juos žinan
tieji maloniai pražomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Balla* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjau# 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet Parkvay Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHAUNS IR 

J. B. SHAUNS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 8-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur» daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš Uetuviikosloe 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių. i

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už Laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. i 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“, j

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta 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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais Šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis k 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

gimęs lapkričio 
Raseinių apskr., 
sdhsio 1X>, 1915 
Velionio žmonai, 
mokėta ----------

EVA KUPRIS, 115 kp., Wilkes-Barre, Pa., gimusi 
kovo 24, 1891 m., Vilkaviškyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 6, 1945 m. Mirė rugpiu
čio 30, 1959 m. Velionės sunui, Albert Kooper, 
pomirtinės išmokėta ________________ _______

MIKE BARINES, 179 kp., Zeigler, UI., gimęs rugsėjo 
4, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 2, 1928 m. Mirė rugpiučio 31, 1959 m. Ve
lionio pomirtinė išmokėta SLA 179 kuopai, Zeig
ler, III.____________ ________________________

FRANCES J. BUGJO, 216 kp., Erie, Pa., gimusi 
gruodžio 3, 1918 m., Plymouth, Pa. Prie SLA 
prisirašė gegužės 1, 1949 m. Mirė rugpiučio 16, 
1959 m, Velionės vyrui, Peter P. Bugjo, pomir
tinės išmokėta ____ __ _____________________

BERNARDAS SIMONAITIS, 301 kp., Cicero, III., gi
męs lapkričio 25, 1901 m., Lietuvoje. Prie SLA. 
prisirašė balandžio 10, 1950 m. Mirė rugpiučio 
15, 1959 m. Velionio žmonai, Onai Simonaitis, 
pomirtinės išmokėta ________________________

MARCELA YOUKNA, 352 kp.,' Detroit, Mich., gi
musi balandžio 23, 1879m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 5, 1939 m. Mirė birželio 11, 
1959 m. Velionės sunui, Charles Youkna, po
mirtinės išmokėta __________________________

736.00

500.00

500.00

/

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Maso. 1

*Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

IN 7-6465 ir IN 7-7272 
MI 2-2452 Ir MI 2-1681 
BOwling Green 9-6992 

Visi muitai ap-

250.00

,„$5,086.00
$104,291.59

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn.

CHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

Norėdami daugiau informacijų reikalaukite musų katalogų.

l

NAUJIENOS
Viso . .........................................

Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
L. BUTIKAS, 29 kp., VVestville, III., sirgo 9 savaites 2 dienas $46.75
P. MAŽEIKIENE, 87 kp, So. Omaha, Nebr„ sirgo 5 sav. 6 d............ 37.75
J. URBAN, 104 kp, Pittsburgh, Pa., srigo 8 savaites___________ ___  84.00
DR. M. T. STRIKOLIS, 122 kp, Chicago, III, sirgo 10 sav. 6 d.___ 79.00
B. ULOZAS, 143 kp, W. Scranton, Pa, sirgo 6 savaites ___________ 36.00
E. MIGIUI JS, 186 kp, E. Chicago, Ind, sirgo 2 sav. 2 d.     56.00
M. KLIUČJINSKIEJN®, 275 kp, Springfield, III, sirgo* 0 sav. 1 d____ 18.56
J. SUBAČIUS, 301 kp. Cicero, III, sirgo 5 savaites 6 d.___________  72.00
B. SIMONAITIS; 301; kpk, Cicero, III, sirgo 12 savaičių___________  74.00

Viso _____________________ ....
Nuo pradžios Šių motų bendrai viso

—$504.00
$18,943.61

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 {domiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1738 Sontli Halsted Street, Chicago 8, Ulinau

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS
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NIKITA CHRUŠČEVAS TARĖSI SU 
PREZIDENTU EISENHOVVERIU

Susivienijimo 236 Kuopa Ruošiasi 25 Metų 
Gyvavimo Sukakties Minėjimui

Adlai Stevensonas pritaria Nikitos Chruščevo 
nusiginklavimo projektui. - Plieno darbininkų 
streikui pabaigos nesimato. - Prancūzijos de
legatai JT buvo apleidę posėdį
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Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita 
Chruščevas, aplankęs Los Angeles, San Francisco, Dės 
Moines ir Pittsburghą, .sugrįžo į valstybės sostinę Wa- 
shingtoną. Jo kelionės aprašymams, pasakytoms kal
boms įvairiose vietose, kur jis lankėsi, didieji laikraš
čiai užpildė po kelis puslapius, atrodė, kad tomis dieno
mis nieko svarbesnio neįvyko plačiame pasaulyje ir ne
buvo kas rašyti.

Vienur sovietinis valdovas buvo sutiktas ir priim
tas gema, kitur sprąsčiu u. Iš aprašymų galima spręs
ti, kad jis iškilmingiausia buvo sutiktas San Francisco 
mieste ir kukurūzų augintojo Roswell Garst ūkyje, 
Coon Rapids, kur Chruščevas su savo palydovais išbu
vo daugiau valandą laiko. Jis kiekvienoje vietoje, kur 
tik buvo sustojęs, pasakė kalbą. Vienoje kalboje jis pa
reiškė, kad asmeniški pasikalbėjimai su prezidentu Ei- 
senhotveriu ir vizitais pasiteikimas turėtu būti pradžia 
dažniau susitikti valstybių galvoms. Butų gerai, pa
reiškė Chruščevas, kad valstybių galvos susitiktų nors 
vieną kartą į metus.

Sovietiniam valdovui labiausia .nepatiko didesnieji 
susirinkimai, po kurio kalbos buvo duodami klausimai, 
į kuriuos jis negalėdavo atsakyti, dažnai susinervuoda
vo ir norėdavo apleisti susirinkimus, bet raudonas krau
jas greitai atvėsdavo. Los Angeles miesto burmistras 
Poulsou kritikavo Chruščevą. už pareikštas netikslias 
mintis Amerikos adresu, tai jis atsakydamas burmis
trui, net atsisakė savo iš AnkšUr parašytos kalbos, grei
čiausia dėl aukštos temperatus, ir atsakė “stipriais” žo
džiais.

Rugsėjo 24 dienų Chruščevas sugrįžo į VVashingto- i 
nų patenkintas savo kelione, ypač jam patiko San Fra.n- 
cisco ir Roswell Garst likis. Penktadienio ryte, rugsėjo 
25 dieną, prezidentas Eisenhoweris drauge su Chrušče
vu nuskrido į prezidento vasarvietę Camp David, Ala- 
ryland, kuri yra netoli Washingtono, pasitarimams, 
kurie prasidėjo tuoj po nuskridimo ir tęsėsi beveik tris 
dienas, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Kai ku
riuose pasitarimų posėdžiuose dalyvavo Valstybės 
Sekretorius Herteris, Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų .ministeris Grornyko ir kiti abiejų valstybių aukštie
ji pareigūnai. Pasitarimuose prieita prie supratimo, 
kad diskusijos išblaškys nesusipratimus tarp dviejų 
valstybių, paaiškės nusistatytos abiejų valstybių linijos 
ir daugelis kitų klausimų. Manoma, kad po pasikalbė
jimų ir minčių pasidalinimo vieni kitus geriau supras 
ir tuo bus galima išlaikyti taiką. Abiejų valstybių va
dai sutiko, kad šiandien nusiginklavilnas yra svarbiau
siu klausimu visam pasaulyje.

Po pasitarimų Chruščevas draugi? s.u prezidentu 
llise.nhovveriu sugrįžo į Washingtoną rugsėjo 27 dieną, 
kur po vaišių Chruščevas gerai nusiteikęs atsisveikino 
su prezidentu ir išvyko į lėktuvų stotį, Audrews Air 
Force Bass, kuri yra apie 15 mylių nuo Washingtono, 
iš kur rugsėjo 27 dieną 10 valandą vakare išskrido at
gal Maskvą. Chruščevą palydėjo vice prezidentas 
Nixonas ir keletas kitų valdžios aukštų pareigūnų.

Pasikalbėjimuose padiskusavus prezidento Eisen- 
hoyverio kelionę j Maskvą, jį atidėta iki 1960 metų pa
vasario.

Stevensonas apie Chruščevo projektą
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Adlai Stevensonas, kuris 
ne taip seniai lankėsi Mas
kvoje ir turėjo pasikalbėjimą 
su Nikita Chruščevu, susitiko 
su Chruščevu Roswell Garst 
ūkyje, Coon Rapids, ir po pa
sikalbėjimo su sovietiniu val
dovu, agituoja už Chruščevo 
pasiūlytą nusiginklavimo pro
jekto svarstymą. Stevensonas 
mano, kad nusiginklavimo ir 
taikos derybos tarp dviejų 
valstybių, Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos pagerėjo. Tokią 
pat nuomonę pareiškė ir bu
vęs Didžiosios Britanijos mi
nisteris pirmininkas Winston 
Churchill, kuris po Chrušče
vo pasakytos kalbos Jungti
nių Tautų 
reiškė, kad

asamblėjoje pa- 
Chruščevo pasiu-

lymą galima svarstyti. Dabar 
atsirado antras, Adlai Steven
sonas, kuris irgi mano, kad 
sovietinio valdovo pasiūlytą 
nusiginklavimo projektą gali
ma svarstyti. Stevensono ma
nymu, Amerika negalėjo su 
Sovietų Sąjunga susitarti dėl 
kontrolės, ji reikalavo pirma 
išdirbti tarptautinės priežiū
ros kontrolę, o tik tada už
drausti atominių bombų ban
dymus.

Plieno darbininkų streikui 
pabaigos nesimato

Jau ilgokas laikas, kaip 
plieno darbininkai streikuoja 
reikalaudami, geresnio atlygi-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa, gyvuojanti 
Toronte, Kanadoje, gyvuoja 25 metai. Ji kiekvienais metais, 
orui atvėsus rudens metu suruošia metinius parengimus su į- 
vairia menine ir kalbų programa. Jos parengimai kiekvienais 
metais buvo gausiai lankomi Susivienijimo narių ir patriotingų 
lietuvių, nes torontiečiai Susivienijimo veikėjai yra energingi 
žmonės, moka parengimus gerai išgarsinti, paruošia geras me
nines programas ir pakviečia gerus kalbėtojus pasakyti kalbas, 
už tai torontiečiai ir apylinkėse gyvenanti pamylo Susivieniji
mo 236 kuopos parengimus ir juos gausiai lanko.

Šiemet kuopai sueina 25 metai nuo jos įsistegimo. Tai 
reikšminga sukaktis, nes nedaug organizacijų išgyvuoja 25 
metus, tačiau 236 kuopa, ne tik išgyvavo 25 metus, bet į savo 
narių eiles įtraukė šimtus patriotingų lietuvių ir lietuvaičių, ir 
ji po 25 metų gyvavimo turi apie du šimtus energingų ir pat
riotingų narių.

Tos sidabrinės — 25 metų gyvavimo sukakties atžymėji- 
mui kuopa ruošia didelį parengimą, kuris įvyks šių metų spalio 
mėn. 31 dieną, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos didžiulėje sa
lėje— Kaip praeitais keliais metais, taip ir šiemet bus turinin
ga meninė ir kalbų programa, taipgi bus dovanų laimėjimui. 
Kalbą pasakys Susivienijimo prezidentas POVILAS P. DAU
GIS, atvykęs iš Pittsburgh, Pa. Jis yra geras kalbėtojas, 
moka klausytojus patenkinti, tai susirinkusiai publikai nerei
kės nuobodžiauti klausant jo kalbos. Bus turinga ir meninė 
programa, nes rengėjai žino kas patinka torontiečiams ir apy
linkėse gyvenantiems lietuviams. Todėl jau dabar pradėkite 
ruoštis prie minėto parengimo, o atėjus spalio 31 dienai, visi ei
kite į parengimą, Prisikėlimo parapijos salę. Koresp.

nimo už savo sunkų ir pavo
jingą darbą. Pasitarimuose 
plieno išdirbimo atstovų ir 
unijos atstovų neprieita prie 
jokio susitarimo. Dabar spau
da praneša, kad derybos per
trauktos neribotam laikui. Už 
streiko ilgą tęsimą buvęs pre
zidentas Harry S. Trumanas, 
kaltina prezidentą Eisenhowe- 
rį už jo pasyvumą streiko me
tu. Trumanas tarp kitko pa
reiškė, kad aš būdamas pre
zidentu nelaukiau, kad kas 
nors man pasakytų, ką reikia 
daryti, aš streiką likviduoda
vau. Taipgi Trumanas primi
nė, kad Eisenhoweriui panai- 
kitus kainų kontrolę, tuoj 
plieno kompanijos pakėlė kai
ną plieno išdirbiniams.

Prancūzijos delegatai 
JT buvo apleidę posėdžius

Prieš kelis metus Sovietų 
Sąjungos delegatai Jungtinė
se Tautose, vadovaujant Gro- 
mykui, buvo apleidę posėdžių

PEV Seimo Pareiškimas Dėl Chruščevo Vizito

Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimas ryšium su Chruš
čevo vizitu įteikė pareiškimą 
JV vyriausybei, laisvųjų val
stybių delegacijoms Jungtinė
se Tautose ir JV spaudai.

Pareiškimas konsta t u o j a, 
kad Chruščevo pakvietimas 
vizitui į JV yra vienas iš dra
matiškiausių diplomatinių ėji
mų šaltajam kare. Visa žmo
nija sykiu baimingai ir viltin
gai laukianti iš to vizito šio
kio ar tokio posūkio Rytų- 
Vakarų įtampoje. Jautriau
siai betgi tas vizitas veikią 
sovietų pavergtuosius Centro 
ir Rytų 'Europos kraštus, ku
rių likimą Amerikos-Sovietų 
Sąjungos santykių pasikeiti
mas neišvengiamai paliestų.

Pareiškimas toliau to vizi
to proga laiko tikslinga pri
minti kai kuriuos, davusius 
dabartinei pasaulinei įtampai 
pradžią, fundamentalius fak
tus bei tiesas, kurių nepaisy
mas 
Tarp 
PEV 
mini:

1. Kad iki 
karo Albanija, Bulgarija, Če
koslovakija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Rumunija 

palaiko 
tokių 
Seimo

karo grėsmę, 
tiesų bei faktų 
pareiškimas su

II-ojo pasaulinio

salę, dabar taip padarė Pran
cūzijos delegatai. Iškėlus Al- 
žerijos klausimą, kur alžerie- 
čiai veda griežtą kovą už pa- 
siliuosavimą iš Prancūzijos ir 
reikalauja nepriklausomybės, 
Saudi Arabijos delegacijos 
pirmininkas, Ahmai Shukai- 
ry, pasakė palankią kalbą už 
Alžerijos valdžią, griežtai at
mesdamas Prancūzijos prezi
dento Charles de Gaulle pas
kutinį pasiūlymą Alžerijai. 
Shukairy kaltino prezidentą 
de Gaulle, kad jis siūlo alže- 
rieciams laisvus rinkimus po 
to, kai /jau 200 žmonių neteko 
gyvybių

Tokia 
gacijos 
patiko 
tams, ir jie, vadovaujant už
sienio ministeriui Maurice 
Couve de Murville, apleido 
asamblėjos posėdžių salę, tuo- 
mi pareikšdami protestą už 
kaltinimus jų valstybės prezi
dento de Gaulle.

kovose už laisvę.
Saudi Arabijos dele- 

pirmininko kalba ne- 
Prancuzijos delega-

ir Vengrija buvo taikingos, 
laišvos ir nepriklausomos val
stybės, ir kad jos savo kunu 
ir dvasia priklausė Vakarų 
pasaulio bendruomenei.

2. Kad visos šios Centro ir 
Rytų Europos valstybės yra 
bandžiusios ne tik taikų sam
būvį su Sov. Sąjunga, bet ir 
gerus kaimynystės santykius, 
atremtus į laisvai pasirašy
tus draugiškumo ir nepuolimo 
paktus, kuriuos betgi Sovietų 
Rusija brutaliai sulaužė ir 
pavertė nieku. 2i n o m u o j u 
Molotovo-Ribbentrope pa k t u 
Stalinas su Hitleriu pasidali
no tarp savęs Centro ir Rytų 
Europos kraštus. O po karo 
Vakarai leido Maskvai savo 
neteisėtus užgrobimus dai’ iš
plėsti, sutrypiant Centro ir 
Rytų Europos valstybių ne
priklausomybę ir jėga joms 
užkariant Kremliui klusnius 
komunistinius režimus.

3. Kad Centro ir Rytų Eu
ropos tautos yra pajungtos 
koloninei
sistemingam 
neaprašomas 
fizinėmis ir 
mensijomis
tikmens ilgoj žmogaus nežmo
niškumų istorijoj.

I

ekspropriaciijai ir 
terorui, kurių 

žiaurumas savo 
moralinėmis di- 
neturi sau ati-

i

4. Kad sovietiniai valdovai 
ciniškai laužė ir tebelaužo sa
vo tarptautinius įsipareigoji
mus JV ir Britanijai, taip pat 
JT Chartą ir Jaltos Deklara
ciją, kurios signatarai įsipa
reigojo atstatyti Centro ir 
Rytų Europos kraštų laisvę 
ir nepriklausomybę ir padėti 
jiems “laisvais rinkimais su
daryti žmonių valią atitinkan
čias vyriausybes”.

5. Kad Kremlius neturi jo
kio garbingo pagrindo ir pa
teisinimo intereso tiems savo 
neteisėtiems veiksmams ir 
kad begaliniai Sov. Sąjungos 
plotai, dideli gamtos ištekliai 
jos gyventojus kartų kartos 
gali patenkinti daugiau negu 
reikia, juoba, kad Maskvos 
saugumas kaip tiktai geriau 
gali būti patikrintas taikių ir 
draugiškų kaimyninių valsty
bių negu kad 100 milijonų te- 
rorinėje vergijoje laikomų 
priešų.

6. Kad Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos pa
vergimas tetarnauja vienam 
vieninteliam Sov. Sąjungos 
tikslui — pasaulio užviešpa- 
tavimui.

7. Kad Chruščevo viz:to J. 
V. tikslas — sudaryti tolesnei 
sovietinei ekspansijai, o ne 
teisingai ir patvariai taikai.

Toliau pareiškimas pabrė
žia, kad sovietų pavergtosios 
Centro ir Rytų Europos val
stybės niekados nesutiks su 
sovietiniu dominavimu, nepai
sant nei sovietinio teroro, nei 
prievartos. Chruščevo vizitas 
į JV bus stengiamasi išnaudo
ti kaip įrodymas, kad Ameri
kos ir jos sąjungininkai jau 
nusigręžia nuo Centro ir Ry
tų Europos valstybių bylos. 
Šių sovietinių spąstų reikia 
išvengti. Pačios Amerikos ir. 
viso Vakarų pasaulio yra in
teresas palaikyti Centro ir 
Rytų Europos tautų moralę, 
ryžtą, tikėjimą ir viltis, nes 
šių tautų priešiškumas komu
nizmui sudaro didžiausią ti
kėjimą ir viltis, nes šių tautų 
priešiškumas komunizmui su
daro didžiausią kliūtį sovietų 
agresijoms.

— Teisinga ir pastovi tai
ka, — baigia PEV Seimo pa
reiškimas — yra galima tik 
ant teisingumo pamatų, o tei
singumas reikalauja atstatyti 
pavergtųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę.

Tatai turi būti nuolat pa
brėžiama Chruščevui, jam lan
kantis Amerikoje.

Mirė Tareilienė, Jono 
Tareilos Žmona

Rengiant Tėvynėn spaudon, 
mes gavome pranešimą, kad 
praeitą savaitę Waterbury, 
Conn., mirė Tareilienė, buvu
sio Susivienijimo prezidento 
ir ilgamečio organizacijos ug
dyto jo-veteran o Jono Tairei- 
los žmona.

Lai jai būna lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusiam vyrui, 
dukterims ir kitiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojau
tą.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Pirmieji Lietuvos gyvento

jai Lietuvoje gyvenę Dzūki
jos krašte, dėstė Vilniaus ra
dijas birželio mėnesį. Tai esą 
išaiškinta senovės iškaseno
mis.

NAUJAS KELIAS Į GLAUDESNĮ
BENDRADARBIAVIMU
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Lietuviškom organizacijom suteikiama , gali
mus plėsti savo veiklos sritį ir kartu padidinti 
nariams duodamas naudas

Kai du stos, visados daugiau padarys
Taip eiliavo ankstyvesnės kartos poetas A. Jakštas. 

Netenka nei įrodinėti tų žodžių teįsingumą, nes visi ži
nome, kad didesni darbai yra padaromi ne vieno, bet 
kelių žmonių bendru, darbu. Ypač svarbiems tikslams 
siekti yra reikalinga organizuota jėga, todėl tam reika
lui visuomenė ir telkiasi į įvairias organizacijas.

Viena didžiausij lietuviškų organizacijų yra Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje, sutelkęs į savo eiles 
tūkstančių nariu ir atlikęs žvjnius darbus. Šiandien Su- 
si vienijimas, artėdamas prie 75 metų savo gyvavimo su
kakties, dar daugiau plečia veiklą ir kartu siekia padi
dinti savo jėgas. Svarbiausioji organizacijos jėga yra 
jos nariai ir todėl Susivienijimas nariams priimti yra 
sudaręs labai palankias .sąlygas.
Draugybos nariai ir teikiamos jiems naudos

Kalbant apie jėgų telkimą pravartu visiems žinoti, 
kad musų broliškoji organizacija į savo tarpą nariais 
priima ne vien, tik tuos, kurie nori apdrausti savo gy
vybę. Į SLA gali įstoti ir draugybos nariu (Sočiai 
member, jais gali būti ir nelietuviai). Draugybos nariai 
kartu su tikraisiais arba reguliariais nariais dalyvauja 
kuopos gyvenime, prisideda prie tautinių ir kultūrinių 
darbų ir palaiko tarpusavio broliškus ryšius.

Nuo dabar draugybos nariu teisės yra dar daugiau 
praplėstos. Kiekvienas draugybos narys gali įsigyti 
akcidentalę apdrauda ir įsirašyti j ligoje pašalpos sky
rių (Į šį skyrių nariai priimami iki 55 metų amžiaus). 
Taigi, šis žymus teisių praplėtimas duoda naują gali
mumą pasinaudoti labai naudingomis apdraudomis, ku
rios anksčiau, kaip žinoma, buvo duodamos lik prie gy
vybės apdraudos.
Susivienijimas ir kitos organizacijos

Turime gana daug lietuviškų organizacijų. Dauge
lis jų atlieka svarbius darbus ir turi didelių nuopelnų 
musų visuomenei. Nevienos jų paskirtis ir uždaviniai 
veik sutampa su Susivienijimo siekimais lietuviški] ir 
patriotinių darbų srityje, bet tik su tuo skirtumu, jog 
anos organizacijos savo nariams neteikia jokių apdrau
dų. Susivienijimas, palaikydamas lietuviškas organiza
cijas ir norėdamas padidinti jų reikšmę, yra sudaręs 
galimumas lietuviškom draugijom, klubam ir kitom or
ganizacijom su visais savo nariais įstoti į Susivieniji
mą su draugybos narių teisėmis ir privilegijomis. Toks 
įstojimas niekaip nekeičia organizacijos įstatų ir jos 
tvarkos, nesianrina teisių ir ji su savo tvarkomaisiais 
organais veikia ir toliau, kai]) ir veikė. Toks įstojimas 
tik padidina nariams naudas: jie už nedidelį mokestį 
gauna akcidentalę apdraudų, gali įsirašyti į ligoje pa
šalpos skyrių ir naudojasi kitomis privilegijomis, pavzd. 
gauna nemokamai kas savaitę SLA laikraštį 'Tėvynę.

Šiuo keliu Susivienijimas siekia lietuviškų organi
zacijų tarpusavio glaudesnio bendradarbiavimo. Arti
mas bendradarbiavimas gali būti naudingas kiek\ ienai 
organizacijai ir kartu dar daugiau padidinti jos reikš
mę. Paremdami vieni kitus busime pajėgesni atlikti 
žymesnius darbus ir daugiau pasitarnauti lietuviškiems 
reikalams, kuriais Susivienijimas visada rūpinasi ir 
stengiasi palaikyti.

Naikinant piktžoles žuvo 
bitės. — Viename bolchoze 
Priekulės rajone cheminiais 
skiediniais buvo naikinamos 
piktžolės, bet tuo pat žuvo ir 
daug bičių. Chemikalai nebu
vę tinkamai panaudoti.

----- o------
Nepolitinius žurnalus greit 

išperka. — Tuo tarpu, kaip 
sovietinėje spaudoje ne kartą 
buvo skųstasi, kad partiniai 
laikraščiai ir žurnalai sunZiai 
platinasi. Vilniaus radijas pra
nešė, kad sodininkų, darbinin
kų, bitininkų žurnalo “Musų 
sodai” per keletą dienų buvę 
išpirkta keliolikos tūkstančių 
egzempliorių tiražas. Daugelis 
nusiskudė, kad nespėję žurna

lo įsigyti ir jo jau negavę. 
Tai rodo, kad Lietuvos gyven
tojai mieliau skaito tokius lei
dinius, kuriuose nėra atviros 
komunistinės propagandos.

----- o------
Rugiapiutė Lietuvoje šiemet 

pradėta palyginamai anksti, 
kai kur jau prieš liepos mėne
sio vidurį. Nepaisant išgirtos 
mechanizacijos, dar ir šiemet 
daug kur kertama dalgiais.

----- o------
Iš Vakarų Vokietijos į Lie

tuvą grįžęs Kęstutis Staliorai- 
tis, kurio žmona su vaikais 
Marijampolėje. Be šeimos na
rių, Vilniuje /jį pasitikę dar S. 
Gira, A. Churginas ir kt.
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MUSŲ REIKALAI

Dar apie kandidatų 
nominacijas

Praeitos savaitės Tėvynėje 
šioje vietoji* mes rašėme apie 
kandidatų nominacijas Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms, kad jos įvyks tik vie
ną gruodžio mėnesį. Bet ka
dangi nominacijos pirmą kar
tą Susivienijimo istorijoje bus 
vykdomos vieną mėnesį, tai 
kad kuopų pareigūnai gerai 
įsitėmytų praeito 50-to seimo 
nutarimą dar kartą primena
me ir priminsime vėliau, kad 
kandidatų nominacijos Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms BUS TIK VIENA 
G K U O I> 2 I O MftNESĮ, o 
rinkimai tik vieną kovo mė
nesį. Kuopų pareigūnai prašo
mi gerai įsitėmyti praeito sei
mo nutarimą.

Butų gerai, kad Susivieni
jimui draugiška spauda pami
nėtų praeito 50-to seimo nu
tarimą ir pažymėtų nomina
cijų laiką, kad jos įvyks tik 
\ ieną gruodžio mėnesį.

★—♦—★ 
Ketvirtosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Veiklioji Susivienijimo ket
virtoji apskritis šaukia savo 
metinį suvažiavimą šių metų 
spalio mėn. 25 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Klubo 
salėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo visas ket
virtosios apskrities ribose gy
vuojančias kuopas išrinkti 
atitinkamą skaičių delegatų 
ir įpareigoti juos dalyvauti 
suvažiavime.

Praeityje ketvirtoji apskri
tis savo suvažiavimuose para- 
rydavo gerų nutarimų organi
zacijai, tai reikia manyti, kad 
ir šiame suvažiavime, be ap
tarimo kuopų ir apskrities 
reikalų, nebus pamiršti ir vi
sos organizacijos reikalai, 
ypač naujų narių gavimas.

★—♦—★
Moterys visur dirba 
energingai

Chicagoje gyvuojanti Susi
vienijimo 134 moterų kuopa 
pasižymi savo veiklumu, ji I 
vasaros ir žiemos sezonais su
ruošia kelis parengimus, ku- I 
rie visuomet būna sėkmingi. 
Kuopos paskutinis šios vasa- I 
ros parengimas, įvykęs Lie
pos darže, visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas. Mat 134 
kuopos narės moka gerai iš
garsinti parengimus, už tad 
jos susilaukia gausaus būrio 
dalyvių abiejų lyčių. Taipgi 
ių parengimuose visuomet bū
na priruošta įvairių skanių 
užkandžių ir gėrimų, kuo da- Į 
gyviai būna patenkinti ir ne
praleidžia nė vieno šios ktio- I 
pos parengimo.

Butų labai gerai, kad kitos 
kuopos, kurias sudaro mote
rys ir vyrai, pasektų veiklią
ją moterų 134 kuopą ir pasi- I 
rūpintų suruošti daugiau įvai- Į

Vasarai ir Gražiam Šiltam Orui Praėjus

PHILADELPHIA, PA.—
Vasara jau praėjo. Gražus 

orai ir gražiausios dienos šių 
metų jau pasibaigė. Linksma 
buvo šių metų vasarėlė. Daug 
kartų man teko būti kur nors 
prie vandenų, teko būti ir kai 
kuriuose parengimuose. Teko 
tuti keliuose piknikuose ir 
šiaip pasilinksminimuose, vi
sur buvo linksma ir smagu. 
Maniau, kad tuomi jau ir už
sibaigė vasaros linksmybės.

Bet štai, vasarai jau bai
giantis išgirdau dar vieną 
linksmą žinią, kad SLA Jau
nuolių Komisija, talkininkau
jant SLA penktai apskričiai, 
šių metų rugsėjo mėn. 6 die
ną, sekmadienį, ruošia didelį 
pikniką, kuris prasidės 1 va
landą po pietų, Lingbergh 
parke, prie Paterson, N. J. 
Nieko nelaukęs nutariau šia
me piknike dalyvauti. Sekma
dienis, oras gražus, aš ir ma
no žmona, kuri irgi SLA na
rė, leidomės į kelionę. Atva
žiavom į Paterson ir iš ten 
nesunkiai suradome pikniko 
vietą, kur jau pikniko aikštė 
buvo pilna žmonių. Nustebau 
kai pamačiau tiek daug gra
žaus jaunimo ir bendrai daug 
žmonių. Pikniko salėje grojo 
puikus orkestras ir linksmino 
visų širdis. Virtuvėje buvo 
galima gauti įvairių valgių 
bei gėrimų.

Piknike dalyvavo ir SLA 
prezidentas P. P. Dargis, sek
retorius dr. M. J. Vinikas, iž
do globėjas adv. S. Briedis ir 
kiti. Pikniko programoje bu
vo kontestai, šokiai ir SLA 
penktosios apskrities gražuo
lės rinkimai, laimėjimai ir 
speciali programa vaikams. 
Viskas ėjo gražioje nuotaiko
je. Bet gražuolės rinkimo 
momentas buvo pats gražiau
sias. Rinkimo komisija susė-

»♦ ___________

Pora Bruoželių SLA

Chicago, Illinois. — šiuo 
metu Chicagoje vyksta pir
mieji šių metų po atostoginiai 
SLA kuopų susirinkimai, ku
riuose svarstoma kuopų toli
mesni veiklos ir darbų planai. 
Šalia kitų veiklos užsimojimų, 
čia kuopose yra gyva ir SLA 
namų statymo idėja, kuri S. 
L. A. plačiajai bendruomenei, 
atrodo, nesunkiai butų ir į- 
vykdoma.

SLA 322 kuopa, savo pava
sariniuose šių metų susirinki
muose, yra svarsčiusi pavar- 
gusiems ir seniems Susivieni
jimo nariams poilsio namų 
statymo reikalingumą. Kuo
pos nariai: p. A. Mačiuikienė, 
J. Bivainis, S. Rutkus, P. Lič- 
kus ir kiti, ypatingai pritarė 
tokių namų idėjai ir aptarė 
namams įsigyti lėšų sukaupi
mo kelius. Kuopos sekreto

do prie ilgo stalo, o priešai 
komisiją sustojo SLA penkto
sios apskrities gražiausios 
mergaitės. Iš viršaus maloni 
saulutė savo spinduliais ap
švietė tų gražiųjų mergaičių 
veidus, ir jos darėsi dar gra
žesnės, taip kad rinkimo ko
misija tikrai daug darbo tu
rėjo ligi išrinko vieną gra
žiausią.

Po gražuolės rinkimų SLA 
prezidentas Povilas Dargis 
pasakė kalbą apie SLA gy
vavimą ir /jo didelę reikšmę 
lietuviams Amerikoje ir ki
tur. SI^A sekretorius dr. M. 
J. Vinikas taip pat pasakė 
kalbą, primindamas, kad šis 
junimas, kurį mes čia šian
dien matome, tai auga SLA 
deimantas.

Iš savo pusės galiu pasaky
ti, kad piknikas buvo labai 
gražus ir linksmas: Pikniko 
dalyviai taip pat buvo gerai 
nusiteikę, kas darė gerą įspū
dį. Galima tik džiaugtis ir di
delę padėką reikšti SLA Jau
nuolių Komisijai ir penktai 
apskričiai už jų pasidarbavi
mą. Linkiu, kad jų energija 
dar daugiau sustiprėtų, kad 
piknikai ateityje taip pat bu
tų linksmi ir malonus. Mes, 
Philadelphijos SLA 135 kuo
pos valdyba ir nariai linkime 
SLA Jaunuolių Komisijai 
nuolat augti, stiprėti ir pasi
sekimo užsibrėštame darbe. 
Tegul gyvuoja ilgiausius me
tus musų jaunieji nariai! Juk 
tas musų broliškai organiza
cijai kaip tik reikalinga. Lin
kime, kad ir visas kitas lietu
viškasis jaunimas pasektų ši
tuo gražiuoju pavyzdžiu, kad 
SLA ilgus metus gyvuojanti 
organizacija rastų sau tikrus 
įpėdinius ir gerąjį lietuvišką 
darbą vestų toliau.

Just. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Nepašykštėjo, kuopos nariai 
ir kuopos iždas, šiam kilniam 
krepšininkų žygiui ir didesnės 
piniginės paramos, kuri ben
drai, su p. Biežių šeimos pa
čia didžiausia auka, siekė 
apie 200 dolerių.
> Susirinkimas įvyko šios 
kuopos pirmininko dr. S. Bie- 
žio šeimos namuose, kuriuose 
ryškiai viešpatauja lietuviška 
dvasia ir šeimininkų vaišin
gumas. Nekartą, šiuose na
muose, yra gavę prieglobstį 
skautai ir kiti savo susirinki
mams pravesti ir kitiems lie
tuviškiems veiklos reikalams. 
Ir susirinkimo dieną čia susi
tikome p. Biežių globojamus, 
iš toliau atvykusius, musų 
krepšininkų vieneto, išvyks
tančio į iP. Ameriką, kai ku
riuos narius.

Po susirinkimo šeimininkai 
pakvietė visus narius ir sve
čius į savo rožių sodelį, atsi
kvėpti rožėmis kvepiančiu oru 
čia pasivaišinti kavute bei 
“hamburgeriais”, kuriuos, ant 
įrengto “aukuro” sodelyje, 
pats šeimininkas ir K. Rožan- 
skis, šios kuopos naujas na
rys, atvykęs iš Londono, An
glijos, ir Chicagoje jau suspė
jęs į daugelį lietuviškų drau
gijų įsijungti darbui.

Jaukiai besivaišinant ir be
sigėrint dr. St. Biežio išau
gintomis sodelyje rožėmis, 
priartėjo ir saulėlydis, kurio 
paraginti išsiskyrstė visi na
mo, su gera nuotaika ir nau
jais planais tolimesniam dar
bui.

(Baigiant, prisimintina, kad 
ši kuopa, šalia savo daugelio 
išpuoselėtų gerų tradicijų ir 
gražių lietuviškų papročių, 
kasmet ruošdavo kuopos na
riams išvykas į reikšminges
nes poilsio vietas, tačiau šie
met, kuopos socialinė parengi
mų komisija, narių išvyką kaž 
kur... “nuskandino”. Kuopos 
nariai, gerai pažindami per 
kelis metus parengimų komi
sijos darbštumą, dėl to per 
daug nerustauja, nes jaučia, 
kad parengimų komisija už 
tai pateiks nariams kokį nors 
kitą, reikšmingą netikėtumą, 
kuris atsilygins dvigulai už 
išvyką. J. K.

Shenandoah, Pa.

reikalą, kad prie jo galėtume 
tinkamai prisirengti.

Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Philadelphia, Pa.

ŠIA 185 KUOPOS 
sekantis susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, spalio mėn. 
4 dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Muzikos Svetainėje, 
2715 E. Allegheny Avenue.

Jau atėjo rudens vėsus, gai
vinantis oras. Jo gaivingu- 
mas tegul sustiprina musų jė
gas ir norą darbams musų 
broliškai organizacijai. Visi 
kuopos pajėgus nariai-rės pa
sirūpinkite prirašyti prie S. 
L. A. nors po vieną narį iki 
artėjančio musų organizacijos 
Deimantinio Seimo 1960 m., 
arba priduokite prospektų 
vardus, pavardes ir adresus 
kuopos organizatoriams: Gus
tavas Palaitis, 1135 Foulorod 
St., Philadelphia 24, Pa.; Z. 
Jankauskas, 2029 Brandyvvine 
St. 30, Philadelphia, Pa.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius-org.

Lady Grace” bažnyčioje, 5-th 
Avenue, Highland, Indiana. 
Visiems dalyviams pamaldo
se ruošiami pietus Mr. ir Mrs. 
Frank Sličkus namuose, 8927 
Branton Street, Highland, 
Indiana.

Velionis Juozas Preitis iki 
mirties gyveno 304 — 161 
Street, Calumet City, Illinois.

Juozas Maksvitis,
SLA 273 kuopos sekr.

SLA 23 Kp. Susirinkimas

322 Kuopos Veiklos

New Britain, Conn.

SLA 34 Kuopos Veikla

SLA 34 kuopos narių susi
rinkimas įvyko rugsėjo mėn. 
11 dieną, Lietuvių Svetainės 
patalpose. Kadangi oras bu
vo nepaprastai karštas, narių 
dalyvavo mažai. Jie užsimo
kėję savo reikalingas duokles, 
skubėjo į namus. Valdybai 
aptarus svarbesnius organi
zacijos reikalus susirinkimas 
uždarytas anksti.

Sekamas susirinkimas ir 
duoklų mokėjimo mėnesis į- 
vyks gruodžio mėnesio 11 die
ną, priprastoje vietoje. Visi 
Susivienijimo 34 kuopos na
riai privalo nepamiršti to su
sirinkimo, nes bus kuopos 
valdybos rinkimas 1960 me
tams, tad visi bukite tame su
sirinkime.

Pranas Naunčikas.

Pittsburgh, Pa.

Iš SLA 73 Moterų Kuo
pos Susirinkimo

rių parengimų, juos gerai iš
garsintų ir jie bus sėkmingi, 
kaip daro 134 moterų kuopa, 
kuri savo ižde turi pinigų ir 
dažnai aukoja įvairiems lietu
viškiems bei labdaros reika-

rius, dr. J. Dauparas, šių na
mų įsigijimui pasiūlė ir pir
mąją — 1000.00 dolerių au
ką, jeigu, jo žodžiais tariant, 
ir jam atsirastų, reikalui 
esant, tokiuose SLA namuo
se nors maža kertelė prisi
glausti...

Bendrai, čia namų įsigijimo 
klausimas yra labai gyvas, 
tačiau, kur ir kokius namus 
lietuviškoji SLA bendruome
nė turėtų įsigyti, kuopų 
svarstymai ir sprendimai ne
lengvai suderinami, dėl to, 
šiuo reikalu, teigiamą spren
dimą turės ieškoti SLA Cen
tro vadovybė ir namų įsigiji
mo komisija.

Prabėgant pro visą eilę 
322 kuopos kitų darbų ir gau
sias lietuviškiems reikalams 
aukas, užklyskime į šios kuo
pos birželio 28-tos dienos su
sirinkimą, kuriame visų narių 
buvo kreiptas ypatingas dė- 
desys į musų krepšininkų 
reikšmingą išvyką — į Pie
tų Amerikos kraštus — ten 
populiarinti Lietuvos vardą 
ir surasti naujų draugų Lie
tuvos laisvinimo bylai remti. |

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas šių 
metų spalio mėn. 4 dieną, 
12:30 valandą po pietų, Lie
tuvių Veteranų patalpose, 216 
North Main Street.

Kuopos valdyba kviečia sa
vo kuopos narius dalyvauti 
sekančiame susirinkime virš- 
nėtoj vietoj ir minėtu laiku. 
Prisiminkite patys sau, kad 
dabar eina vajus naujų narių 
telkimui į Susivienijimą, Va
jaus Komisija kartas nuo kar
to ragina kuopų narius stoti 
į darbą liauju narių verbavi
mui į Susivienijimą, tai nesa
kykit, tegul organizatoriai 
prirašinėja, mes visi bukime 
organizatoriais savo broliškos 
organizacijos, padėkime savo 
kuopos organizatoriui prikal
binti ir prirašyti narius prie 
savo kuopos. Mums bus dide
lė garbė, jei savo kuopą kar
tas nuo karto padidinsime 
naujais nariais.

Praeitą mėnesį Tėvynes 36 
numery buvau rašęs, kad S. 
L. A. pirmos apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks rugsė
jo mėnesį paskutinį sekma
dienį. Per daug metų suvažia
vimai įvykdavo rugsėjo mene- I 
šio pabaigoj, bet šį kartą su
važiavimas neįvyko. Dabar 
man teko sužinoti, kad ap
skrities metinis suvažiavimas 
įvyks spalio mėn. 18 dieną 
musų mieste, Lith’s Klubo 
svetainėje, 215 North Main 
Street. Todėl sekančiame kuo
pos susirinkime turėsime ap
kalbėti apskrities suvažiavimo

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 73 moterų kuopa turė
jo susirinkimą rugsėjo mėne
sio 8 dienos vakare Elenore 
Leoon namuose, 249 Dith- 
ridge Street Ohland-Pitts- 
burgh, Pa.

Po susirinkimo buvo labai 
puikios vaišės. Vedėjoms bu
vo Mrs. Elenore Leoon ir 
Mrs. Labuskis. Valgiai buvo 
pagaminti skanus, buvo vir
tinių, kugelio, vištienos ir ki
tokių skanumynų. Dalyvavo 
apie 15 moterų. Ponia Bronė 
Pivaronienė pasiūlė, kad SLA 
73 moterų kuopa suruoštų 
kortų lošimo pobūvį dėl kuo
pos gerovės, bet dar nenusta
tė dienos. Tai buvo labai lins- 
mas vakerėlis. Už tai padėka 
priklauso Mrs. Elenore Leoon 
ir Mrs. Labuski. Visos daly
vavusios moterys linksmai ir 
maloniai praleido vakarą ir 
išsiskirstė patenkintos.

Draugė.

Highland, Indiana

Dviejų Metų Mirties 
Sukakčiai Paminėti

1957 metais spalio 3 dieną 
mirė Juozas Preitis, ilgametis 
Susivienijimo narys. Palaido
tas spalio 7 dieną šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje, to
dėl spalio mėn. 3 dieną suei
na du metai, kai Juozas Prei
tis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Tai Juozo įPreičio dviejų 
metų mirties sukakčiai pami
nėti, p. (Domicėlė Preitienė ir 
dukterys Mrs. Birute Sličius 
ir Elesė Kavaliauskas ruošia 
paminėjimą dviejų metų mir
ties sukakčiai. Spalio 3 die
ną 8 valandą ryte bus mal
do® už velionio vėlę “Aur

i

Mt Carmel, Pa.

SLA 5? KUOPOS 
bertaininis susirinkimas šau
kiamas šių metų spalio mėn. 
11 dieną, 2-rą valandą po pie
tų, sekretoriaus namuose.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite pribūti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti mėne
sines duokles, taipgi aptarki
te kitus kuopos reikalus.

Juozas Paškevičius,

Pajieškomi Broliai 
Y akunskai

SLA 30 kuopos narė, Mag
dalena Vanagaitienė (Broka- 
vičiutė), 1645 Church Avė., 
Scranton 8, Pa., pajieško sa
vo giminaičio Antano Yakun- 
sko, kuris iš amato yra siuvė
jas ir gyveno Boston, Mass., 
ir jo brolio Andriaus Y<ikun- 
sko.

Vanagaitienė turi svarbų 
reikalą jiems pranešti, todėl 
kas žino kur jie gyvena, pra
šomi pranešti M. Vanagaitie- 
nei aukščiau paduotu adresu.

nigus, neteko tolimesniam 
mokslui tęsti giminių mate
rialinės paramos. Justinas 
vargo, uždarbiavo pamoko
mis, taip baigė gimnaziją ir 
universitetą.

1905 m. Dusėtuose pradėjo 
revoliucinį sąjūdį, o jį caro 
žandarams nuslopinus, su sve
timais kodumentais pabėgo 
užsienin, čia 1907 m. susipa
žįsta su medicinos studente 
Vanda Mingailaite. Ji visą to
limesnį gyvenimą jam labai 
daug padėjo, ir dabar, išleis
dama šią knygutę, išpildė pa
skutinį mirštančiojo vyro no
rą. Jų junktuvės įvyko 1912. 
V. 2 d. Prancūzijoje'.

Po I karo, grižęs Lietuvon, 
dr. Tumėnas organizavo nuo
savą mokyklą, kurioje viešpa
tavo laisvės dvasia, švietimo 
ministeriai Bistras, Čepins- 
kas ir k. jį suprato ir jo kur
sus rėme, bet paskui, pasi
keitusi Lietuvos valdžia, ne
galėjo pakęsti šios laisvos 
mokslo įstaigos. Nors kursai 
išsilaikė savo lėšomis, be jo
kios valdžios paramos bet 
valdžios pareigūnai visą laiką 
jieškojo priekabių, koi 1935 
m. uždarė.

Kursai išleido 12 abiturien
tų laidų, išduodami virš 400 
brandos atestatų.

Kas įdomiaujasi ano meto 
Lietuvos gyvenimu ir dr. J. 
Tumėno darbais bei kūryba, 
turėtų šią knygutę perskaity
ti.

Stepas Paulauskas.

Hudson, N. Y,

Mirė Jonas C. Diokas, 
ŠIA 315 Kp. Sekretorius

Šių metų rugsėjo mon. 18 
dieną mirė Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 315 kuopos 
ilgametis finansų sekretorius 
Jonas Diokas. Palaidotas rug
sėjo 21 dieną Hudsono kapi
nėse.

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną Marijoną, du sūnūs 
Praną ir Stasį, ir tris anukus. 
Lai jam, po daugelio metų 
darbo Susivienijimo kuopoje, 
būna lengva ilsėtis laisvoje 
Dėdės Šamo žemėje, o nuliu
dime likusiai žmonai, sunams 
ir anūkams reiškiu gilią užuo
jautą.

Jonas Malonis,
Kuopos pirmininkas.

Justinas Tumėnas

Tokiu pavadinmu neseniai 
pasirodė naujai išleista 176 
pusi, knyga, pardavinėjama 
po $1.50. Knygą išleido “Tė
vynės” bendradarbė prof. dr. 
Vanda Tumėnienė-Mingailaitė, 
7052 So. Maplevvood Avenue, 
Chicago 29, III. Pusė knygos 
paskirta dr. Justino Tumėno 
biografijai ir jo kursams, ki
ta pusė jo kūrybai. Knygoje 
18 iliustracijų.

4 metus 1927-1931 metais 
lankiau dr. Tumėno Brandos 
kursus ir iš jų turiu brandos 
atestatą. 1925 m. baigiau Pa
langos vidurinę mokyklą ir 
toliau mokytis nebuvo lėšų. 
2 metus padirbėjęs išvykau į 
Kauną, kad dirbdamas galė
čiau mokytis. Tuo metu Kau
ne veikė 3 gimnazijos suau
gusiems: Mokytojų Profesi
nės Sąjungos, Pavasario ir 
Dr. Tumėno, visas aplankęs, 
aš pasirinkau pastarąją ir to 
niekada nesigailėjau.

Dr. Tumėnas nesi rūpino 
medžiaginiais reikalais, bet, 
kad tik kuo daugiau tautiečių 
galėtų gauti aukštesnį moks
lą. Išleidžiamuosius savo ku
rinius dalydavo kursantams 
veltui. Labai vykusiai mokė
davo parinkti mokytojus ir, 
kaip gen. Stasys Raštikis pa
stebi : Kursuose viešpatavo 
tikras tolerantiškumas ir de
mokratinė dvasia”.

Dr. J. Tumėnas, kilęs iš Za
rasų krašto, iš mažens buvo 
fiziniai nesveikas, u baigęs 4 
klases ir nesutikęs eiti į ku-

*

i

MANO NUOŠIRDI 
PADĖKA

Brangiam tėveliui ir vyiui 
E r. F. Bintakiui, ėjusiam šio
je žemėje išminties, mokslo, 
gėrio bei tobulybės keliu, mes 
palikę skausme dantų gydy
toja Stasė Bintakienė ir su
dus Arvydas, reiškiame nuo

širdžiausia padėką kunigui P. 
Dagiui už visapusišką rūpestį 
ir pasiaukojimą išlydint am
žinybėn velionį daktarą F. 
Bintakį, visiems brangiems 
artimiesiems daktaro drau
gams, protestantų parapijai, 
Mažosios Lietuvos Resistenci- 
ios nariams, gydytojų ir dan
tų gydytojų draugijoms ir vi
siems taip labai mylėtiems 
daktaro ipacijentams.

Stasė Bintakienė, I>. D. S. 
Telef.: GLenimore 5-0894.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI

Chicago, Illinois. — Susi
vienijimo 208 pirmosios mo
terų kuopos rudeninė pramo
ga, žaislų ir kauliukų vakaras 
įvyks spalio mėnesio 15 die
ną, Dariaus-Girėno svetainė
je. Rengėjos kviečia Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti parengime ir -links
mai, drauge su 208 kuopos 
narėms praleisti laiką. Šios 
kuopos parengimai visuomet 
būna draugiško pobūdžio ir 
dalyviai būna patenkinti.

—o-—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas šių metų spalio mėn. 18 
dieną, sekmadienį, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma
in Street, Shenandoah, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretore pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir priųsti suvažiavi
mam Patenkinkite sekretorės 
prašymą.

—O—
Susivienijimo Lietuvių Aine- 

rikS-* ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų 
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20 dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

♦
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Atskaita Pirmo Bertainio, 1959 m.

IŠMOKĖJIMAI VASARIO IR KOVO MEN

Vakario Mėnesio

Pomirtinių

Vasario 7, 1959
Vasario 14. 1959
Vasario 21, 1959
Vasario 28, 1959

Viso .

Ligoje Pašalpos

Vasario 7, 1959
Vasario 14, 1959
Vasario 21. 1959
Vasario 28, 1959

Viso

. $1,625.00
__ 1,500.00
... 5,020.21

2,250.00

$10,395.21

$350.63
301.65
305.32
346.36

$1,304.16

Atšauktoji Apdrauda

A. P. Young. Cleveland. 
Ohio ______________ ______

E. P, Miteheel, Brooklyn, 
N. Y................................. .........

S. Aleksynienė, Brooklyn,
N. Y...........................................

T. Chesna, Rhinedander,
VVis. ..........................................

K. Butkys, Brooklyn, N, Y,
St. Cathad’nes, 
......................... 69.11

St. Catharines,
.........................  38.80

$49.10

100.09

54.86

436.48
142.40

M. Banelienė, Pittston, Pa.
K. Seniūnas, Grand 

Rapids, Mich. ____________
A. M. Augunas, Lake 

Worth, Florida _____ ____
J. Gedmintas, Dorchester,

Mass. _____________________
Mrs. O. Biežis, Chicago, III. 
T. Tarleskas, Ashland, Pa.
K. Trečiokas, Newark, N. T.
A. Dūda, Toronto, Ont.,

Canada _________________ —
A. Miliauskas, Wilkes 

Barre, Pa. ______________
M. J. Aftukas, Los . Angeles, 

Calif. .................. .........................
P. Žilinskas, Studio City, 

Calif..............-.................................
J. Brazauskas, Clevelanci, 

Ohio ----------------------------------
J Sarapnickas, St. 

Catharines, Ont., Canada
P. Poigrimas, St. Catharines,

Ont., Canada ...................... .
A. Kojelaitis, W. Lome,

Ont., Canada -------------------
J, Shopis, Rumford, Me.
J. Plečkaitis, Aliąuippa, Pa.
A. Dūda, Toronto, Ont., 

Canada --------------—...............
M. Satkevičius,

Ont., Canada
A. Zubrickienė,

Ont., Canada
J Dilys, St. Catharines,

Ont.. Canada ................ .......
P. Dauginas, St. Catharines,

Ont., Canada ____________
A. Čepaitis, Grand Rapids,

Mich. _________________
J. Kwlatkowski, Ansonia, 

Conn. ..................................
A. Aleksandrovvicz, New 

York, N. Y.

34.55

17.28

241.49

250.20

-- 10.98

Viso $1,445.34

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

P. Dauginas, St. Catharines,
Ont., Canada ____________ $6.53

Viso $6.53

20 Metų Taupomoji A|>drauda

G. Keller, Pittsburgh, Pa. $1,000.00 
B. Simokiutė, EI Monte,

Calif. ....................................
H. J. Scott, Sunderland,

Mass. __________________
S. Dobrikas, Sunderland,

Mass. ____ ________
D. Yesulaitis, Waterbury,

Conn. ...............  1,000.00
L Cheleden, Upper Darby,

Pa............................   500.00
R. Andriukaitis, Chicago,

III................................   500.00

500.00

500.00

500.00

Viso $1,500.00

Viso

Atlyginimas Daktarams

M. Dalinkevičius, 
Philadelphia, Pa. --------

V. Visockis, Shenandoah, 
Pa. ......................................

P. S. Burke, Mahanoy
City, Pa. . ......... ......... —-

Viso

SLA Nuosavybės

307 W. 30 Street, — . 
New York, N. Y. ...

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

Viso

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

E. Mikužis, Chicago, III.

Viso

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
New York City ________

Faštas .............................. ......... .
Eeonomy Photo Engr. Co., 

New York City..... .............

Viso

Sugrųžinti Mokesčiai

Lėšų Fondas

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

P. Stulminskienė, Nanticoke,
Pa.................................................

B. Vinckunienė, Chicago, III. 
R. Bartasunienė, Brooklyn,

N. Y.............................................
E. Lazauskienė, Jeannette,

Pa, .................................. .....
M. Bauzienė, So, Chicago,

m. ____________ _________ _
A. Kreywis, EI. Monte, Calif. 
A. Papeikienė, Bridgeville,

Pa. ..............................................
O. Kuprienė, VVilkes Barre,

Pa............................... ...................
Z. Markunienė, W. Haven, 

Conn. ______________ ______
P. Keslerienė, Springfield,

m...............................
M. Rauktienė, Springfield,

III.....................................................
M. Ambrozaitienė, Pittston, 

Pa. ..............................................
A. Slazas, Springfield, III. 
A. Jankauskas, Granville,

III. .................................................

$10.00
10.00

10.00

11.50

23.09
5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

51.23
10.00

10.00

Viso $185.82

Viso

Algos

ŠIA. raštinės 
tarnautojams _______

SLA spaustuvės 
tarnautojams __  ...

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

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

Atlyginimas Organizatoriams

O. Indrelienė, Toronto,
Ont, Canada .................  $10.18

Mru. J. Maceina, Pittston, Pa. 3.37
P. Gribas, St. Petersburg,

Florida ................................... .
A. N. Jagiella, Chicago, III. 
Wm. Plein, Lowell, Mass. 
S Cibulskas, Stamford,

Conn. ______________________
Z. Jankauskas, Philadelphia,

Pa. .......................... ................... .
K. Katkevičienė, Chicago,

III. ............................................
A. Sodaitis, Maspeth, N. Y.
L. Sperauskas, Brooklyn,

N. Y. ..........................................
P.
N.
A.
N.
A.
G.
J.
M.

6.61
11.91
3.57

3.02

9.64

6.41
3.00

14.53

4.93

16.55

3.87

25.14

46.80

5.44

19.66

21.25

10.00
5.00

10.00
10.00

$497.84
289.00
782.91
519.17

248.38
133.59
126.54

2,700.00
750.00

27.96

19.11

13.30

7.72

11.94
4.89
3.35

17.21

7.93

11.13

7.67

5.33

5.81

-18.97

31.75

6.44
9.25

42.85

47.25

$546.29

$6.00

3.00

20.00

$29.00

$587.02

72.50

$659.52

$90.00

$90.00

$450.64
36.07

7.10

$493.81

$13.56

.. $13.56

$3,179.74

— 641.00
180.00

120.00

Viso $4,120.74

Įvairus Išmokėjimai

t $11.50
6.92

172.50

781.62
65.79

16.48
210.79

Literatūra
T hilanthropy
L. E. Goodfarb, Philadelphia, 

Pa.................................................
Schalit Printing and 

Stationary, N. Y. C. —
N. Y. Telephone Co.
Financial Publishing Co.,

Boston, Mass. ___________
Sočiai Security 
Commonwealth of Pa.,

Harrisburg, Pa. ___________
Remington Rand, Buffalo, 

N. Y.........................._.............
Fischer Office Machine Co, 

New York City _______
Paštas 
Raštinės išlaidos 
Nekilnojamojo turto 

įkainavimas ___________
Stato Prints Ine, 

New York, N. Y. .........
Insurance Commissloner

Statė of Ind. _________
Director of Insurance

Statė of Illinois ..............
Statė Treasurer of N. J.

Viso

Morgičiai

8.00

59.95

__  2.25
.. 68.86 

13.00

20.00

48.00

30.00

20.00
5.00

L- $1,543.71

Kovo 21, 1969
Kovo 28, 1969

Viso

Lkr*je

Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

Viso

Pašalpa*

7,
14,
21,
28,

Atšauktoji Apdrauda

C. FTench, New Britain, 
Conn. ____________ ____

O. Sargunas, Worcester, 
Mass. ______ '---------------

F. Krulekas, Grand 
Rapids, Mich. _________

E. Snabaitis, Cicero, III. 
S. Zansitis, Easton, Pa. 
A. K. Gudelis, Brooklyn, 

N. Y. .................. —......... .

Viso

20

E.
V.
A.

$11,282.87

159 kp.,

kp.,

1.90

2.72

20.90

16.94

4.26

$2,088.92

$82.38

70.42

39.07

$700.38

Metu Taupdmoji Apdrauda

M. Bennett, Chicago, III. $500.00 
Kulbokas, Detroit, Mich. 500.00 
E. Michlein, Bridgeport,

Conn....................................
D. Vaitonis, Auburn, M.
W. Rask, Chicago, III.

500.00
1,000.00
1,000.00

Viso $3,500.00

Puse Pomirtinės

O. Stankevičienė, Port
Carbon, Pa. -..L-—. $300.00

Viso 1300.00

Sugražinti Mokesčiai

Lėšų Fondas $11.12
Konkursas Kantatai Parašyti

Viso $11.12

Algos

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

P. Stulminskienė, Nanticoke, 
Pa.................................................

B. Vinskunienė, Chicago, 
Iii. ...............................................

R. Bartusiunienė, Brooklyn, 
N. Y.............................................

A. Kreyvv’s, EI. Monte, Calif.
A. Papei kieno, Bridgeville, 

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

Pa. ................ ....................... .
Z. Morkūnienė, W. Haven, 

Conn. ____ ________ _
M. Rauktienė, Springfield, 

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

III. .............................................. .
A. Clazas, Springfield, III.
A. Jankauskas, Granville, 

III. ..............................................

$10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

10.00

Viso $100.00

Atlyginimas Kuopų Finansų 
Sekretoriams

•137.73
kp., 
Y.
kp.,

217 kp.,

kp.,

Girardville, Pa.
S. Gudeliauskienė, 

Collinsville, III.
S. Cibulskas, 168 

Stamford, Conn.
L. Petkevičius, 173 kp.,

Dracut, Mass. ------------
J. Survilas, 191 kp., 

Cambridge, Mass.
H. Kerr, 192 kp.,

New Kensington, Pa. ------- 13.06
V. Švedas, 196 kp.,

Chicago, III. ---------------
J. Paulukonis, 199 kp., 

Shaft, Pa. ........................
O. Galinskienė, 203 kp.,

Pittston, Pa. ---------------
A. B. Glemboski, 212 kp.,

Kenosha, Wis. -----------
V. Petrauskas, 

Chicago, III.
J. Skever, 238

Chicago. III.
A. S. Trečiokas, 245 kp.,

Nevvark, N. J. ----------
J. Plečkaitis, 247 kp.,

Aliąuippa, Pa. -----------
J. Maksvitis, 273 kp.,

Calumet City, III...........
J. Pachess, 293 kp., 

Wilsonvillo, III. ..........
S. Pangonis, 294 kp, 

Carlincille, III...................
A. Dėdinas, 297 kp,

Greenfield, Mass. ____
J. Shopis, 299 kp,

Rumford, Me. _______
K. P. Deveikis, 301 kp.

Cicero, III. ___________
V. Vaitkunskas, 306 kp,

Danbury, Conn. ______
J. Jaruševičius, 312 kp, 

Easthampton, Mass.
P. Davulis, 331 kp,

Nashua, N. H. _______
A. Petrėnas, 335 kp, 

Woodhaven,
J. Wareikois, 341 kp 

Rhinelander,
O. Kušleikienė, 

Bridgevvater,
F J. Stankus,

Moundsville, W. Va.
S. Amszi, 353 kp, 

Pittsburgh, Pa. ____
J. Ramoška, 354 kp, 

Akrfon, Ohio . ...........
W. V. Anesta, 359 kp,

Dorchester, Mass._
V. Gray, 371 kp,

Cambridge, Mass. __

N. Y. .

Wis. ...
349 kp., 
Mass. ...
350 kp.,

Viso ...

28.70

4.43

10.16

1X59

32.43

10.61

37.30

5.00

7.11

22.45
I

1.95

8.12

9.36

43.99

6.09

6.89

13.90

2.67

5.67

6.61

2.11

15.90

9.39

13.76

13.70

$1,005.24

Atlyginimas Organizatoriams

Mrs. O. Biežis, Chicago, III. $12.30 
J. Januškevičius, Detroit,

Mich. .................. . ...............
G. E. Dargis, Pittsburgh,

Pa. ...................... ................. .
J. MacShane, Erie, Pa.
Z. Januškevičienė, Detroit, 

Mich. __________________
L. Virbickas, Brooklyn,

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

Viso

Atlyginimas Daktarams

A. 
M.
A.
J.

9.25

18.44
27.15

2.00

13.50

$82.64

D. Kaulakis, Miami, Fla. 
Prakop, Linden, N. J. 
Kaziunas, Easton, Pa.
B. Dičpinigaitis, Brooklyn,

N. Y. ..........................................
V. Visockis, Shenandoah, Pa. 
J. P. Mikalonis, Dorchester,

Mass. .................................. .........
Z. Janu&kevičienS, Detroit, 

Mich. . .................................................

$3.00
4.00

20.00

15.00
3.00

3.00

8.00

SLA raštinės 
tarnautojų _____

ŠIA. spaustuvės 
tarnautojų ______

N. Gugis, Chicago,
P. P.

Pa.

III.
Dargis, Pittsburgh,

Viso

C.

$2,840.91

622.00
180.00

120.00

$3,762.91

118.00
32.00
5.30

172.50
53.17

188.15
34.80

3.09

Pirmosios Dainų šventės 
K o m i t eitas ir Lietuvių Mu
zikos Komisija yra paskelbę 
konkursą kantatai arba kito
kiam tokios pat apimties kū
riniui parašyti 
mis:

šiomis sąlygo-

kūrinys rašo- 
kompozitoriaus 

(pageidau-

1. Muzikos 
mas paties 
pasirinktu tekstu 
jama patriotinio turinio) miš
riam chorui su solistais ir 
akopaniamentu išpildant trun- 
kąs 10-15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kvie
čiami lietuviai kompozitoriai, 
beit kiekvieno kompozitoriaus 
prašoma konkurse dalyvauti 
tik su vienu kuriniu.

Įvairus Išmokėjimai

Naujienos, Chicago, UI. 
Philanthropy 
Literatūra
L. E. Goodfarb, 

Philadelphia, Pa. ____
N, Y. Telephone Co.
Sočiai Security
J. Bros, Chicago, UI. 
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y.
C. P. Yurgelun, Brockton,

Mass. ____________________
Paštas
Raštinės išlaidos
Reinhold Gould Ine. 
A. Vaina, Chicago, III. 
Treasurer of Statė of Conn. 
Statė Ins. Department of Md. 
Commonvvealth of Mass. 
Stale Ins. Dept. of Md. 
Smulkios 
Raštinės
Eeonomy Photo Engr. Co., 

N<ew York City . ............. .
Pioner Letter Co., Ine.,

New York City ------------
Moses I. Cahen, New

York City ........................
Remington Rand

išlaidos 
išlaidos

560.00
247.60

3.40
99.41
15.00
20.00
25.00

5.00
10.00
53.69
28.00

26.95

5.50

81.30
2.68

Viso $1,794.54

Certifikato Paskola

I Pascuzzi, 73 kp.,
Pittsburgh, Pa. - $219.54

Viso $219.54

Viso kovo mėn. ______  $27,806.59
M. J. Vinikas, 

SLA Sekretorius.

Los Angeles Calif.
r _ "

Rūta Kilmonytė Išvyk
sta į Aziją

Filmų ir televizijos aktorė 
Rūta Kilmonytė išvyksta po
rai mėnesių į Azijos kraštus, 
kur ji vaidins ten gamina
muose filmuose. Išvyksta apie 
spalio men. 10 dieną, gi grįž 
apie gruodžio pradžią. Prieš 
išvykdama kelionėn dar daly
vaus vietos respublikonų ruo
šiamame susitikime ir pietuo
se su kongresmanais. Šis lie
tuvių susitikimas ir pietus su 
kongresmanais įvyks spalio 4 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų iStatler-Hilton vieš
butyje, Los Angeles salėje.

3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis — kla- 
vyras, pasirašytas slapyvar
džiu, pristatomas ligi 1959, 
XII, 31, šiuo adresu: Mrs. 
ALIOE STBPHENS, 64 East 
Van Buren Street, Room 514, 
Chicago 4, III. Atskiram už
klijuotam voke pridedamas 
kompozitoriaus adresas ir 
pyvardžio paaiškinimas 
varde.

sla-
pa-

4. Gautus rankraščius 
svarstys jury komisija, 
pirmoj eilėj įvertins kurinių 
meninį lygį, antroj eilėj — 
tinkamumą musų sąlygoms, 
ir išrinks kurinį, kuris galės 
būti išpildomas 1961 metų II 
Dainų Šventėj Chicagoje.

ap- 
kuri

Viceprezidentas Nixon Pade
da Los Angeles lietuviams
Keletas lietuvių iš Los An

geles yra kreipiasi į viceprez. 
Richard Nixon’ą savo giminių 
atsikvietimo iš Lietuvos 
kalu. Visiems, kurie tik 
kreipėsi, tuo reikalu, yra 
žadėjęs savo pagalbą. Tą
kalą jis įkėlė savo lankymosi 
metu Maskvoje, yra pažadė
jęs tą reikalą vėl pajudinti

rei-• • •
1 JI
pa- 
rei-

5. Atsižvelgiant į tai, kad 
atrinktas kūrinys galės bū
ti išpildomas Dainų Šven
tės programoj, pageidauja
ma akompaniamento, kuris, 
reikalui esant, galėtų būti at
liktas vargonų ir fortopijono 
arba orkes/truotas; vokalinės 
dalies pageidaujama tokios, 
kad butų pajėgiama paruošti 
vidutinio pajėgumo chorams.

6. Jury komisija gali nu
tarti, kad iš atsiųstųjų neat
siranda atrinktino kurinio.

7. Atrinktojo kurinio kom
pozitoriui įteikiama 1,000 do
lerių premija. Premiją skyrė 
I Dainų Šventės Komitetas ir 
ji įteikiama II Dainų 
metu.

Šventės

komisi- 
kurinio

8. Lietuvių muzikos 
jos teisės premijuoto 
atžvilgiu:

a. leidžia premijuoto kuri
nio pirmąją laidą;

b. spausdina ar kitaip mul
tiplikuoja premijuoto kurinio 
balsus, tą kurini rengiant II 
Dainų Švestei;

c. premijuotas kūrinys nie
kur negali būti pildomas vie
šai pirm, negu jis bus išpil
dytas II Dainų Šventės pro
gramoje.

9. Su nepremijuotų kurinių, 
autoriais tų kurinių išleidimo 
ar panaudojimo reikalu galės 
būti tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

savo pokalbiuose su Krušče- 
vu Washingtone. I. J

Kipro Bielinio Knyga 
D i e n o j a n t 

kuri buvo recenzuota Tėvy- 
nės šių metų 37 numeryje 
gaunama pas autorių Kiprą 
Bielinį tokiu adresu: 70 East 
5-th Avenue .9 floor, New 
York 11, N. Y. kas atsiunčia 
$6.00 gauna šią knygą paštu.

. _______ t

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJEi

"S

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

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

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

CMIOAGO, 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; šeštadien:o rytą nuo 10:30 iki lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena
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.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VTnwood 1-5724. 
WCHB (Tnkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Asn Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

Okteto “Daina” Pasiro
dymas Amerikiečiams

Komp. Br. Budriuno vado
vaujamas oktetas “Daina” 
pasirodys Los Angeles res
publikonų parengime, ruošia
mame 1959 metų spalio 17 d., 
šeštadienį, 7 valandą vakare 
Statler-HiJton viešbutyje, Pa- 
cific salėje. Šiame parengime 
dalyvaus keli šimtai Respub
likonų Partijos veikėjų iš Los 
Angeles miesto ir apylinkės. 
Oktetas padainuos keletą lie
tuviškų dainų ir porą angliš
kų. Į šią iškilmingą vakarienę 
ir po jos įvykstančius šokius 
kviečiami dalyvauti vietos lie
tuviai. Bilietus į šį parengimą 
galima įsigyti pas Antaną 
Skiriu, PLymouth 4-1377.

t

V. Valeika, 4 kp, Sioux
City, Iowa ...........................  $5.34

A. Orantas, 11 kp, Waterbury, 
Conn. ___________________

M. Soponis, 13 kp, 
Minersville, Pa. .........  1

A. Geraltauskas, 16 kp, 
Harrisburg, III ....................

M. Jurgelun, 17 kp, 
Brockton, Majvs. _________

J. Vilčinskas, 2B kp, 
Steubenville, Ohio . .............

J Urbonas, 25 kp, 
Shenandoah, Pa. _________

J. Šileikis, 38 kp, 
Brooklyn, N. Y. ________

J. Aymanas, 38 
Brooklyn, N.

H. Ambroze, 3£> 
Gilberton, Pa.

J. A. Stundza, 41 kp,
Lawrence, Mass. -----

K. Senunas, 42 kp, 
Grand Rapids, Mich.

J. Vaičaitis, 43 kp, ' 
So. Boston, Mass. ___

A. D. Kaulakis, 44 kp, 
Miami, Fla. ________

E. Kesler, 53 kp,
Revere, Mase. ----------

J. Kreipavičius, 54 kp, 
AcAdoo, Pia. ________

J. Andruska, 55 kp, 
Chicago, UI. ________

G. Corsak, 60 kp, 
Grand Rapids, Mich.

J. Radzevičius, 66 kp, 
Ansonia, Co;in. . .........

Ona Nausėda, 74 kp, 
Chicago, UI. .................

A. Čižauskas, 82 kp. 
Pana, III. —_________

S. Anglinski, 86 kp, 
Pittsburgh, Pa. ..........

S. F. Bakanae, 90 kp, 
Bridgeville, Pa. -.........

J. žvirblis, 113 kp, 
Thompsonvilie, Conn.

A. Mackevičius, 116 kp, 
Swoyerville, .Pa.

A. J. Brush, 119 kp, 
Taylorville, III. -..........

M. Juodviršis, 123 kp, 
Montreal, Canada _— 

J. Dickens, 124 kp, 
Bloomfield, Conn. ------

F. Petraitis, 125 kp,
Melrose Park, UI. .............. 1435

E. Aiurmaitienė, 128 kp,
E. Chmegie, Pa. --------------  3.68

A. J. Pask, 131 kp,
Nonrood, Mase. ...

Z. Jankauskas, 135 kp, 
Philadelphia, Pa.

VI. Aaulys, 143 kp,
W. Haven, Conn. ..

J. Salatka, 147 kp.

54.86

13.73

10.14

3.74

9.20

7.60

25.73

3.78

3.46

5.00

8.45

9.44

6.49

.78

Viso $56.00

SLA Nuosavybės

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

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J............... 110.14

$293.35

Viso $403.49

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

J. Maceina, Pittston, Pa. 
S. Jokūbaitis, Toronto,

Ont, Canada ...............
M. -J. Vinikas, New York,

N. Y. ....................................
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa..............................................
E. Mikužis, Chicago, III.
N. Gugis, Chicago, UI.
S. Bredes, Jr. Esq, Brooklyn, 

N. Y. ..............................
A. Gustus, Paterson, N, 
A. Valeikienė

Jaks Tyria, Brooklyn, 
Kiznis, Brooklyn, N.
Maldutis, Brooklyn, N. Y. 
Virbickas, Brooklyn, N. Y. 
Dagys, Brooklyn, N. Y. 
T. Bayoras, Pittston, Pa.

$43.60

94.23

290.50

195.76
373.92
317.80

J. 
J. 
J. 
J. 
P. 
N.

Lietuviai Remia Chester
Wolfrum__  369.92

12.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

50.00
34.37

J.

N. Y.
Y.

I neseniai mirusio Seth 
Johnson, assemblyman ir di
delio lietuvių bičiulio, vietą 
spalio 20 dieną 56-tame dis- 
trikte bus renkamas naujas 
Kalifornijos legislaturos na
rys. Lietuviai remia Chester 
Wolfrum kandidatūrą. Tam 
reikalui yra sudarytas spe
cialus komitetas, į kurį įeina: 
pirm. dr. Budriunas, kiti ko- 

wmiteto nariai — B. Čiurlionis, 
A. Deringienė, J. Jodelė, J. 
Kojelis, K. Liaudanskas, dr. 
R. Mason, dr. P. Pamataitis, 
R. Ramdžius, G. Rudelis, A. 
Skirtus, J. Truskauskas, dr, 
G. Valančius ir L, Valiukas.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
JM Jack Stukas.
1264 White St., Hiliside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4700-5:00 v. p. Į

PTHBBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PTTTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceim 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa. 
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

DOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXmlnster 5-2260 KAU 1430 k. šeštadieniais 12:30 
-r 1:00 vai. p® pietų.

33.40Ripple Water Dr. and
Crescent Lane, BaveHy

Shore, Ind. ..................... $12,000.00
3.95

50.10
90.57
4.22

Dagys, Brooklyn, N. Y.
N. ..................................
G. Kaulakis, Miami,
Mockus, Los Angeles, Calif. 4.42 
Pocius, Rockfard, UI. 
Sugdinis, Omaha, Nebr. 
Aermuklnis, Omaha, Nebr.
Juodviršis, Montreal,

Canada _______ ___________
C. K. Shukis, Chicago, UI.
J. Jokubynae, oTronto,

Oont., Canada ------ -

__ 20.52

Sla.

Viso $1,892.10

Viso $12,000.00
Tėvynės Reikalai

12.82
4.58

16.39

19.46
6.08

3.49

Viso vasario mėn. ----- $37,333.69

Kovo Mėnesio

Pomirtinių

Kovo 7, 1959 „
Kovo U, 1959

$4,200.00
^S72.tT

_ 7*2

18.62

įm

Marš Printing Co,
New York- City ................... $450.64

R. Rice, New York, City 110.00 
Postmaeter, New York City. 36.07 
Relly Electrotype Div,

New York City
Gudson Typo Ine,

New York City

Viso >■

6.74

3.30

$606.84
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Amerikos Lietuvių Veikla yra jauni ir energingi žmonės, 
tai jie gerai balių išgirsins ir 
padarys sėkmingu.

Skautų Draugas.

New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Nora Gugienė, Susivieniji
mo iždininkė, rugsėjo 28 die
ną, pirmadienį buvo atvykusi 

# į centrą savo pareigų reika
lais. Ji atvežė centran savo 
knygas, visų išmokėjimų bi- 
las ir kitus jos žinioje esan
čius organizacijos dokumen
tus egzaminieriams patikrinti, 
kurie antra savaitė dirba cen
tre tikrindami visą organiza- 
jos stovį.

Kadangi ėmė kelias dienas 
iki jos knygos ir visi atvež
tieji dokumentai egzaminierių 
buvo patikrinti, tai jai ilgesnį 
laiką esant centre, buvo pro- 

■ ga su ja pasikalbėti organiza
cijos ir kitais šių dienų lietu
viškais reikalais.

Praeitos savaitės penkta
dienį, rugsėjo 25 dieną Tėvy
nės redakcijoj lankėsi ilga
mečiai Susivienijimo nariai ir 
žymus veikėjai Motiejus ir 
Agota Voketaičiai iš New Ha- 
ven, Conn. Su jais kartu lan
kėsi jų sūnūs Vingilius, kuris 
irgi yra Susivienijimo narys, 
šiuo metu gyvena New Yorke 
ir turi tarnybą. Voketaičiai 
atvyko New Yorkan pamatyti 
savo sūnų dainininką Arnol
dą, kuris priklauso New York 
City Operoj, 
New Yorke 
Oedipus Rex, 
nijimo narys 
taitis vaidina
dovaųjamą rolę.

Voketaičiai, atvykę pama
tyti savo sūnų vaidinant ope
roje, ta proga aplankė ir sa
vo organizacijos organo re
dakciją. Su retais svečiai ir 
ilgamečiais veikėjais maloniai 
pasikalbėta Susivienijimo ir 
kitais reikalais.

kuri šiuo metu 
vaidina operą 
kurioj Susivie- 

Arnoldas Voke- 
ir dainuoja va-

Mirė Vincas Lasky 
Laskevičius

ži-
Y.,

Mes gavome nemalonią 
nią iš Brooktondale, N. 
kad šių metų rugsėjo 21 die
ną nuo širdies smūgio mirė 
Vincas Lasky-Laskevičius, Su
sivienijimo 126 kuopos ilga
metis narys. Palaidotas rug
sėjo 23 dieną su atitinkamo
mis iškilmėmis. Velionis į Su
sivienijimą įsirašė 1916 me
tais, buvo energingas ir kar
tas nuo karto parašydavo Tė
vynėje neblogų straipsnių, 
ypač prieš praeitą SLA 50-tą 
seimą, kada buvo diskutuoja
mas Susivienijimo nariams 
namų steigimo klausimas.

Nuliudime likusiai žmonai 
M a r i j o n ai reiškiame gilią 
užuojautą.

šių metų 
dienomis, 
apsistoji- 
vasarna- 
Avenue,

$2.00, o dviem $4.00.
Maloniai

narius, drauge 
dalyvauti.

Visais šios 
lais kreipkitės 
A. S. Trečiokas, 315 Walnut 
St., Newark, N. J. Telefonas 
MArket 2-4867, arba

S. Bredes, Jr., 37 Sheridan 
Avenue, Brooklyn, 8, N. Y. 
Tel. AP. 7-7083.

Išvykos komisija:
Adv. S. Briedis, 
A. S. Trečiokas.

P. S. Vasarnamis bus atda
ras norintiems atvykti anks
čiau arba pasilikti ilgesniam 
laikui.

kviečiame SLA 
su šeimomis,

Yucaipa, Calif Detroit, Michigan

V • išvykos reika- 
šiuo adresu:

šaunios Vaišės Buvo 
Tiknių Rezidencijoj

Pranešimas Lietuvių 
Namų Reikalu

Brooklyn, N. Y.

Ruošiamas šokių Vakaras

Lietuvių Sporto Klubo ruo
šiamas šokių vakaras įvyks šį 
šeštadienį, spalio mėn. 3 die
ną, 7:30 valandą vakare, Ap- 
reiškirtio parapijos svetainėje, 
North 5-th ir Hav e m e y e r 
Streets.

Rengėjai kviečia jaunus ir 
mylinčius pasišokti dalyvauti 
šiame šokių vakare ir links
mai praleisti šeštadienio va
karą. Rep.

Norwood, Mass.

Jubiliejinis Banketas

Rugsėjo 5 dienos vakare į- 
vyko šauni puota ponų S. ir 
S. Tiknių rezidencijoj: vaišės 
buvo suruoštos labai puikiai, 
dalyvių buvo 24 asmens, pusė 
jų gyvena Yucaipoj.

Prie stalo pasikalbėjimo 
programą 'pradėjo ponia Su- 
zana Tiknienė. Ji pasvaikino 
svečius, padėkojo už atsilanky
mą ir pareiškė, kad ši puota 
skirta priėmimui į musų ko
loniją Mr. ir Mrs. Kazimiero 
Polonio iš Chicago, III. Polo
niai pažįsta Kaliforniją se
niai, nes jie čia turi dukterį 
daktarę, kuri praktikuoja me
diciną Los Angeles, Calif. Po
lonis budavoja sau naujus na
mus ir neužilgo bus pabaig
ti.

Buvo pasakyta daug kalbų. 
Dr. C. La Banas savo kalbo- 
ba džiugino sanbyrį ir kvie
tė čionai gyvenančius lietu
vius susiorganizuoti į lietu
višką klubą, atidedami į šalį 
partijas. Dirbdamas žmogus 
visados pavargsta, tai dėl 
to kalbėtojai reiškia norą tu
rėt šokį tokį užsiėmimą, su
einant vienon vieton ir pasi
kalbėt su savais žmonėmis.

Mrs. Polonis kalbėjo, 
ii niekad neužmirš savo 
liktus draugus Chicagoje, 
tuo pat kartu pridėjo,
jos jausmai vilioja prie naujų 
draugų, naujų namų.

Mrs. Petronėlė Stashis 
reiškė, kad butų smagu 
rėti
Juozas 
r agino 
Mr. P. Atko kalbėdamas pa
reiškė, 
liau čia bus įsteigtos lietuviš
kos organizacijos. Jis taipgi 
pasiūlė, kad įbutų sudarytas 
komitetas, kuris iš anksto 
studijuotų ir padarytų pir
mus žingsnius organizavimui 
klubo bei ratelio. Mr. A. Ja
nušauskas, senas Kaliforni
jos L. A. veikėjas, pareiškė 
norą organizuotis ir 
sudarymui komiteto 
suorganizavimui.

Pasiūlius balsavimui 
tą klausimą, trys ketvirtada
liai dalyvių nubalsavo organi
zuoti klubą. Priešingų nebu
vo. •

Į komitetą paruošimui pir
mųjų planų išrinkta: A. Ja
nušauskas, dr. C. La Banas, 
Juozas Miller ir Petronėlė 
Stashis. \

Vėliausi paukščiai atskrido 
į Yucaipą iš Wisconsin, tai 
Mr. ir Mirs. D. Babulai. Jie 
budavoja sau naujus namus. 
Iš L. A. Mr. ir Mrs. Juozas 
ir Mare Aftukai, iš Oregon 
valstijos ką tik atvažiavo Mr. 
ir Mrs. Šatai. Jie žiūrinėja ką 
nors nusipirkti.

Daug ačiū draugams S. ir 
S. Tikniams už puikią puotą.

Atko.

naudoti ne tiek senimui,

JAV Lietuvių Bendruome
nė Detroito apylinkės valdy
ba praneša Detroito visuome
nei, kad ji, norėdama Detro
ite turėti lietuviams visais 
atžvilgiais tinkamus namus, 
t. y. geroje vietoje ir tinka
mus
kiek svarbiausia musų jauni
mui; namus, 
salė ne tik parengimams, bet 
ir musų sportininkams; na
mus, kuriuose tilptų musų 
mokykla, organizacijos ir vi
sas lietuviškas gyvenimas; 
namus panašius į Čikagos 
Jaunimo Namus, — nutarė 
kreiptis į Tėvus Jėzuitus, kad 
jie ir Detroite pastatytų Jau
nimo Namus.

Šiuo reikalu JAV LB Det
roito apylinkės valdyba jau 
užmesgė tiesioginius ryšius 
su Tėvais Jėzuitais Čikagoje 
ir apie tolimesnes pasekmes 
Detroito visuomenę painfor
muosime vėliau.

JAV L. B. Detroito 
Apylinkės Valdyba.

kuriuose butų

Minersville, Pa.

prieš tris metus lėktuvų ne
laimėje gelbėdamas kitus, 
pats žuvo liepsnose. Jis per 
savo laikraštį ragino žmones, 
kad lėktuvų stotis butų pas
tatyta šioje apylinkėje.

Rugsėjo 7 dieną, Darbo 
Dienoje, apie 10 valandą ryte 
prasidėjo iškilmės naujos lėk
tuvų stoties atidarymo. Žmo
nės buvo suvažiavę iš visų 
apylinkių anksti ryte. Stotis 
yra Garden kalnuose, apie 6 
mylios nuo Minersville. Jai 
vardas duotas: Schuylkill lėk
tuvų stotis. Iškilmių metu di
delis žemės plotas buvo nu
statytas automobiliais, polici
ja apskaičiuoja, kad buvo 
apie 35,000 automobilių. Iš
kilmių metu padangėje skrai
dė šimtai didelių ir mažų lėk
tuvų, kurie ore skraidydami 
išdirbo įvairius ir juokingus 
ženklus.

Gerald Powlowski, iš Pho- 
enxville, publikos buvo vardu 
iššauktas, kuris užkandžius 
dalino. Tokiam susirinkime 
automobiliais žmonės negalė
jo išvažiuoti, o valgyti kiek
vienas nori, tai lėktuvas 
skraidydamas pažeme žmo
nėms valgį dalino.

A. J. Baiiišauskas.

Paieškojimai

Jeckus Alfredas, gyvenęs Cleve- 
lande.

Jekubavičiene Marė, Mataušo duk
tė.

Kellar-Valančiūtė Kazimiera, Ka
zimiero d., gim. Šiauliuose, Jos vy
ras ir duktė. •

Mačiulis Ona, Juozo duktė.
Marunas Vincas, Jono sūnūs, 

gim. Katinų km., Jankų vals., ša
kių apskr. ir jo sūnūs Juozas.

Mickevičienč-Krivinskaitė Mare, 
Petro d., gim. Kaune-Šančiuose, 
vyras Andrius Mickevičius, duktė 
Bronė Mickevičiutė-Kliogienė.

Mickus Stanislovas, kil. iš Lep
šių km., Žemaitkiemio vals., Uk
mergės apskr.

Norkus Vincas, Vinco sūnūs, kil. 
iš Rubikių km., Sėdos vals.

Pačėsa Emilija, gimusi Ameriko
je.

Paltarokienė Sofija, ir jos 
Birutė.

Petrulis Ona, Veronikos 
kilusi iš Papilės vals.

Pilicauskas Juozas, ir jo 
Zigmantas.

Pocius Julijonas Kazimieras.
Ruzgą Juočas, žmona Stella ir 

duktė Olga, iš Sėdos km., Taurag
nų vals., Utenos apskr.

Šniukšta Vicentas, Amerikoje va- 
dinęsis William Smith ar Schmit.

Strumskienė-Kikinavičiutė Jadvy
ga, Juozo d., gim. Rokiškyje.

Umbrasas Petras, gyvenęs Brook- 
lyne.

Vitkuvienė (Vitkus)-Bakutytė Ju
lė, gyvenusi Brooklyn, N. Y. 5 
VVhlpple Street.

Židonis Antanas, gyvenęs Nevv 
Haven, Conn.

Banlenė-JuodytS Liucija, kil. iš 
Kretingos miesto.

Brigotienė Konstancija, Pranciš
kaus duktė.

Kuliešius Matas,
Labutyte Fliorė, 

Barre, Pa.

Iieškomleji arba
ttejl maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

- <1 WEST 82-ND STREET. 
NEW YORK 24. N. Y.

Kazio sūnūs, 
gyvenusi Wilkes

apie Juos žinan-

r

i
/ .

..z>

duktė

duktė,

.sūnūs

Tel. STagg 2-5043
Mattliew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC
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kad 
pa- 
bet 
kad

Nauja Lėktuvų Stotis

talkininkau- 
spalio 4 dieną, sekma- 
ruošia didelį banketą 
metų savo veiklos jubi- 
paminėti. Banketas į-

padėti vargan pate-

pa- 
tu- 

Mr. 
kalboje

lietuvišką klubą.
Milla savo
lietuvius organizuotis.

SLA Penktoji Apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas 

Ruošia Išvyką
SLA penktoji apskritis ir 

Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia dviejų dienų išvy
ką į Susivienijimo vasarnamį, 
Atlantic City, N. J., 
spalio mėn. 17 ir 18 
Išvykos dalyviams 
mui vieta yra SLA 
mis, 128 S. Maine 
Atlantic City, N. J.

Kadangi išvyka bus dvi pil
nas dienas, šeštadienį ir sek
madienį, tai nakvyne intere
suoti dalyviai apie tai prašo
mi pranešti iki spalio 10 die
nai. Išvykos antrąją dieną, 
sekmadienį, numatyti bendri 
pusryčiai ir pietus, kurie vie
nam asmeniui kainuos $3.00. 
Norintieji bendruose pusry
čiuose ir pietuose dalyvauti, 
taip pat prašomi pranešti iki 
spalio 10 dienai. Kelionės rei
kalais kiekvienas pasirūpinki
te atskirai. Autobusai iš Port 
Authority stoties į abi puses 
kainuoja tiktai $5.72, pasitar
kite su A. S. Trečioku arba 
su S. Bredes.

Kambarys vienam kainuoja*

Norvvoodo Balfo 22 skyrius 
Bostono, Brocktono ir Provi- 
dencę skyriams 
jant, 
dienį, 
15-os 
liejui
vyks Norwoodo Lietuvių Ben
drovės salėje, 13 St. George 
Avenue. Tam tikslui ruošia
ma ir meninė programa. Gros 
Brocktono Šmito orkestras.

Norwoodo Balfo skyrius į- 
sikurė 1944 metais visų nor- 
woodiečių dideliu entuziazmu 
ir vieningumu. Čia nebuvo jo
kių partijų, jokios pasaulė
žiūros. Visų be skirtumo bu
vo didelis noras atlikti gerą 
darbą
kusiems savo broliams ir se
serims. šis skyrius be per
traukos veikė ir tebeveikia iki 
šios dienos. Jis yra nemažą 
įnašą padaręs lietuvių šalpos 
darbe. Tenka pasigesti ir ap
gailestauti, kad daug šio sky
riaus organizatorių ir rėmėjų 
nebėra šiame pasaulyje. Jie 
gali būti ramus atlikę kilnų, 
gerą darbą. Eilės retėja, o 
darbai nemažėja. Daugelis sa
vo asmeninius reikalus bepuo- 
selėdami suakmenėjo, užsi
dengė, užsidarė nuo lietuvių 
šydais ir durimis. Lietuvi, 
nelik bejausmis! Tavo gerais 
darbai nevienas varge lietuvis 
nušluostis vargo ir džiaugsmo 
ašarą.

Skyrius džiaugiasi, kad pra
eitais metais pradėtas ben
dradarbiavimas su Bostono, 
Brocktono skyriais dabar da
rosi dar platesnis ir gilesnis. 
Bus miela vėl matytis musų 
jubiliejiniame bankete Nor- 
woode. Skyrius kviečia visus 
iš toli ir arti.

Bilietus galima gauti pas 
Norvvoodo, Bostono, Brockto
no ir Providence Balfo parei
gūnus.

Skyriaus Valdyba.

kad anksčiau ar vė-
v •

pritarė 
klubo

iškel-

Waterbury, Conn.

Skautai Ruošiasi Prie 
Tradicinio Baliaus

Cleveland, Ohio

Skaučių Išvyka Pavyko

Rugsėjo 2 dieną Euclid 
Creek rezervate buvo suruoš
ta skaučių išvyka. Nors iš 
vakaro buvo didelis lietus, 
bet rytojaus dieną oras pasi
darė tikrai gražus ir patogus 
išvykai, tai skautės žaidė, 
vaikščiojo krantais ir kopė į 
kalvas. Praleidę tyrame ore 
linksmai laiką, patenkintos 
sugrįžo į‘namus. Išvykoje da
lyvavo apie 25 skautės-paukš- 
tytės.

Vietiniai skautai, bendrai 
su skautų Tėvų Rėmėjų Ko
mitetu, ruošia didelį tradici
nį maskaradų balių, kuris į- 
vyks šių metų lapkričio Mnėn. 
21 dieną vietinės parapijos 
svetainėje, kurios šeimininku 
yra naujas klebonas Gradec- 
kas.

Rengėjai mano, kad į šį 
tradicinį skautų balių, suva
žiuos daug jaunimo iš visos 
plačiosios apylinkės. Be daly
vių įvairių apsirengimų, ren-' 
gėjai skiria tris vertingas do
vanas.

Galima iš anksto spręsti, 
kad šis skautų ir skaučių ben
drai su komiteto nariais ruo
šiamas balius bus tikrai sėk
mingas, nes skautai-skautes

Prieš kelis metus buvo 
šyta Tėvynėje, kad Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 13 
kuopos veikėjai deda pastan
gas, kad šioje apylinkėje bu
tų pastatytą lėktuvų stotis. 
Dėl stoties statymo ėjo dide
lės varžytinės, nes tolimesnių 
apylinkių turtingi ūkininkai 
ir kompanijos siūlė savo pla
nus, kad lėktuvų stotį valdžia 
pastatytų jų apylinkėje, bet 
Schuylkill apskrities žmonės 
ir “Pottsville Republican” 
laikraščio leidėjas, Joe Zerby, 
kuris turėjo savo lėktuvą,

ra-

Lletavoa Generalinio Konsulo 
New Yųrke paieikoml asmenys:

Remcikis Kazimieras, Antano sū
nūs, kil. iš Gedminiškes km., Kal
tinėnų vals., Tauragės apskr., žmo
na Johana Daukšaitė-Remeikijenč 
ir vaikai Bronislovas ir Antanas.

Šalkauskas Vacys, gimzs 1912 
metais.

Salys Zenonas, Jeronimo sūnūs, 
gim. Pakerių km., Plungės vals.

Savickas 
sūnūs, ir jo 
Elena.

Svencickas
nūs.

Tautkienė 
čiu km., 
skričio,
jų sūnus Juozas ir Petras.

Zaagreckas Jonas ir Elena, kilz 
iš Pašilės vals., Ukmergės apskr.

Dulbiutė Magdė, Kazimiero duk
tė, gimusi Amerikoje.

Gižė Antanas ir Ignas, kilę iš 
šermukšnių km., Panevėžio apskr.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Vincentas, Klemenso 
vaikai Kazys, Ona ir

Antanas, Petro su-

Teklė, kil. iš Vatu-
Rietavo vals., Telšių ap

vyrąs Juozas Tautkus, ir

SLA Pagalbos R C

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir. Iždininkui Pasirašyti

Rugsėjo 26, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ONA BALZEBKIENE, 18 kip., Westville, III., gimusi 

sausio 12, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 3, 1924 m. Mirė kovo 31, 1959 m. 
Veliones vaikams, Anna Baleikas, Margaret Ko- 
vanic, Julia Katavich ir Joe Markauskas, po
mirtinės išmokėta __________________________

PETRONE STULMINSKIENE, 24 kp., Glen Lyon, 
Pa., gimusi 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 14, 1926 m. Mirė rugpiučio 24, 
1959 m. Velionės dukteriai, Martha Kaseravi- 
čienei, pomirtinės išmokėta __________________

JONAS PATAŠIUS, 57 kp., W|orcester, Mass., gimęs 
1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugpiu
čio 4, 1929 m. Mirė rugpiučio 24, 1959 m. Ve

lionio žmonai, Stasia Patašius, pomirtinės išmokėta 
KAZYS RAČAITIS, 158 kp., Springfield, IU., gimęs 

kovo 3, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 7, 1915 m. Mjrė rugpiučio 19, 1959 m. 
Velionio žmonai, Mortai Račaitis, pomirtinės iš
mokėta _____________________ ____ _________

KATRE MATSULEVMENE, 270 kp., Niagara Falls, 
N. Y., gimusi 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1931 m. Mirė liepos 24, 1959 
m. Velionės pomirtine išmokėta Niagara County 
Welfare Department, Niagara Falls, N. Y.-----

$480.00

300.00

600.00

150.00

150.00

-_$1,680.00
$109,171.59

Viso _____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgoje pašalpos
A. WALTAS, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 4 savaites 5 dienas $21.75
A. RINKUNAS, 30 kp., Scranton, Pa., sirgo 2 sav. 3 d.___________  18.75
J. PATAŠIUS, 57 kp., VVorcester, Mass., sirgo 12 savaičių _______   41.05
V. BARTKUS, 92 kp., Courtney, Pa., sirgo 12 savaičių ___________ 74.25
M. SOLIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo* 8 sav. 4 d. _________ 49.69
J. SINKEVIČIENE, 260 kp., Chicago, III., siirgo 12 savaičių _______ 108.00
P. VALAITIS, 294 kp., Varlinville, III., sirgo 12 savaičių____ _____ 116.25
N. VARIS, 311 kp., W. Frankfort, III., sirgo 12 savaičių_______ __ 94.08
J. BAUBUS, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 7 sav. 3 d. ___________  81.50'

Viso ..................................................
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso

___ $605.32
-$19,548.93

I

SHALINS
. (Sh alins kas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreat Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

i

'JJ. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

1

t
PETKUS

TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhali 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

b

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
rašti hr išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i." tur* daug rimtu bendra dar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių Iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoso— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

i 
I

t
I 
t

t
I
I

i

fi
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 IŠĖJO NAUJA KJfYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyto S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*
JOJE APRAŠOMA: •

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

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslata. 
Užaisalduslems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

y

F

z

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 ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(M. 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse —. 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to 
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutb Hahted Street, Chicafo S, lUinoi?

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Z'
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

EISENHOWERIO PASITARIMAS SU 
SPAUDOS ATSTOVAIS

Nikita Chruščevas giria prezidentą Eisenhowe- 
rį. - Prancūzijos prezidentas de Gaulle paten
kintas Eisenhovverio su Chruščevu pasitari
mais. - Prezidentas pataria baigti streiką

Sovietų Sujungus ministeriui pirmininkui aplei
dus Jungtines Amerikos Valstybes, prezidentas Eisen- 
hovveris turėjo pasitarimą su spaudos atstovais. Jis pa7 
reiškė padėką Amerikos žmonėms už garbingą laikyseną 
Chruščevui viešint Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Atsakydamas į spaudos atstovų klausimą dėl Berly
no, prezidentas pareiškė, kad ministeris Chruščevas lan
kymosi metu .nedaręs spaudimo ir nenustatęs laiko susi- 
tanti dėl Berlyno. Jis dar pridėjo, kad sovietinis val
dovas yra energintas ir mėgstantis diskutuoti. Prezi
dentus su Chruščevu susitarė, kad įvairios problemos tu
rėtų būti sprendžiamos derybomis, o ne jėga. Dėl Ber
lyno irgi bus tariamasi.

Po pasikalbėjimo prezidento Eisenhovverio su 
Chruščevu. kur dalyvavo ir abieju valstybių užsienio 
ministeriai ir kiti pareigūnai, išleistame komunikate 
sakoma, kad ministeris pirmininkas Chruščevas ir pre
zidentas Eisenhovveris sutiko, kad pasitarimai buvo 
.naudingi, nes juose išsiaiškinta pozicijos kai kuliuose 
•klausimuose, ir kad dvieju valstybių vadu pasitarimas 
prisidės prie geresnio vieni kitų supratimo, o tuo bus• • • • prieita prie pastovios taikos. Taipgi jiedu sutiko, kad 
nusiginklavimo klausimas yra svarbiausias, tad abiejų 
kraštų vyriausybės dės pastangas šį klausimą išspręsti, i

Dar kalbėta* apie Sovietų Sąjungos ir Jungtinių. 
Amerikos Valstybių prekybų ir kad šiuo klausimu atei
tyje bus susitarta teigiamai. Visi kiti klausimai, sako 
komunikatas, susitarta spręsti ne ginklo, bet taikingo
mis priemonėmis.

Chruščevas giria prezidentę Eisenhowerį
Sovietų ministeris pirminin

kas Nikita Chruščevas, sugrį
žęs į Maskvą, lėktuvų stotyje 
buvo sutiktas apie trijų tūk
stančių jo pasekėjų. Kalbėda
mas stadione gausiai susirin
kusiems Maskvos gyvento
jams, jis pareiškė pasitenkini
mą savo kelione Amerikon ir 
išgyrė prezidentą Eisenhowe- 
rį, kaip.o didelį valstybės vy
rą, kuris yra nusistatęs paša
linti šaltąjį karą ir kad jam 
prisieina kovoti prieš įtakin
gas jėgas Amerikoje, ypač 
tas, kurioms patinka šaltasis 
karas. Chruščevas šaltojo ka
ro šalininkams priminė, kad 

• gali pradėt zvimbti per van
denyną rakietos, o tuomet 
bus pervėlu kalbėti apie drau
gingą sugyvenimą. Jis savo 
kalboje priminė ir tai, kad 
jam viešint Amerikoje, kai 
kuriose vietose buvo duodami 
klausimai, kad jis prieš kiek 
laiko buvo pareiškęs, kad So
netų Sąjunga gali sunaikinti 
Ameriką. Apie tokius jam 
duodamus klausimus jis pa
siskundęs jo palydovui amsa- 
sadoriui Jungtinėse Tautose 
Cabot Lodge, kuris tą reikalą 
sutvarkė.

Maždaug tokią pat nuomo
nę pareiškė Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidentas Nas- 
seris ir Burmos ministeris pir
mininkas Ne Win. Kaip vie
nas, taip ir kitas įsitikinę, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidento Eisenhovverio 
ir Sovietų Sąjungos ministe
rio pirmininko Chruščevo pa
sitarimai prives prie baigimo 
šaltojo karo ir pašalins da
bartinę pasaulinę įtampą*.

Ar tų trijų valstybių vyrų 
pareikštos nuomonės dėl pasi
tarimų 
anksti 
vadas, 
Bet iš
komunistai nesilaiko jokių su

tarčių, taip gali būti ir su pa
sitarimais prezidento Eisen
hovverio su ministeriu pirmi
ninku Chruščevu.

dar per-pasitvirtins, 
daryti kokias nors iš- 
tą tik ateitis parodys, 
praeities žinoma, kad

Susivienijimo Narė - Kanados Meisterį

Sofija Kasperavičiute ir jos laimėtos taurės

Tarp numatytųjų 
Rytų- 

kulturiniai mainai, 
agresija ir Europos

darbo reikalą.
Visai PEV Seimo 6-jai se

sijai priimta 39 klausimų dar
botvarkė,
klausimų pažymėtini: 
Vakarų 
Sovietų 
saugumas, tautų apsisprendi
mo teisė ir sovietų pavergto
sios valstybės, Europos apsi- 
jungimas, švietimas paverg
tuose kraštuose, Sovietų ka
riuomenės teisinė padėtis Cen
tro ir Rytų Europoje.

II K1 £ ji\.
Estijos, 
suvere- 
metinės 
Baltijos

Pirmiausiuose keturidose se
sijos posėdžiuose buvo priim
ti 5-sios sesijos darbo prane
šimai, priimta ir įteikta JT 
rezoliucija dėl neteisėtų Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos ir Vengrijos 
delegacijų JT ir dėl Sov. Są
jungos uzurpavimo 
Latvijos ir Lietuvos 
numo. Atžymėta 20 
sovietinės agresijos
valstybėse ir 15 metinės Var
šuvos sukilimo. Priimtos re
zoliucijos Vengrijos klausimu 
ir esamos tarptautinės padė
ties klausimu. Pas t a r u o j u 
klausimu savo išvadose PEV 
Seimas konstatuoja, kad tarp
tautinės įtampos šaknys glu
di pasaulio padalinimo į lais
vą ir pavergtą, kaęl Sov. Są
junga visomis priemonėmis 
siekia tarptautinio pripažini
mo dabartiniam status quo 
Centro ir Rytų Europoje ir 
V. Vokietijos bei NATO likvi
davimo.

Jaunimo Organizavimas Susivienijime 
Randa Veikėjų Pritarimą“

Jaunuolių Komisijos pradėtas platesniu mastu jau
nimo organizavimas jau sulaukė gyvo pritarimo. Atei
na entuziastiškų atsiliepimų iš veikėjui pusės. Kai ku
rie jų daro papildomus pasiūlymus, kaip sustiprinti 
darbą jaunimo tarpe.

Štai neseniai gautas vieno veikėjų — S. Uždavinio 
iš Mass. laiškas, kuriame daroma sugestija parinkti 
porą jaunuolių, kurie apvažiuotų lietuvių kolonijas ir 
gyvu kontaktu su jaunimu sustiprintų jų visų susirūpi
nimą lietuviška veikla. Yra pagrystai manoma, kad 
jaunimas trokšdamas įsijungti į lietuvišką darbą grei
čiausia pasirinks Susivienijimą — bendrin, lietuviška 
organizaciją, kurioje sutelpa įvairių pažiūrų ir įsitiki
nimų lietuviai ir lietuvių kilmės žmonės.

Jaunimui prieinamiausią organizacija
Šių dienų jaunuoliams dažniausia .nelabai rupi pa

skutiniais metais .stipriai lietuvių visuomenėje pasireiš
kęs pasiskirstymas srovėmis ir partijomis. Tad jau
nuoliui, kuris pirmučiausia rūpinasi palaikyti lietuviš
ką darbą, neabejotinai parankiausias bus Susivieniji
mas.

O svarbiausia, dabartiniame amžiuje yra vertina
mos praktinės naudos kurių tikimasi iš visuomeninių 
organizacijų. Susivienijimas kaip tik savo veiklos f>a- 
grinde turi praktines naudas ir apdraudas, kurios su
daro tam tikrą apsaugą lietuvių gyvenime. Todėl jau
nimo tarpe .neabejotinai galima rasti pritarimą, jeigu 
tinkamai jiems išaiškinti Susivienijimo reikšmę esamo- 
se sąlygose musų žmonių gyvenime.
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Šį mėnesį Toronte vyko Kanados stalo tęniso pirmi- 
nybės. Pirmą vietą ir Kanados meisterės vardą laimėjo 
Sofija Karperavičiutė. Sofija, kurios du broliai yra Susi
vienijimo jaunimo kuopos nariai, irgi įsijungė į broliškas 
SLA eiles. Ją prirašė energinga organizatorė L. Ricke- 
vičienė. Linkime naujai Kanados meisterei ilgai šį titulą 
išlaikyti. J. Budrys.

• v •

už 
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laiku 
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unijos atstovais. Streikas tę
siamas ne vien dėl didesnio 
atlyginimo darbininkams 
darbą, bet ir dėl naujo 
trakto pasirašymo, nes 
sis kontraktas greitu 
pasibaigs. Jeigu šiuose
tarimuose nebus susitarta ir 
streikas baigtas, tai Teisin
gumo Departamentas pasiruo
šęs abi puses patraukti į fc- 
deralinį teismą. Iš Washing- 
tono pranešama, kad valdžios 
advokatai jau turi paruošę 
dokumentus pagal Taft-Hart- 
ley įstatymą gaut indžiokšiną, 
jeigu tik prezidentas tam pri
tars, tada teismas padarys 
nuosprendį dėl kompanijos ir 
unijos, , ir darbininkai turės 
grįžti darban.

Streikuoja virš šešių tuks-

tančių darbininkų, kurie nuo 
streiko pradžios jau neteko 
virš septynių milijonų dolerių 
atlyginimo už darbą. Ko strei
kas ilgiau tęsis, tuo bus di
desni nuostoliai darbininkams. 
Streiko baigimu susirūpinę ir 
gubernatoriai tų valstijų, ku
riose randasi plieno išdirbinių 
fabrikai. :

Prezidento sveikata 
eina geryn

Prezidentas Eisenhow e r i s 
dėl šalčio nesijautė gerai ir 
dėl tos priežasties išvyko į 
Palm Spring California svei
katai pataisyti. Iš Baltųjų 
Rūmų pranešama, kad sausas 
Kalifornijos oras veikia į pre
zidento turimą šaltį ir us bai
gia jį nugalėti.

Sovietinės agresijos prieš 
Lietuvą klausimu kalbėjo ir 
rezoliuciją pateikė dr. A. Tri-. 
makas. Rezoliucijoje PEV Sei
mas ne tik pasmerkia, Sov. 
Sąjungos agresiją, apgaulę ir 
dviveidiškumą Baltijos valsty
bių atžvilgiu, bet ir pareiškia 
kitų seimo narių solidarumą 
bendroje laisvės kovoje.

Sov. Są-

De Gaulle patenkintas 
pasitarimais

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle patenkintas prezidento 
Ei8enhowerio ir Sovietų mi
nisterio pirmininko Chrušče
vo pasitarimais. Jis pareiškė, 
kad dviejų galingųjų valsty
bių vyrų pasitarimas yra 
svarbus. De Gaulle mano, kad 
panašus pasitarimai ir ateity
je bus tęsiami ir diskusijų ke
liu bus sprendžiami tarptau
tiniai reikalai. Tokie pasitari
mai veda prie pasaulinės tai
kos, pareiškė prezidentas de 
Gaulle.

Prezidentas pataria 
baigti streiką

Plieno darbininkų streikas 
tęsiasi arti trys mėnesiai. Per 
tą ilgoką laiką nepriėjus prie 
susitarimo ir streiko pabaigos 
nesimatant, prezidentas Eisen- 
hovveris pp ilgo laukimo tarė
si su plieno išdirbimo kompa
nijų ir plieno unijos atstovais 
dėl greitesnio streiko baigi
mo. Jis ragino abiejų pusių 
atstovus susitarti ii’ baigti 
streiką.

Pasikalbėjime su abiejų pu
sių, plieno kompanijos ir uni
jos atstovais, prezidentas pa
reiškė, jeigu nebus greitu 
laiku susitarta ir baigtas 
streikas, jis panaudos Taft- 
Hartley įstatymą streiko bai
gimui. Po tokio prezidento 
Eisenhovverio griežto pareiš
kimo, rašant šiuos žodžius 
Pittsburghe prasidėjo pasita
rimai kompanijos atstovų su

PEV SEIMO ŠEŠTOJI SESIJA
I

Rugsėjo 29-30 dienomis 
Nevv Yorke prasidėjo Paverg
tųjų Europos Valstybių Sei
mo šeštoji sesija. Seimo tiks
las: “Dirbti pavergtoms Cen
tro ir Rytų Europos valsty
bėms iš komunistinės diktatū
ros ir sovietinio viešpatavimo 
išlaisvinti” pastarojo meto 
tarptautiniuose santyki u o s e 
nėra populiarus. Ir, kaip dis
kusijose dėl PEV Seimo arti
miausios veiklos vienas atsto
vas pastebėjo, nuo 1958. I. 
13. prezidento Eisenhovverio 
laiško tuometiniam So v i e t ų 
Sąjungos premjerui Bulgani- 
nui Vakarų laisvųjų valstybių 
santykiavimo su Sov. Sąjun
ga Centro ir Rytų Europos 
valstybių byla įsakmiai nebū
to prisiminta. Jungtinės Tau
tos vietoj Vengrijos bylos sa
vo darbotvarkei pasirinko 
Chruščevo propagandą. Labai 
taikliai Lietuvos Delegacijos

prieš Suomiją

pirmininkas V. Sidzikauskas, 
savo kalboje prisiminęs žene- 
viškos Tautų Sąjungos nusis
tatymą ir sprendimą Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu ryšium su 
jos agresija
1939 metais ir sugretinęs su 
New Yorko Jungtinių Tautų 
politika Sov.' Sąjungos atžvil
giu, pabrėžė: “Koks didingas 
tikro valstybės masto vyrų 
politinės išminties ir drąsos 
pavyzdys paraližuoja pa
saulinei organizacijai anoj pu
sėj gatvės” (JT skersai gat
vės nuo PEV Seimo posėdžių 
salės). Tai vis reiškiniai ne
drąsiną PEV Seimo tikslų sie
kimą. Tačiau realus esamos 
tarptautinės .padėties suvoki
mas PEV Seimo neapkrėtė 
nei defetizmu, nei juoba des
peracija. Atvirkščiai, tatai tik 
dar labiau iškėlė visų sovietų 
pavergtųjų valstybių vieningo

v
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Teksaso ar Arizonos

Lictuva 
Sąjungos 
kad Sov. 
to priva-

Chruščevas 
tai istorinis

Lietuvos delegacijos pirmi- 
ftinkas savo tarptautines pa
dėties apžvalgoje išsamiau 
analizavo Kremliaus politiką 
apskritai ir konkrečiai palie
tė Sovietų Sąjungos-Lietuvos 
santykius. V. Sidzikauskas 
atkirto Chruščevui dėl šio pa
stangų Lietuvos
jungos santykius lyginti J. 
A. V.
santykius. 700 metų Lietuvos 
valstybės istorijos Chrušče
vas savo lėkštu melu iš gyve
nimo negali ištrinti. Sovietai 
savo agresiją Lietuvoje pra
džioje aiškino, kad 
pati norėjusi Sov. 
praryjimo, vėliau — 
Sąjungos saugumas 
Įėjęs, pagaliau, 
paskelbia, kad
būtinumas sovietinei sistemai 
ryti nepriklausomus kraštus 
ir kad ateityje busiąs visas 
laisvas pasaulis prarytas. 
1940. 7. 2. Maskvoje tuome
tinis Sovietų Sąjungos pre
mjeras Molotovas marioneti
niam okup. Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriui prof. Kre- 
vei-Mickevičiui tarp kitko pa
sakė: “Lietuva negali būti iš
imtis. Lietuvos ateitis pri
klausys nuo visos Europos li
kimo”. Tikrai yra
kad Lietuvos tragedija 
tik atskiras reiškinys, 
glaudžiai susijęs su viso 
vojo pasaulio likimu.

PEV Seimo pirmininku iš
rinktas P. 
kija), vice 
dzikauskas 
Sekretorius
nija), Gen. Sekretoriaus pa
vaduotoju N. Cotta (Albani
ja).

faktas, 
njjra 
bet 

lais-

Ženki (Cekoslova- 
pirmininku V. Si- 

(Lietuva), Gen. 
B. Coste (Rumu-
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Laimėsime tik pastoviu darbu
Bet aplamai jaunimo organizavimas gali biri sėk

mingas, jeigu padarytoji SLA Centre pradžia bus visų 
musų veikėjų, visose lietuvių kolonijose vienodu uolu
mu palaikoma ir pastoviai vykdoma. Jeigu dabar vyk
domi jaunimo organizavimo žygiai padarė musų veikė
jams gyvą. įspūdį, tai reikia tikėtis, jog busimos pasek
mės bus geros ir džiuginančios.
Apskričiai ir kuopos turėtų parinkti 
atskirus jaunimo organizatorius

Praktiškai norėdami jaunimo reikalu daugiau nu
veikti, turime pasistengti, kad Į jaunuolių organizavi
mą Įsijungtų k rėk galima daugiau veikėjų. Mums rupi 
.IK' tik suorganizuoti jaunimo kuopas, bet mums dar 
svarbiau, kad tos kuopos parodytų platesnę veiklą, ku
ri butų naudinga ir svarbi visiems lietuviams jaumio- 

•lianis. Atsiminkime, kad žymesnių rezultatų mes pa
sieksime tik gerai suplanuotu darbu. Kiekvienoje vie
tovėje atsiranda savotiškos sąlygos ir aplinkybės. Tad 
labai butų gerai, jeigu jaunimo reikalais veikėjai Tė
vynėje pasistengtų parašyti savo pastabas ir iškeltų sa
vo praktiškas .sumanymus.
Jaunimo klausimu padarykime savo pastabas

Jaunimo organizavimo reikalas toks svarbus ir 
reikšmingas visai lietuvių ateičiai ir busimai lietuviškai 
veiklai, kad mes nuolatos turime jaunimo klausimą tu
rėti prieš savo akis, niekados jo napleisti ir neužmirš
ti.

• • • •Gal būt ne pro šalį butų padaryti anketa Silsi vieni
jimo veikėjų tarpi1 apie darbą jaunimo /tarpe. Bet kol 
kas bus labai gerai, jeigu musu veikėjai laisva itnicioly- 
ba, sava nova plačiau savam organe pasisakys jauninto 
reikalu — šiuo tiesiog degančios svarbos klausimu. 
Tilo būdu mes atkreipsime į jį visų dėmesį ir neabejo
tinai iškelsime nemaža naudingų minčių, kuriomis atei
tyje galėsime pasinaudoti.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Lietuvos mokslininkai tarp

tautiniuose kongresuose. — 
Tarptautiniame geologų kon
grese Kopenhagoje kitais me
tais dalyvaus ir kai kurie Lie
tuvos mokslininkai. Jų paskai
tų temos numatytos tokios: 
“Lietuvos geologinė sąranga”, 
“Naujausi žemės plutos jude
siai Pabaltijyje” ir kt. Lietu
vos mokslininkų paskaitos bus

atspausdintos lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis ir įteiktos kon
greso dalyviams, 
mokslininkai ’ taip 
vaus tarptautiniame 
kų kongrese.

----- o------
Kampanija prieš studentus, 

nenorinčius eiti į dirbtuves ir 
kolchozus, varoma Lietuvos 
komunistinėje spaudoje. Jie 
laikomi “buržuazinės praeities 
žmonėmis”. Vilniaus “Tiesos” 
šie jaunimo sluoksniai vadi
nami “piktžaizdėmis” ir “bro-

Č r'’’,1’, '
e

Lietuvos 
pat daly- 
geografi-
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SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Dešimtoji Apskritis 

Šaukia Metinį Suvažiavimą
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje dešimtoji apskritis šau

kia apskrities ribose gyvuojančių atstovų metinį suvažiavimą 
šių metų spalio mėn. 18 dieną, 1 valandą po pietų, prie p. Mit
kų, 2800 So. Chicago Avenue, South Milvvaukee, Wisconsin. 
Maloniai kviečiami visi 10-tos apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų išrinktieji atstovai suvažiuoti aukščiau paminėtu laiku.

Suvažiavę tarsimės kaip ir kokiomis priemonėmis dirbti 
labui Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, kad savo veiklos da
viniais patys butume patenkinti ir naudą suteiktumem organi
zacijai.

M. Kasparaitis,
SLA 10-tos apskrities sekretorius, 

' 1827 Linden Avė., Racine, Wis.

Susivienijimo Ketvirtosios Apskrities 
Metiniam Suvažiavimui Artėjant

Susivienijimo organe Tėvy
nėje pastebėjau SLA ketvir
tosios apskrities, gyvuojan
čios Connecticut valstijoje, 
valdybos pranešimą apie ap
skrities metinį suvažiavimą, 
kuris įvyks šių metų spalio 
mėnesio 25 dieną mieste Hart
ford, Conn. Apskrities valdy
ba prašo visas apskrities ri
bose gyvuojančias kuopas iš
rinkti delegatus ir prisiųst su
važiavimam Labai gerai, kad 
veiklioji apskrities valdyba 
laiku padarė pranešimą, tai 
kuopos galės savo susirinki
muose tą svarbų reikalą ap
svarstyti ir išrinkti delegatus.

Bet aš, kaip tas nenuora
ma, arti stovintis .prie apskri
ties valdybos, noriu pridėti ir 
savo trigrašį, manydamas, 
kad apskrities valdybos nariai 
už tai nepyks.

Susivienijimo ketvirtoji ap
skritis gyvuoja jau daugiau 
40 m.etų, jos suvažiavimai į- 
vyksta vieną kartą į metus 
ir kiekvieną kartą laikomi ki
tame mieste. Šiemet atėjo ei
lė Hartfordui, tai vietinės 
kuopos delegatams . nereikės 
..... — I i ...  - ■■ ■! ■■■ 
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kitur važiuoti, kaip kad bū
davo per praeitus kelis metus. 
Suvažiavimas įvyks Lietuvių 
Klubo salėje, 227 Lavcrence 
Street. Po suvažiavimui bus 
suruošta pobūvis su užkan
džiais ir gėrimais delegatų ir 
svečių pavaišinimui po sun
kaus dienos darbo posėdžiuo
se. Vaišių lėšas jau kelinti 
metai apmoka apskritis, bet 
jas paruošia tos kuopos na
riai ir narės, kurios mieste 
suvažiavimas įvyksta. Todėl 
šiemet prisieis vaišių ruošimu 
pasirūpinti Hartforde gyvuo
jančios kuopos nariams ir na
rėms. Hartfordo kuopa, kiek 
man žinoma, turi energingų 
ir gabių moterų ir vyrų, tai 
nebus bėdos su vaišių suruo
šimu, tik reikia iš anksto apie 
tai pranešti, o jos ir jie su 
mielu noru paruoš vaišes iš 
įvairių užkandžių ir gėrimų, 
kad dalyviai ir dalyvės butų 
patenkinti.

Iš praeities man gerai žino
ma, kad ketvirtosios apskri
ties metiniai suvažiavimai bū
davo gausus dalyviais, juose 
būdavo pareiškiama įvairių 
minčių, padaroma naujų gerų 
organizacijai nutarimų, kurie 
būdavo vykdomi apskrities 
kuopų. Beveik kiekviename 
suvažiavime būdavo pasiūly
mų, apsvarstymų ir padaryta 
nutarimas visomis jėgomis 
ugdyti organizaciją nariais. 
Esu tikras, kad ir šiame su
važiavime bus aptarta apskri
ties, kuopų ir visos organiza
cijos reikalai. Tokią nuomonę 
aš pareiškiu dėl to, kad gerai 
pažįstu dabartinius apskrities 
valdyboje esančius žmones, o 
taipgi pažįstu visus apskri
ties ribose gyvuojančių kuo
pų veikėjus, kad jiems vi
siems rupi savosios organiza
cijos reikalai. Jie daugelį me
tų jai dirbo, dabar dirba ir 
pasirįžę dirbti ateityje.

Hartfordo miestas yra be
veik pačiam vidury Connecti
cut valstijos, tai iš kitų apy
linkėse gyvuojančių kuopų 
delegatams 'bus patogu suva
žiuoti, tad reikia tikėtis gau
saus būrio delegatų ir svečių, 
ypač vietinių lietuvių ir lietu
vaičių. Svečiai ir viešnios tu
rės patariamą balsą, galės 
pareikšti savo nuomones Su
sivienijimo reikalais, pasiūlyti 
gerus sumanymus, kurie bus 
mielai priimti ir apkalbėti.

Vienas ilgametis Susivieniji
mo veikėjas neseniai man pa
reiškė, kad apskrities suva
žiavimai prieš kelis metus bū
davo gausus delegatais ir sve
čiais. Jis dar pridėjo- “Aš 
nežinau kodėl paskutiniais ke
liais metais į suvažiavimus 
nesuvažiuoja tiek delegatų, 
kiek suvažiuodavo pirmiau”.

Aš jam paaiškinau, kad se
kamas suvažiavimas nei kiek 
nebus mažesnis delegatų ir 
svečių skaičium, kokie būdavo 
prieš kelis metus. Aš dėsiu 
visas galimas pastangas, pa
reiškiau jam, kad suvažiavi
mas butų tikrai gausus dele- 
getais. Tad ir šį raštą rašau

TĖVYNĖ

tik dėl to, kad patenkinti tą 
ilgametį veikėją ir padaryti 
skaitlingą suvažiavimą.

Todėl gerbiamieji kuopų 
pareigūnai, pasistenkite savo 
kuopų susirinkimuose išrinkti 
kuodaugiausia delegatų ir į- 
pareigoti juos (būtinai daly
vauti šiame metiniame ketvir
tosios apskrities suvažiavime.

Iki malonaus pasimatymo 
suvažiavime spalio mėnesio 25 
dieną, Hartford, Conn.

Valdybos Draugas.

Toronto SLA 236 
Kuopos [kūrimas

Priežastys, kurios vertė į- 
kurti Toronte . Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopą, 
buvo kelios. Svarbiausia jų, 
tai Kanados lietuvių pašalpi- 
nės draugijos, pasivadinusios 
Sūnų ir Dukterų vardu proko
munistinė veikla vietinių lie- 

. tuvių tarpe.
Į . 1926-30 metų laikotarpy, 

nauja lietuvių imigracijos 
banga Kanadon, gausiai pa
pildė Sūnų ir Dukterų drau
gijos eiles. Daugumas naujų
jų narių galvojo, kad be šal
pos nelaimės atvejuje čia bus 
galima išvystyti grynai lietu
višką kultūrinę veiklą. Bet 
taip galvojančių buvo labai 
apsirikta. Sūnų ir Dukterų 
draugijos vadovybė patriotiš
kai galvojančius narius pra
dėjo rūšiuoti į gerus ir blo
gus. Vieni jų buvo laikinai 
suspenduojami, o kiti tiesiog 
pašalinami. Ypač draugijos 
valdyba griežtai šalindavo 
tuos narius, kurie atvirai 
priešinosi komunistinėms ten
dencijoms.

Tokių faktą akivaizdoje ir 
kilo mintis steigti • Toronte S.
L. A. kuopą, kadangi šios or
ganizacijos fraternalinė ir 
tautiniai lietuviška kultūrinė 
veikla Kanados lietuviams bu
vo gerai žinoma iš Amerikos 
lietuvių spaudos.

1934 m. šių eilučių autorius 
pradėjo susirašinėti su tuo
metine SLA Centro Valdybos 
sekretore P. Jurgeliute, iš ku
rios buvo gautos informaci
jos kuopos steigimo reikalu. 
Tų pat metų spalio 7 dieną 
Jono ir Onos Indrelių namuo
se buvo sukviestas steigiama
sis kuopos susirinkimas.

Pirmaisiais naciais įstojo 
Jonas ir Ona Indreliai, Augu
stas ir Elzbieta Frenzeliai, 
Justas Juška, Viktoras ir Ona 
Dagiliai, Adomas ir Ona Ku- 
niučiai, Jonas ir Marija F. 
Yokubynai. Po kurio laiko 
kuopos nariais tapo: Antanas 
ir (Bronė Kavaliūnai ir Stasė 
Bieliauskienė

Šis būrelis entuziastų padė
jo pagrindus tolimesnei kuo
pos egzistencijai ir veiklai

Pirmąją kuopos valdybą su
darė: pirm. J. Yokubynas, 
vice pirm. J. Juška, protokolų 
sekr. V. Dagilis, finansų sekr. 
O. Indrelienė (šias pareigas 
ji ir dabar tebeina), iždin. ir 
organizatorius A. Frenzelis. 
. Prieš 25 metus suminėti S. 

L. A. 236 kuopos pionieriai 
buvo pačiame savo amžiaus 
žydėjime, kupini energijos ir 
ryžto, mėgstą dainą, meną ir 
bendrai kultūrinę lietuvišką 
veiklą. Tąja linkme ir buvo 
nustatytos darbo gairės. Be 
neretai rengiamų vakarėlių su 
vaidinimais ar kitomis kultū
rinėmis pramogomis, kiekvie
nais metais kuopa ruošdavo 
Toronto lietuviškajai visuo
menei iškilmingus Vasario 16 
dienos minėjimus. Kad priau
gančioji karta nepamirštų sa
vo gimtosios kalbos, susirū
pinta lietuviškos mokyklėlės 
stegimu. Tam įgyvendinti iš 
SLA Centro gauta finansinė 
pagalba, o iš Lietuvoje veiku
sios Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti atėjo parama

Spalio 9, 1959

i

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINI KO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. A. MONTVIDAS, Chicago, Illinois

Nutukimas
Yra nustatytos skaitliniu lentelės, 

kurios rodo kokio aukščio žmogus nor
maliai. privalo sverti. Jas galima gauti 
vaistinėse, klinikose ir kitur. Jos nėra 
absoliučios, ,nes tokio pat ūgio vieni lin
kę yra. to, atletiškas, raumeningas žmo
gus, nors išrodo liesas, sveria daugiau, 
negu lašiniais apaugusi s.

Vienas sveikas ir tikras būdas išvengi 
nutukimo yra šis: nevalgyk daugiau ne
gu reikia. Tas reikalas priklauso nuo to, 
kiek energijos suvaitoji per dieną: kaip 
sunkiai dirbi, kiek vaikščioji, šoki, auto
mobilį vairuoji ir tt. Aš esu tinginys: 
galvoju, skaitau, pacientus apklausinėju 
ir paegzaminuoju, todėl valgau tris sy
kius mažiau už angį iii kroviką. Tokių 
tinginių yra pilnos raštinės. Tunka 
daktarai, advokatai, politikieriai, klebo
nai ir uždarbingus vyrus pasigavusius 
moterys. Tunka ir sėkmingi- biznieriai, 
kuriems valgis pasidaro svarbiausias gy
venimo tikslas.

Aš nesu neišmintingo liesumo šali
ninkas. Be kaulų ir- odos reikia turėti ir

vadovėliais ir knygomis. Šio 
rašinio autorius buvo mokyk
lėlės organizacinio komiteto 
pirmininkas.

Tenka pastebėti, kad mo
kyklėlės įsteigimas tuometi
nėse sąlygose nebuvo lengvai 
sprendžiamas reikalas. Mo
kyklai buvo reikalinga ne 
vien vadovėlių ir mokytojų, 
bet svarbiausia — mokinių! 
Pradėta lankyti šeimas, turin
čias mokyklinio amžiaus vai
kų, prašant tėvus leisti vai
kučius į steigiamą mokyklėlę 
mokintis lietuviško rašto. Čia 
susidurta su nelaukta kliūti
mi. Kaikurie tėvai griežtai 
reikalavo, kad mokyklėlėje 
butų dėstoma ir tikyba, kiti 
gi buvo prieš tokį reikalavi
mą. Tačiau dėka tuometinio 
šv. Jono Kr. parapijos klebo
no kun. Barono šis reikalas 
buvo palankiai išspręstas.

SLA Toronto 236 kuopa vi
suomet buvo jautri ir tėvynės 
Lietuvos reikalais. Kuopa 
1939 m. aukojo Klaipėdos pa
bėgėliams paremti. 1940 me
tais .Lietuvai atgavus sostinę 
Vilnių, aukojo Vilniaus kraš
to reikalams.

Daug gražių prisiminimų iš 
bendradarbiavimo 1 su SLA 
Centru, iš daugelio šios kilnios 
organizacijos seimų, kuriuose 
tekdavo dalyvauti kuopos at
stovu. O kiek įvairių įvykių 
savoje kuopoje! Gaila, kad iš
tiktas ligos jau kelinti metai 
nebeturiu galimybės aktyviai 
reikštis kuopos veikloje, ku
rios eilėse prabėgo tiek daug 
gražaus laiko ir kūrybingo 
darbo.

Norėčiau pareikšti pagarbą 
SLA Toronto 236 kuopos val
dybai ir nariams, kurie su pa
siryžimu dirba savosios kuo
pos ir viso Susivienijimo la
bui, tuo prisidėdami prie lie
tuviškų idėjų įgyvendinimo.

Lai antrieji 25 metai bus 
lengvesti ir našesni! (T. Ž.)

Jonas Yokubynas.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks šių 
metų spalio mėn. 18 dieną, 
1:30 valandą po pietų, LPK 
svetainėje, 41 Berkeley St.

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite mėnesines

duokles, kad neliktumėt sus
penduoti.

Taipgi įsitėmykite, kad ir 
toliau susirinkimai bus laiko
mi trečią sekmadienį kiekvie
no mėnesio, 1:30 valandą po 
pietų. Visu$ kviečia SLA 41 
kuopos valdyba.

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

Toronto, Canada

Ruošiamas Pobūvis Sofijai 
Kasperavičiui*! Pagerbti

Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 236 kuopos vei
kiantis jaunuolių būrelis š. m. 
spalio 12 dieną, pirmadienį 

. (Kanadoje ši diena yra Padė
kos diena) ruošia arbatėlę 
naujai Kanados stalo teniso 
meisterei S. Kasperavičiutei 
pagerbti. Arbatėlė įvyks šv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
salėje 6 valandą vakare. Visi 
kuopos nariai, bičiuliai ir rė
mėjai maloniai kviečiami at
silankyti.

J. Budrys, 
SLA 236 kuopos sekr.

Pittston, Pa.

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks spa
lio mėn. 11 dieną, 2-rą valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje. Visi kuopos 
nariai ir narės kviečiami at- 
silankytiį į susirinkimą.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Rastas Įdomus Lietuvos 
Socialdemokratų Atsi

šaukimas iš 1898 Metų
Dortmundo archyve “West- 

falisch-Niederrheinisches In- 
stitut fur Zeitungsforschung” 
(Vokietijos socialdemokr a t ų 
laikraščio “Vorwarts” kom
plektuose, 1898 metų lapkri
čio 22 dienos numeryje) ras
tas ištisai atspausdintas Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos atsišaukimas ryšium su 
Muravjovo (koriko) pamink
lo Vilniuje atidarymu. Atsi
šaukime nušviečiamas Lietu
vos engėjo Muravjovo vaid
muo ir caristinė priespauda 
Lietuvoje. Atsišaukimas pa
brėžia nepalenkiamą lietuvių 
tautos laisvės siekimą ir rei

“mėsos”. Amerikos mergos, net ir bo
bos, ruko cigaretes, geria. 3 juodos kavos 
puodukus pusryčiams; biskutj užsikanda 
per vis.ą dienų, ir niilionai išrodo lyg gil
tinės, tik nudažytais veidais, lupomis ir 
antakiais. Tai jau liesumo krašluti.ny- 
bė. Jos badauja ir yra linkusios tuo ir 
kitrana apsirgti.

Keblu yra uenulukti ir suliesėti 
tiems, kurie netoli visuomet yra r. imi e. 
Valgis čia pat. Ką jie nedaro, vis kažko 
trūksta. Eina užkandžiauti .sykį, kitą, 
trečią. Tr ima. tukti.

Gydytojai pataria, kiek valgyti, ką 
valgyti ir ko vengti, kad išvengus tuki
mo arba ji sumažinus,
užrašo apetito suvaldymui, 
ra patartini, 
valdyti.e

) vairus 
virpinančias 
pa.bukl.us svorio sumažinimui. Kiti par
duoda stebuklingus maistus ir patentuo
tus vaistus. Žmonės, išmeta milionus 
doleriu kas metai ant šitų humbuku.

<7 C C

Jau ir valdžia pradėjo šituos “makle
rius” gaudyti.

Kartais ir vaistu
C-

Vaistai nū-
Reikia išmokti apetitą su-

kalauja Lietuvai pilnos savi
valdos. E.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
o

Chicago, Illinois. — Susi
vienijimo 208 pirmosios mo
terų kuopos rudeninė pramo
ga, žaislų ir kauliukų vakaras 
įvyks spalio mėnesio 15 die
ną, Dariaus-Girėno svetainė
je. Rengėjos kviečia Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti parengime ir links
mai, drauge su 208 kuopos 
narėms praleisti laiką. Šios 
kuopos parengimai visuomet 
būna draugiško pobūdžio ir 
dalyviai būna patenkinti.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas šių metų spalio mėn. 18 
dieną, sekmadienį, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma
in Street, Shenandoah, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir priųsti suvažiavi
mam Patenkinkite sekretorės 
prašymą.

Susivienijimo Lietuvių Xme- 
rik<S^ ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų 
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20. dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

Tironto, Canada. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopos ruošiamas paren
gimas atžymėjimui 25 metų 
kuopos gyvavimo sukakties 
įvyks šių metų spalio mėn. 31 
dieną, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus meninė ir kalbų 
programa. Kalbą pasakys Su
sivienijimo prezidentas Povi
las P. Dargis. Rengėjai kvie
čia vietinius ir apylinkėse gy
venančius SLA narius ir ge
ros valios lietuvius dalyvauti 
ir linksmai praleisti šeštadie
nio vakarą.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus ir ragin
ti savo draugus ir pažįstamus 
juos lankyti.

r

St. CatherlnM, Ont.

r*
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TAI BUVO PRIEŠ 10 METŲ
1949 metais spalių mėn. 2 

dienos ryte, saulei gan aukš
tai jau pakilus ilgiausias 
traukinys, pasiekęs Bremer- 
baven uostą, sustojo. Uoste 
stovėjo trys balti, lig gand
rai, laivai. Vienas iš jų, t. y. 
Gen. Merch Brandt Stewart 
buvo skirtas mums. Pagal iš 
anksto mums išduotus nume
rius buvome suleisti į laivą ir 
užėmėme savo vietas pagal iš 
anksto paskirstytas ir lipant 
į laivą įduotas, maisto korte
les. Daugelis iš musų, dar ne
buvo keliavęs laivu ir net ne
galėjo sau išsivaizduoti, kaip 
jis galės į jį pakliūti. Dau
giausiai baiminosi tie, kurie 
rankose, vietoje vieno turėjo 
du bagažus. Buvo šnekama, 
kad kas tik turės daugiau, ne
gu kad vieną bagažą, bus at
imtas ir į vandenį įmestas. 
Bet laime nepasitvirtino šis 
dalikas.

Laivas sutalpino 1263 D. P. 
Jų tarpe 192 lietuvius.

Visi mes buvome linksmi ir 
patenkinti, nes keliaujame į 
Dėdės Šamo žemę.

15 valandą musų laivas 
pradeda judėti ir atsipalai
duoja nuo Vokietijos ir tuo 
pačiu — Europos krantų. 
Nors musų išvykstančiųjų vi
sų buvo vienas ir tas pats 
tikslas, kaip galima greičiau 
kur nors išemigruoti ir atsi
palaiduoti to stovyklinio gy
venimo ir tuo pačiu nuo Vo
kietijos. Tačiau laivui atsis- 
kirus nuo kranto ne vienam 
akyse pasirodė ašara. Anks
čiau, nors ir sunkiai gyvenda
mi, bet visi kaip vienas tikė
jo, gal kaip nors kitaip virs, 
gal Lietuva vėl laisva bus ir 
ne esant kitokių priemonių vi
si buvo pasiryžę nors 
čiomis keliauti 
laidavus laivui 
dabar visi jau
pranta, nors ir laisva Lietu
va vėl bus, bet jie jau pėsčio
mis jos niekas nepasieks.

Vakare pas vieną bei kitą 
jau pradeda rodytis juros li
gos žymės. Spalio mėn. 3 die
ną artinantis mums prie Ang
lijos krantų įkrenta į vande
nį žmogus (išsivaizduoja
mas) . Išmetamas gelbėjimo 
ratas, nuleidžiama valtis, pa
gaunamas ir ištrau k i a m a s 
skenduolis.

13 valandą mes pasiekiame 
Anglijos uostą. Čia pasikeičia
ma pašto korespondencija ir 
Anglijos pakraščiais, Leman- 
šo sąsiauriu plaukiame At
lanto vandenyno link.

16 valandą sustaugia laivo 
sirenos
vienas bėgame į savo kajutes, 
apsivelkame gelbėjimo lieme
nimis ir renkamės ant denio 
ir iš anksto mums nurodytas 
vietas. Pavojus buvo padary
tas pratimo tikslu.

Po antros nakties vaizdas 
laive visai pasikeitė, links
mus ir šipsantys veidai pra
nyko. Pilnos pakampes ir de
nis prigriuvusių ir nuo juros 
ligos apsvaigusių žmonių. 
Dauguma iš jų vietoje Ame
rikos pradėjo važiuoti į Ry
gą.

Vėl pavojaus signalas. Vėl 
atliekamas gelbėjimo prati
mas. Atrodo, šis pratimas 
tam ir buvo padarytas, kad

namo, 
nuo 
mato

ir pės- 
Atsipa- 
kranto, 
ir su-

pavojus. Visi kaip

B

išjudinus žmones iš snaudulio 
ir jurų ligos.

Pasiekus Atlanto vandeny
ną pradingo musų sargai, 
mus lydėjusios žuvėdros ir 
jau daugiau nebebuvo maty
ti žvejų ir jų laivelių.

Vien tik dangus, vanduo ir 
debesys tesimatė. Saulutė,* 
kartais prasiskverbusi pro 
debesius parodo linksmą savo 
veidą, nusišypso ir vėl pasisle- 
lepia debesyse. Vandenynas 
kas kart šiausisi vis daugiau 
ir daugiau. Musų laivą lyg 
tą degtukų dėžutę supa ir mė
to šen. ir ten.

Spalio mėn. 4 dieną turime 
staigmeną. Išleidžiamas laive 
laikraštukas “Nevv Life”. Iš 
jo mes sužinome, kad musų 
laivas, dėl neramaus vandeny
no, keičia kryptį. Ir vietoje 
Bostono plaukia Nevv Yor- 
kan..Visi pralinksmėja. Vieni 
džiaugiasi, kad bus trumpes
nis kelias, nes važiuoja į 
Brooklyną ar Nevv Yorką. O 
kiti džiaugiasi, kad galėsią 
pamatyti garsią, Nevv Yorke 
stovinčią, Laisvės Statulą.

Diena po dienos mes slen
kame vis arčiau
merikos krantų. Vandenynas 
dar neramesnis 
ga po bangos eina ir net mu-

ir arčiau A-

darosi. Ban-

sų denį plauna.
Spalio mėn. 11 dieną ban

gos pranyksta ir musų laivas 
lyg kokia kūdra artinasi prie 
Amerikos krantų. Spalio mėn. 
12 dieną mes jau visai prie 
Nevv Yorko.

Gaila, ne tik kad musų nie
kas nepasitiko, bet ir į uos
tą įsileisti atsisako, šventė. 
Columbaus diena. Puiki die
na.-Saulutė lyg pavasarį, taip 
gražiai šildo ir šviečia, kad 
beveik visus žmones išviliojo 
į denį. Nebeserga jau niekas 
ir juros liga. Visi jau sveiki 
ir gerai jaučiasi.

"Vakare, dar nep a s i e k u s 
“Laisvės Statulos“ musų lai
vas išmėto inkarus ir susto
ja paskutiniam nakties poil
siui. • i

Prieš musų akis atsiveria 
neišpasakytai gražus regi
nys. Vienoje pusėje BrOokly- 
nas, o kitoje Nevv Yarkas. 
Miestas, laivai ir keltuvai eli
minuoti. Keltuvai iš vieno 
kranto kelia keleivius į kitą 
krantą. Apie mus aplinkui, 
kur tik nepažiūri, matosi mie
sto namų sueletai ir dangorai
žiai. Visur kur tik 
ri šviesa
kad net akys raibsta.

Vienas 
ko: “Ot 
kad mes 
me”.

nepažiu-. 
eliminuota, taip,

iš D. P. žiuri ir sa- 
dabar tai suprantu, 
laimes šalį pasiekė-

A. Grinius.

NUBLUKĘ ŽMONES
tenka skaityti laik- 
kad mirė vienišas

purvino guolio, kartais 
ant saujos šiaudų, ir tik 
mirties, valdžios pareigu- 
surado didelį turtą, pini-

Neretai 
raščiuose, 
senas vyras ar moteris, pa
liekant daug pinigų, kartais, 
net virš šimto tūkstančių. Mi
rė didžiausiam skurde, beveik 
nuo bado, gulint skuduruose 
ant 
net 
po 
nai
gus, vertybės popierius arba 
brangenybes, kurie paprastai 
būna paslėpti kamine, užkišti 
l>ur nors po pastoge, ar dar 
kokioj paslaptingoj vietoj.

Tokių žmonių psichologija 
susidėjo ne be priežasties. 
Greičiausiai, jie galutinai nu
sivylė žmonėmis ir įsitikino, 
kad ištikimiausias ir visagalis 
draugas

Kartą man teko 
su tokiais keistuoliais.

tai pinigai.
susidurti

Vienam iš Detroito 
miesčių randasi daugybė che
minių ir gazo fabrikų. Iš mil
žiniškų, aukštų kaminų dieną- 
naktį veržiasi liepsna ir ug
ningi kamuoliai kenksmingų 
dujų, juodais debesiais už
dengdami padengę. Čia pat 
teka menkas, niūrūs upeliu
kas, drumstu ir pajuodavusiu 
yandeniu. Oras tiek persisun
kęs kenksmingom dufjom, kad 
nepapratusiam sunku kvėpuo
ti ir išbūti tokioj atmosferoj 
nors trumpą laiką. Tikras 
pragaro vaizdas!...

Bet, ir čia gyvena žmonės, 
ir čia pristatyta nemažai na
melių. Tie, kurie ilgai dirbo 
tokiuose fabrikuose, apsipra
to ' su jų biauruoju kvapu ir 
visai jo nepastebi. Priešingai 
jis jiems atrodo gimtasis ir 
malonus.

Vienam tokiam 
tų fabrikų rajone, 
seni vyrai, Pilipas 
Jie yra namelio

prie-

namelyje, 
gyvena du 
ir Morkus, 
savininkai.

tai ir viskas. Grei-

naudinga 
amžiaus 

viską at-

nepripa-

Abudu dirbo karbino fabrike 
po 35 metus ir, būdami vien
mečiai ir neturėdami nei gi
minių, nei artimųjų, stipriai 
susidraugavo, nežiūrint dide
lio tarp jų skirtumo, i Pilipas 
— rusas, atvykęs revoliucijos 
laikais, aukšto ūgio, dideliais, 
suveltai^ plaukais, matyt — 
inteligentas, nors tą ir labai 
slepia. Jis jau baigė septy- 
niasdešimts metų, bet laikosi 
tiesiai ir atrodo dar stiprus, 
o Morkus — lietuvis, prastas 
žmogelis, net ir beraštis. Tas 
jau visai nusilpęs. Reti jo 
plaukučiai balti, kaip sniegas, 
ir stovi pasišiaušę, sudaryda
mi aplink galvą lyg šviesią 
karūnėlę, kokios būna paišo
mos aplink galvas šventųjų, 
o žvilgsnis — užgesęs ir be 
išraiškos. Jis visas dreba ir 
eidamas turi laikytis sienos. 
Kiekvienam, kuris jį pirmą 
kartą pamato, atrodo, kad jis 
tuojaus kris ir atiduos Dievu
liui dūšią. Bet taip visai nėra, 
nes penki metai atgal, Mor
kus atrodė dygiai taip, kaip 
ir dabar.

Pilipas visur pirmauja: Va
žinėja į miestą, sumoka mo
kesčius ir atlieka visus raš
tiškus reikalus,* Morkus
žiuri gaspadorystės, t. y. ož
kos ir keturių kačių, kurios 
visuomet sėdi ant stalo, o žie
mos laiku — ant pečiaus.

Sutaupąs jie laiko namuo
se, nedegamojoj 
kiek tų sutaupų 
apart jų, nežino, 
nemažai, nes jie
mą taupo ir gyvena daugiau 
negu biednai.

Elektros šviesos jie neturi, 
o kuomet reikia — degina 
žvakę, įkištą į senovišką, pa
juodavusį liktorių. Žvakės 
liepsna dreba ir tuomet jų 
fantastiški šešėliai juda ir sie
kia iki lubų. Jokios kalbos

tarp savęs jie neturi ir visą 
laiką tyli. Paprastai eina gul
ti, kaip sutemsta.

Vandentiekio neturi, vande
nį semia iš upeliuko. Gal būt 
sveikatos žvilgsniu, o grei
čiausia. — dėl skupumo, jie 
nevartoja nei baltos duonos, 
nei cukraus, nei mėsos, o pie
tų —- niekuomet neverda. Už- 
valgo bulvių, virtų su lupi- 
nom, pagraužia juodos duo
nos sausainių, atsigeria ožkos 
pieno,
čiausiai dėl noro ilgai ’ gyvent, 
Pilipas nustatė tokią dietą, 
bet nežinia, ar tai 
sveikatai, nes jų 
žmonės, valgydami 
rodo daug geriau.

Bet, ko jie visai
žįsta, tai švaros. Savo ketu
rių kambarių namelįo jie ne
valė nuo pastatymo dienos. 
Langai taip uždulkinti, kad 
vos praleidžia trupučiuką 
Šviesos. Spalvos sienų negali
ma suprast, nors atrodo, jos 
turėjo būt žalios. Ant grindų 
tiek žemės, kad galima butų 
sodint daržoves. Nors yra 
sandėlis, kur galima butų vis
ką sudėt, kambariukai užver
sti tuščiais aviliais, bačkom 
ir kitais rakandais, nes jie 
viską suneša į namus, ką tik 
randa išmesta ant “alėjos”. 
Indai bei stalas niekuomet ne 
'valomi ir nešluostomi. Nors, 
tiesa, visų indų — du geleži
niai kuržikėliai ir peilis.

Jei kas atkreipia jų dėmesį 
apie nešvarą namuose, jie sa
ko:

•

— O kokia gi čia nešvara, 
brolau? Dulkės... Žemelė, dau
giau nieko... Ir mes iš dulkių 
kilom, į dulkes ir pavirsim. 
Taip, drauguži!...

Po tam nelieka nieko ir sa
kyt.

nepastovi ant vietos,

gi

Išėjęs*į pensiją, Pilipas su
galvoja apsivest. Pasitaręs su 
Morkum, abudu nusprendė, 
kad bus geriau ir gyvenimas 
palengvės. Nereikės ieškot 
kepyklos, kur galima už pen
kis centus nupirkt vakarikš- 
tės duonos, tą atliks jau žmo
na, be abejo, ji maitins ir 
melž ožką. O ‘ toji, biaurybė, ’ 
ožka
ir kartą, taip pašoko, kad ap
vertė .Morkui melžtuvę su 
pienu.

Kas ko ieško, tai ir randa. 
Neužilgo pagyvenusi’, apsukri 
miesčionė sutiko ištekėti už 
Pilipo. Atėjus, apžiurėjo skly
pą, namą, sandėliuką ir, pa
mačius nedegamąją spintą, 
teisingai pagalvojo, kad vis
kas okey, nes kam gi reikė
tų tos spintos, jei 
nįgų?

Greitu laiku jie 
travo ir štai —

nebutų pi-

spintoj, o 
yra, niekas, 

gal būt ir 
visą gyveni-

nebūtų iš ko! • • •

X
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užsiregis- 
šeimyninis 

gyvenimas, kuris neilgai tru
ko, nes nesantaika prasidėjo 
nuo pat pirmos dienos.

Glorija, taip buvo vardas 
žmonos, nei .nemanė gyvent 
su Pilipu ir tarnaut seniems, 
ją įdomavo pinigai. Aišku, 
kad seniai' nebuvo biedni, o 
gal ir visai turtingi, kas ži
no? Jinai norėjo pralobt be 
mažiausio vargo.

Visų pirma, ji atsisakė ieš
kot kepyklose senos duonos, 
sakydama, kad to visai nerei
kia. Kad
Anaiptol ji nemaitins ir ne- 
melž ožkos, nes jinai bijosi 
ožkos ragų, o ožkos pieno — 
nepakenčia nei iš tolo. Glori
ja pareikalavo gero maisto 

• ir... rakto nuo nede gamos 
spintos.

Nuo tos spintelės viskas ir 
prasidėjo. Pilipas ir Morkus 
griežtai atsisakė duot raktą, 
sakydami, kad ten nieko nėra 
ir raktas pamestas. Glorija 
gerai žinojo, kad seniai me
luoja. Jei spintoj nieko nebū
tų, kam gi jie gintų taip tą 
raktą? Po didelio ginčo jinai
išėjo ir grįžo už dviejų savai
čių.

Pilipas padarė jai pastabą, 
kad gera žmona neprivalo 
valkiotis.

I

— O ką tu manai, piktai at
rėžė Glorija, kad aš sėdėčiau 
su tavim, senu asilu, alkana 
ir patamsy? To tai nebus! 
Nenori duot raktą, tai ir ne
reikia, aš rasiu sau vietą!... 
Bet, išėjus, jinai greit grįžo 
ir pasiliko. Dabar ji nuodijo 
jiems gyvenimą, kaip tik ga
lėjo. Tai druskos .meta į pie
ną, sakydama, kad apsiriko, 
tai pripila šiukšlių į kibirą 
su vandeniu, tai išmuša lan
gą, lyg išnetyčių.

■ Po metų laiko, jinai vėl 
pranyko ir daugiau nebegrį
žo, o padavė Pilipą į teismą, 
už marinimą badu ir mušimą 
(ko visai nebuvo), reikalau
dama persiskyrimo ir, kaipo 
žmona, išlaikymo.

Teisėjas renkamas, todėl 
jis nori būt geras visiems. Ji
sai patenkino Glorijos prašy
mą ir davęs persiskyrimą, 
priteisė jai namą arba sep- 

i tynis tūkstančius dolerių pi
nigais.

Septynis tūkstančius dole
rių!... Tai lengva pasakyti, 
bet paprastam karbito fabri
ko darbininkui — tai milžiniš
ki pinigai!...

Nusigando senukai, susi- 
graužė, vos-vos liko gyvi. 
Bet, prieš teismą negali at- 
sispirt, neduosi geruoju, tai 
atims prievarta. Pasitarę, pa
manė, kad geriau išmokėt pi
nigais, negu ’ atiduot savo 
kampelį, kad nebūtų kur nei 
galvos priglaust.

Užsidarė senukai, nutraukė 
sau viską, kad tik išmokėt 
tuos pinigus. Pradėjo taupyt, 
kur • galėdami. Nors jau tie 
pinigai seniai išmokėti, bet 
toks taupus gyvenimas įėjo į 
papratimą, o papratimas — 
antroji prigimtis.

Sofija Ambrazevičiene.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Amerikos Įdomybes — pa

rašė S.* Michelsonas, išleido 
Keleivis, Bostone, 1957 m. 
Kaina 75 c. ' Ši knyga, kaip 
pats autorius pripažįsta, gimė 
visiškai netikėtai. 1955 me
tais autorius su žmona ir dr. 
A. L. Kapočiaus šeima buvo 
išvykęs kelionei po Ameriką. 
Tada “Keleivio“ redakcija jį 
paprašė parašyti savo kelio
nės įspūdžius. Daugiau kaip 
du mėnesius keliavęs po kraš
tą, autorius pamatė įdomių 
dalykų ir pradėjus tos kelio
nės įspūdžiams rodytis “Ke
leivio” skiltyse,' skaitytojai 
laiškais užpuolė autorių, pra
šydami, kad visos kelionės į- 
spudžiai butų išleisti atskira 
knygele. Su “Kelaivio“ admi
nistracijos pritarimu autoriui 
pavyko savo skaitytojų nagei- 
davimą išpildyti. Taip ir atsi
rado ta knygelė.

Ką gi S. Michelsonas matė 
ir ką’patyrė kelionėje po pla
čiąją Ameriką? O jis matė ir 
pergyveno daug Ir tais savo 
įspūdžiais pasidalino su kitais 
šioje knygelėje, kuri ir pailiu
struota atitinkamomis nuo
traukomis.

Autorius aprašė tik svar
besniuosius dalykus, knygu
tės pabaigoje skaitytojui pa- 
aišikindamas, kad “Gyvenant 
vienoj vietoj negalima įsivaiz
duoti tų visų įdomybių, kokių 
žmogus pamatai du mėnesiu 
keliaudamas milžiniškais A- 
merikos kalnais, kloniais ir 
tyrais. Čia šviečia balti drus
kos laukai, čia varis ir kitų 
metalų kasyklos, čia vėl auk
štos svirtys siurbia iš žemės 
aliejų. Kitur gi neapmatomas 
farmų platumas, kur auga 
komai ir kviečiai, ir tuose 
laukuose pakelėm stovi mil
žiniški aruodai, (kuriuose val
džia laiko superkamų javų • 
perteklių”. Autorius aplankė 
Alaską, keliavo nuo Atlanto 
iki Pacifiko, buvo Meksikoje, 
pamatė Amerikos gražiausius i

parkus, indėnų rezervatus ir 
kt. įdomias vietas. t

----- o------
Kovose Dėl Lietuvos — 

Stasys Raštikis, kario atsimi
nimai, I ir II dalis. Išleista 
“Lietuvių Dienų“ Kalifornijo
je, meninė priežiūra dail. Po
vilo Puzino.

Pirmąją dalį autorius, bu
vęs Lietuvos kariuomenės va
das, skiria Lietuvai ir Lietu
vos kariuomenei. Antroji da
lis skiriama autoriaus žmo
nai, dukrelėms, išvežtoms į 
Sibirą, savo tėveliams, bro
liams ir giminėms ir visoms 
aukoms už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Dviejose dalyse autorius 
plačiai atpasakoja ne tik sa
vo gyvenimą nuo vaikystės li
gi Lietuvos kariuomenės va
do ir ligi šių dieną, bet kartu 
atvaizduoja ir visų tų laiko 
tarpų Lietuvos istoriją, kaip 
jis ją prisimena ir kaip ji ta
da jam ir dabar atrodo. Gau
su ir dokumentinių fotografi
jų-

Išėjus iš spaudos, lietuviai 
šias knygas ne tik skaitė, bet 
ir įvairiai vertino, vieni peik
dami, kiti girdami, tačiau re
zultate taip išėjo, kad knygos 
tapo išpirktos beveik iki pas
kutinio egzemplioriaus.

Nesigilinant nei į gyrymus, 
nei į priekaištus, čia tik in
formacijai patiekiama paties 
autoriaus nuomonė apie tuos 
prisiminimus:

“Baigiau savo viešą išpa
žintį savo tautai. Ji buvo 
siaura ir subjektyvi, kaip ir 
kiekvieno asmens . atsimini
mai, nors visą laiką labai 
nuoširdžiai stengiausi būti ne
šališkas ir visai atviras... Sa
vo atsiminimuose aš nekalti
nu nieko iš‘savųjų dėl d uge- 
lio nelaimių, kurias yra pa
tyrę musų valstybe, musų 
tauta ir daugelis musų pačių. 
Dėl visų nelaimių visų pir
miausia yra kalti svetimieji, 
ne lietuviai... ’Visa lietuvių 
tauta yra taip pribrendusi sa

varankiškam gyvenumui, kad 
visi lietuviai Lietuvoje, Sibi
re ir laisvajame pasaulyje yra 
vieningos ir vienos nuomo
nės, būtent: pirmiausia visi 
mes esame lietuviai, mes di
džiuojamės tuo, mes mylime 
savo Lietuvą ir norime maty
ti ją tikrai laisvą ir laimingą, 
mes norime tarnauti jai, bet 
ne tam, kas ją skriaudžia, 
niekina ir žudo. Iš tokių išva
dų išplaukia mums, atsiduru- 
siems laisvajame pasaulyje, 
ir musų pareigos savo tautai 
ir savo valstybei. Jos yra ne
užmiršti kad esame tinkami 
atstovauti savo tautai, mylėti 
ją, dirbti jai ir kovoti už ją“. 
(Pabaiga — psl. 682-683).

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

Kryžiuočiai, Henrikas Sen
kevičius, I ir II dalis, per
spausdinta žurnalo “Kario“. 
Iš lenkų kalbos vertė Kazys 
Jankūnas. Viršelis dail. V. K. 
Jonyno. Spausdinta Brookly- 
ne Tėvų Pranciškonų spaus
tuvėje.

----- o-----
Šv. Pijus X — redagavo 

kun. J. Petrėnas, išleido Atei
tis, spaudė Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Knyga 
paskirta prof. Prano Dovy
daičio, Lietuvos ateitininkų 
ilgamečio ateitininkų vado, 
atminimui.

Atskirais staipsniai Švento
jo Tėvo Pijaus X temomis ra
šo visa eilė žymių lietuvių 
katalikų dvasininkų ir pasau
liečių ateitininkų bei jiems 
artimų. Autorių tarpe yra: 
Vyskupas V. Brizgys, dr. A. 
Maceina, prof. S. Sužiedėlis, 
dr. J. Vaišnora, kun. dr. Rėk
laitis, Tėvas Vikt. Gidžiūnas 
ir kt. Simas Sužiedėlis rašo 
apie ateitininkus Ii e t u v i u s 
tautos- egzistencinėje kovoje.

- - - * "* •
Vasaros šiltam orui pra

ėjus ir atėjus patogiam orui 
darbui, SLA kuopų valdybų 
pareiga kviesti narius į susi
rinkimus ir ruoštis prie žie
minio sezono darbų.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SI^A 
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 2:30 iki 3:00 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, sekmadieniais 
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 lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena 
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 programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawfotrd Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas VIa* 
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WP0P—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą 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 y. p. į

PHTSBIJRGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh ię, Pa.
W!POiP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Macelm 
ir adv. Thomas F. Mack. *
466 Main St., Pittston, Pa. 
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30*—11:00 ryte.

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 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.
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4 Spalio 9, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla siuntos išlaidas: medžia- 
kflinn.. muitas, atvira i irt n J

Rudeninės Nuotaikos 
Atlantic City SLA 
Poilsio Namuose

Šių metų ypatingai gražus 
oras ilgai išsilaikęs Atlanto 
pajūryje į SLA Polsio Namus 
sutraukė daug vasarotojų ru
dens sezone. Šiuo metu kaip 
tik vasaroja gen. konsulas J. 
Budrys su žmona, V. Sidzi
kauskas su žmona abu iš New 
Yorko, dr. Bagdonas su žmo
na iš Brooklyno, dr. Degesys 
su žmona iš Cleveland, Ohio, 
svečias iš Philadelphijos p. 
Jovaiša, Philadelphia In- 
q u i r e r konrespondentas. O 
spalio 17 dieną laukiama ypa
tingai daug svečių, nes tą die
ną įvyksta SLA 5-tos apskr. 
ir Spaudos Klubo išvyka, kuri 
šiemet žada būti pažymėtinai 
įdomi, nes jau pažadėjo daly
vauti nemažas skaičius žino
mų musų darbuotojų.

Brooklyn, N. Y.
SLA 152 KUOPOS

narių susirinkimas šaukiamas 
metų spalio mėn. 13 die- 
Mrs. Welton patalpose, 
Marcy Avenue, Brookly-

šių 
ną, 
168 
ne.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime ir užsimokėti 
mokesčius už 1959 metus. 
Dar kartą prašome visus ger
biamus narius ir nares būti 
susirinkime spalio 13 dieną, 
8 valandą vakare.

P. Stankūnas, pirm., 
Frank Lavinskas, sekr.

Pittsburgh, Pa.

Ruošiamas Gražus Banketas

40 
uis
v •SIU 
ną,

Lietuvių Tautinių Kapinių 
metų sukaktuvių jubilieji- 
banketas-vakarienė, įvyks 
metų spalio mėn. 25 die- 
sekmadienį, 6 valandą va

kare, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Soho apylin
kės lietuviai maloniai kviečia
mi dalyvauti šiame bankete 
ir linksmai vakarą praleisti. 
Kviečia Lietuvių Tautinių Ka
pinių Komitetas.

Fr. Žilionis.

Great Neck, N. Y.

Meao Kurinių Paroda

ALMAUS GALERIJOJ, 
Steamboat Road, spalio 3 die
ną prasidėjo Juozo Pautie- 
niaus dažytų paveikslų paro
da. Ji tęsis iki spalio 18 die
nai. Kasdien atdara nuo 2 va
landos po pietų iki 7 valan
dai vakaro, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 valandos 
iki 5 valandai po pietų.

Patartina aplankyti šią pa
rodą ir pamatyti menininko 
Juozo Pautieniaus kurinius.

Rep.

Hamilton, Canada

Ruošiamas Spaudos
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Balius

kad mu- 
spaudos 
jaunimo

Man teko sužinoti, 
sų mieste ruošiamas 
balius sukėlimui lėšų 
spaudai paremti. Jis įvyks šių 
metų spalio mėn. 10 dieną, 
Knights of Columbus salėje, 
222 Queenston Road. Progra
mą, kaip teko sužinoti, išpil
dys patys jaunuoliai.

Kadangi šį balių ruošia mu
sų jaunimas, apie kurį mes 
dažnai kalbame ir rašome 
spaudoje, norėdami jį palai
kyti savo tarpe, kuris, mums 
pranykus nuo apvalaus žemės 
kamuolio, užims musų vietas 
ir vadovaus musų sukurtoms 
organizacijoms, todėl visų vie
tinių ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių būtina pareiga pa
remti šį jaunimo balių savo 
talKvavimu.

Be tai vaike bufetas su

y •

JONAS

Štai, ve, girtas Jonas— 
Nosis jo ilga...
Galva kaip taukinė — 
Plaukų (jau nėra.
Geria, jis, vis geria— 
Sukasi galva...
Nosis mėlynuoja—
Verkia

Naujas Rugsėjo
Mėnesio Karys

Lietuva...

jo žmonelė 
vaikai...

Verkia
Ir basi
Girtos jo dienelės
Ir liūdni takai...
Jis pragėrė protą— 
Ir savo vaikus!
Ir pragėrė karstą— 
Nešti į kapus...

J. Kl.

skaniais užkandžiais ir leng
vais gėrimais. Šokiams gros 
geras orkestras, tai dalyviai 
galės smagiai paG okti po va
saros karštų orų. Taipgi bus 
gerų dovanų laimėjimui, tai 
turintieji laimingus bilietus 
galės laimėti vertingas dova
nas. Todėl spalio 10 dieną vi
si ir visos, eikite į aukščiau 
paminėtą salę, kur balius pra
sidės 7:30 valandą, vakare.

Aš Busiu.

New Philadelphia, Pa.

Motina Pralaimėjo Teisine

kuri man 
į savaitę,

Viena moteris patraukė į 
teismą savo sūnų už tai, kad 
jis, būdamas 19 metų am
žiaus, gavęs užmokestį už sa
vo darbą kepikloje, pasiėmė 
sau 3 dolerius be motinos ži
nios. Sūnūs Juozas teisme pa
siaiškino, kad jis rugpiučio 4 
dieną apleido darbo vietą 
Pottsville, Pa. 2 valandą nak
ties, važiavo automobiliu ir 
jam pasibaigė gazolinas, tai 
privažiavęs vieną gazolino 
stotį iškeitė čekį vertės $68.00 
ir už tris dolerius nusipirko 
gazolino. Motina, 
duoda 7 dolerius
neužtenka gazolinui, taipgi aš 
ją visur vežioju, bet ji gazo
lino nenuperka. Aš niekur ne- 
bėgioju, kaip motina sako, 
nes tam neturiu laiko, dirbu 
po 12 ir 14 valandų kepiklo
je.

Teisėjas išklausęs abi pu
ses, pavėlino Juozui kas sa
vaitė išimti iš savo uždirbto 
atlyginimo 15 dolerių, 5 do
lerius gazolinui ir 10 dolerių 
kitoms išlaidoms, o motiną 
nubaudė 25 doleriais už netei
singą skundą.

Rugsėjo 11 dieną Juozui iš
einant į darbą, vietoje pietų 
motina įdėjo tuščią popierinį 
maišelį, ant kurio buvo para
šyta: “Tada gausi pietus į 
darbą, kai parneši visą čekį”. 
Juozas tą raštą nunešė teisė
jui. Teisėjas perskaitęs tą ra
štą smarkiai abibarė Juozo 
motiną už nedavimą sunui 
valgyti, taipgi jis patarė Juo
zui duoti motinai 20 dolerių 
į savaitę, jeigu ji neduos val
gyti, pareiškė jis: ateik į 
mano ofisą, aš tau paskirsiu 
globėja ir tu galėsi kitur gau
ti gerą vietą su valgiu už tuos 
pinigus. Motiną už nešvarų 
raštą nubaudė 26 doleriais.

AJB.

Pajieškomas Pijušas 
Samusis

I.. II I. ■ ■■■■■ •

Aš, žemiau pasirašęs, norė
čiau susirasti savo draugą Pi- 
jušą Samušį. Jų buvo 3 bro
liai Antanas Samusis, Jonas 
Samusis ir Pijušas. Jie 1911 
metais gyveno Monongahla, 
Pa.

Aš norėčiau susirasti Piju- 
šą Samušį. Tai jeigu jis dar 
gyvas, prašau atsišaukti jį 
patį, o jeigu miręs, apie jį ži
nančių prašau man pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

J. Plečkaitis,
217 Righland Avenue, I 

Aliųuippa, Pa. 1

' t- « sTi- K •" \ J

Šis KARIO numeris 
Lietuvos Šiaulių Są- 
įkurimo 40 metų su- 
paminėti. Jame rašo: 

šv. Kazi-

Prieš
prisiminimai apie

Kelias į Nepri-

, Jau išleisto naujo KARIO 
viršelyje matyti Čikagos lie
tuviai šauliai naujose unifor
mose.
skirtas 
jungos 
kakčiai
Marių Žuvėdra 
mieras, scenos vaizdelis tin
kamas mėgėjų grupėms vai
dinti, nes nesudėtingas ir gy
vas; K. M. J. Šarūnas — II 
Pas. Karą Prancūzija pralai
mėjo 1936 m.; S. Butkus — 
Augino Tėvas Savanorį, šiuo 
str. autorius baigia savo at
siminimų eilę; J. B.
26 metus,
S. Darių karo mokykloje.

TREMTIES TRIMITO sky
riuje:

R. Skipitis — Lietuvos Šau
lių Sąjunga ir VI. Putvinskis; 
V. Putvys
klausomybę; A. Valatkaitis— 
V. Putvys iš Arti; P. Sala- 
džius 
liškumą, Begalvojant; M. P. 
Miantautienė — Šaulių Mote
rų Stovyklas Palangoje Pri
siminus.

Šaulius tremtyje 
Diplomatijos Šefas 
VLIKo pirm. dr. 
gen. T. Daukantas 
Raštikis.

Šiame KARIO 
leidėjai, be to, skelbia savo 
naują leidinį — prof. V. Bir
žiškos “Praeities Pabiros”, 
Rinkinį straipsnių iš Lietuvos 
Istorijos, kuris netrukus pa
sirodys stambios, įrištos ir 
iliustruotos knygas pavidale. 
Knygą galima įsigyti tik per 
KARĮ, kaina $6.50.

Naujas KARIO 
žymiai padidintas ir gausiai 
iliustruotos retom, 
nuotraukom iš šaulių gyveni
mo. KARIO adresas: 916 
Willoughby Avenue, Brook
lyn 21, New York.

P.
Apie Lietuvos Šau-

sveikina 
Lozoraitis, 
Trimakas, 
ir gen. S.

numeryje

numeris,

istorinėm

Balfo Šalpos Siun 
tiniai

vyriškam kostiu-

šilkinio pamušalo, 
medvilninės me-

Sibire ir Lietuvoje vargan 
patekusiems tautiečiams pa
remti, Balfas susitarė su JAV 
evančia siuntinių agentūra 
siųsti čia išvardintus Balfo 
šalpos siuntinius:
Siuntinys “A”

3% jardų 100% vilnonės 
medžiagos 
mui.

3 jardai 
. 4 jartdai

džiagos moteriškam apdarui.
Siuntinio “A” kaina $29.60.

Siuntinys “B”
3% jardai 100% vilnonės 

medžiagos vyriškam kostiu
mui.

3 jardai šilkinio pamušalo.
4 jardai medvilninės me

džiagos moteriškam apdarui.
3 jardai 100% vilnonės me

džiagos moteriškai suknelei.
1 pora vyriškų apatinių bal

tinių.
Siuntinio “B” kaina $41.15.

Siuntinys “C”
3’/u jardai 100% vilnonės 

medžiagos vyriškam kostiu
mui.

3 jardai šilkinio pamušalo.
3 jardai 100% vilnonės me

džiagos moteriškam kostiu
mui.

3 jardai šilkinio pamušalo.
4 jardai sunkaus Rayon šil

ko žieminei suknelei.
1 komplektas moteriškų bal

tinių.
1 komplektas vyriškų apa

tinių baltinių.
Siuntinio “C” kaina $49.15.
Tuos pačius siuntinius Bal

fas išsiųs ir atskirų asmenų 
prašymais, jei užsakytojas at
siųs pinigus ir gavėjo (bei 
siuntėjo) adresą. Skolon siun
tiniai nebus siunčiami. Siunti
niai yra standartiniai.

Pažymėtos kainos apima vi-
% 1

__________________________________
i

i

sas i 
gos kaina, muitas, apdrauda, 
pašto išlaidos ir kt.

Per ilgesnį laiką (2-3 mėn.) 
gavėjui siuntinio neįteikus, 
pinigai bus grąžinti siuntėjui.
Vaistų siuntos:

Vaistai siunčiami sena tvar
ka. Jie superkami ir išsiun
čiami tuoj pat, kai tik gauna
mas tikslus gavėjo adresas, 
vaistų rūšis ir kiekis. Vaistų 
siuntiniai siunčiami skolon.

Vaistai siunčiami neapmo
kėtu muitu ir neapdrausti. 
Balfas už jų įteikimą neatsa
ko.

Gautą už vaistų siuntinį są
skaitą Balfas prašo apmokėti 
mėnesio laikotarpyje.

BALFO CENTRAS
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.
P. S. Balfas iš šių siuntinių 

ir vaistų neturi jokio pelno, 
tad apmokant sąskaitas labai 
laukiamos aukos bendrai šal
pai.

Paieškojimai

Lletavoa Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Marmakas (Morkus (Karolis, My
kolas ir Povilas, kilz iš Juodmiš- 
kio kaimo.

Pakkinkis Jonas, gyvenzs Brook
lyn, N. Y.

Pažarskas Adulis.
Samulis Jonas, Tadeušo sūnūs, 

gimzs Troškūnuose, buvęs Anglijo
je.

Valančauskas
sūnūs, kilęs iš 
Mažeikių apskr.

Venckaitiene
nanti Čikagoje, III. 

žemaitis Antanas 
no Žemaičio (John 
fijos sūnus.

Alenčikas Juozas,
Elertas Vytautas.
Jeruševičius Juozas,

nūs, ir jo duktė Sairapinavičienė 
Monika, iš Purvelių kaimo, Ned- 
zingos vals., Alytaus apiįkr.

Juška Jonas, seniau atvykęs 
Amerikon, turėjo seserį Petronė
lę Misevičienę, gyvenęs Clevelan
de.

Misevičius Matas, 
gyveno Čikagoje.

Sarapinavičienė 
tėvas Jaruševičius 
sūnūs, iš Purvelių
gos vals., Alytaus apskr.

’ šimulaitis Juodkpas ir jo sese
rys, vaikai .Pranciškaus šimulai- 
čio, kuris buvo kilęs iš Vilkeliškių 
kaimo, Sintautų vals., šokių ap-

Klemensas, 
Paparčių

Petronėle,

Tomo 
kaimo,

gy^e-

ir Pranas, Jo
jamos) ir So-

Jono sūnūs.

l^rano su-

Jono sūnūs,

ir jos
Prano

Monika,
Juozas, 

kaimo, Nedzin-

“Mano brolis gerai žino 
kaip reikalus tvarkyti”

“Vienas mano brolių sumanė 
išnuomoti vasaros atosto
goms vasarnamį Thounsend 
Islands vietovėje, netoli mano 
motinos namų. Ir jis pano
rėjo tenai surinkti tuo pačiu 
metu visą šeimą bendram po
būviui. šį visą reikalą su
tvarkyti buvo labai nelengva, 
kadangi jis gyveno Los Ange
les. Aš pati esu arti Syrac- 
use, o kiti yra Kansas City 
ir Greenwich, Conn. Bet jis 
tik paėmė telefoną ir surinko 
mus visus kartu į telefono 
konferenciją. Mes esame vis
ką sutarę per keletą minučių, 
o taip pat puikiai parengėm 
musų busimą susirinkimą.”

Kiekvieną dieną, taip įvairio
mis progomis telefonas pada
ro musų gyvenimą įvairesnį 
ir malonesnį. O dabar be to

MRS. DONALD L. JEVVELL
Liverpool, N. Y.

viso jūsų telefonas suteikia 
pigiausią patarnavimą. Jo kai
na daug mažiau pakilo, negu 
visų kitų daiktų.
NEW YORK TELEPHONE 

COMPANY
Kiekvienas yra įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

skričio, gyveno Girardville, Pa.
Tamkus Aleksas, gim. Šiauliuo

se.
Ulba Antanas ir Povilas, Antano 

sūnus.

Demereckis Jonas, kilzs iš Jur
barko, turėjo ūkį prie Kaiš’adorio.

Prancuzevičius Vilimas, iš -Už
venčio.

Brikšelis Silvestras, iš Užvenčio.
Kibartas Juozas, Vinco 

kil. iš Tauragės vals.
Kratavičius Pranas.
Mincevičius Juozas, 

valkų Kalvarijos.
Racevičiutė-Halscy 

lovo d., iš Raseinių, 
Wade Avė., Cleveland,

Radavičius Vilimas,
čiutė Valerija, iš Užvenčio.

Reden-Kalinauskienė, atvykusi 
i£ Vokietijos į Kaliforniją 1952 m. 
vasario mėn.

Šapaga Pranas, kilęs Kretin
gos.

Ileškomleji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA. 

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

SHALIN5
(Shalinskas)

kilzs

sunus,

iš Su-

Boles-

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balla> 

BIELIAUSKAS
FU.NĖRA L IIOMF

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBTJC

I 
f 
t

FUNERAL HOMF

84-02 Jamaica Avė. 
(at Foreet Parkway Statloni 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbinga* laidotu
me®. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrerinia 7-4499

Ona, 
gyveno 3026
Ohio.
ir Radavi-

c

HfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon

. JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nup Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
ii 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 kava; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kai g gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų iOomybiu! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti žiuo adresu: 

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

ROCKFORD, ELL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam, ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJC 

1222 Blaisdell Street

SLA Pagalbos Raoh
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalių 3, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KĄVIER 0ERZANSKI, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi- 

męs vasario 26, 1919 m., Nanticoke, Pa. Prie 
SLA prisirašė sausio 2, 1941 m. Mirė rugsėjo 
12, 1959 m. Velionio žmonai, Cecilia Berzans- 
kas, pomirtines išmokėta __--- -------------- - -----

LUCY RADZEVICH, 115 kp., Wilkes^Barre, Pa., gi
musi rugpiučio 21, 1901 m., Lietuvoje. Prie ŠLA 
prisirašė vasario 6, 1944 m. Mirė rugsėjo 17, 
1959 m. Velionio dukteriai, Valeria Wasloskas, 
pomirtinės išmokėta ________________________

PRANAS VALAITIS, 129 kp., Chicago, III., gimęs 
birželio 24, 1878 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 1, 1926 m. Mirė rugpiučio 15, 
1959 m. Velionio brolio dukteriai, Bronei Stik- 
liutei, pomirtinės išmokėta __________________

KAZE SVIDERSKIENE-GRABLIAUSKAS, 187 kp., 
New Philadelphia, Pa., gimusi gruodžio 25, 1894 
m., Pilionių kaime, Krakių valse., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1926 m. Mirė rugsėjo 
16, 1959 m. Velionės pomirtinė išmokėta SLA 
187 kuopai, New Philadelphia, Pa. ___________  1,000.00

Viso ____ _______________ ____ ______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__ _____

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. CESNA, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 12 savaičių ______ _______ $37.01
N. MOCKUS, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 12 savaičių __________ 157.50
J. SALATKA, 147 kp., Girardville, Pa., sirgo 2 sav. 5 d. _________ 17.00
G. ZMITRAVIOIUSį 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 2 sav. 5 d. 27.40
M. ŪSIENE, 158 kp., Slpringfield, III., sirgo 11 sav. 3 d. _________  72.50
V. VAITKUNSKAS, 306 kp., Danbury, Conn., sirgo 12 savaičių___  38.64
M. KASPER, 278 kp., St. Catherines, Canada..... ................    154.50

...$2,300.00
x$lll,471.59

Viso ________ ,________________
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso

- .$004.55
$20,053.98

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

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

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

• 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 užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
t

r

NAUJIENOS
I

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 polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 

*$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje -■ 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to 
kiu adresu:

NAUJIENOS
1732 Sovth Halsted Street, Chicago 8, lUinoif

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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Spalio S dieną Anglijoje buvo renkami atstovai j 
parlamentą. Prieš rinkimus abiejų partijų, konserva
torių ir darbiečių žmonės važinėjo po įvairias vietas, sa
kė kalbas ir kiekvienas agitavo balsuoti už jo partijos 
siūlomus kandidatus i parlamentą. Konservatorių par
tijai priešrinkiminei agitacijai vadovavo ir pats kalbas 
sakė ministeris Urmininkas Macmillanas. Darbo par
tijos priešrinkiminei agitacijai vadovavo ir kalbas sake 
II ūgli Ga i t skeli.

Anglijos žmonūs-piliečiai, prisiklausę abiejų parti
jų žmonių kalbų, siūlomus įvairius pagerinimus jei jų 
imonės bus išrinkti į parlamentą, spalio 8 dieną slaptu 
balsavimu pareiškė pasitikėjimą konservatorių partijos 
žmonoms, kurie dabar stovi prie valdžios vairo ir ku
riai vadovauja Macmillanas. Po šių rinkimu konservą- 
toriai parlamente turės daugiau 100 atstovų daugumą.

Rašant šiuos žodžius dar nėra suskaičiuoti visi bal
sai, bet spauda paduoda tokį išrinkįtų atstovų skaičiui: 
Konservatorių išrinkta 364, Darbo partijos — 258, Li
beralų partijos — 5. Teigiama, kad baigus balsus su
skaičiuoti, sekamam parlamenti4 konservatoriai -turės 
366 atstovus. Anglijos parlamentą sudaro 630 atstoviu 
Tai istorinis konservatorių laimėjimas, ir jie Angliją 
valdys per sekamus penkis metus.

Dėl tokio didelio laimėjimo konservatorių spauda 
daro įvairias išvadas, kad greičiausia į Anglijos žmones 
paveikė Macmillano lankymasis Maskvoje ir jo beveik 
priežtas reikalavimas sukviesti Viršūnių konferenciją, 
kurios pageidauja Sovietų Sąjungos ministeris pirmi
ninkas Nikijta Chruščevas, taipgi Macmillano dažnas 
kartojimas draugiškai sugyventi su Sovietų Sąjunga ir 
vesti pasitarimus taikos sudarymui, tas į Anglijos žmo
nes paveikė ir jie rinkimų dienoje savo balsus atidavė 
už konservatorių partijos siūlomus kandidatus.

Kiti Anglijos laikraščiai rašo, kad šiuo metu Ang
lijoje žmonių gyvenimas nėra blogas, tai dėl tos priežas
ties jie ir atidavė savo balsus už dabartinius valdovus, 
bijodami keisti valdžią, kad jų kasdieninis gyvenimas 
ne pablogėtų.
Prezidentas įsakė uosto darbininkams grįžti darban

I
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ANGLIJOS KONSERVATORIŲ PAR 
TIJA LAIMĖJO RINKIMUOSE

Parlamente Konservatoriai Turės 
Daugumą Savo Partijos Žmonių
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Prczidentas Eisenhovveris į- 
sakė uosto streikuojantiems 
darbininkams grįžti darban. 
Jis tai padarė pasinaudoda
mas Taft-Hi<tley 1947 m. iš
leistu įstatymu, kuris prezi
dentui duoda teisę nutraukti 
streiką ir įsakyti darbinin
kams grįžti darban. Preziden
tas turi teisę paskirti komi
siją pasitarimams tarp kom
panijos ir streikuojančių dar
bininkų vadų. Tokią komisiją 
jis jau paskyrė vesti pasitari
mus su uosto darbininkų ir 
kompanijos atstovąis.

Iš VVashingtono pranešama, 
kad prezidentas Eisenhovveris 
ruošiasi panaudoti Taft-Hart- 
ley įstatymą ir plieno išdirbi- 
mo streikuojantiems darbinin
kams. Plieno darbininkų strei
kas tęsiasi nuo liepos mėne
sio vidurio ir jam pabaigos 
nesimato. Pasitarimai, kurie 
buvo vedami tarp plieno kom
panijos atstovų ir streikuo
jančių darbininkų unijos at
stovų, nedavė jokių teigiamų 
davinių. Todėl prezidentas ne
sulaukęs streiko pabaigos, 
ruošiasi Taft-Hartley įstaty
mą pritaikyti plieno darbinin
kų streikui ir jį sustabdyti.

i
Meksikos prezidentas 
vieši Washingtone

Spalio 9 dieną į Wajhing- 
toną drauge su žmona atvyko 
Meksikos prezidentas Adolfo 
Lopęs Mateos. Aerodrome 
juos sutiko prezidentas Eisen
hovveris ir keli valdžios parei
gūnų. Jiems drauge su prezi

)

dentu Eisenhovveriu iš aero
dromo automobiliu važiuojant 
į VVashingtoną, apie šimtas 
tūkstančių žmonių susirinku
sių ant šalygatvių kėlė dideles 
ovacijas. Spauda rašo, kad 
tai antras po Chruščevo išvy
kimo svarbus svečias ir pre
zidentas nuvyko į aerodromą 
jį sutikti.

yra 
pre- 
sce-

Budingi reiškiniai
Elta rašo, kad žymiai 

pašlijęs Sovietų Sąjungos 
stižas pasaulio politikos 
noje, buvo galima pastebėti ir 
paskutiniame Jungtinių Tau
tų Saugumo tarybos posėdy
je, kai svarstė komunistų su
kilėlių grėsmę Laoso valsty
bei. Nors sovietų delegatas 
Sobolevas ir griežtai priešino
si, Saugumo taryba jo “veto” 
nepaisė ir nutarė pasiųsti į 
Laosą, Jungtinių Tautų spe- 
cialę komisiją padėčiai tirti. 
Tai, beje, pirmas atsitikimas, 
kad Sovietų Sąjungos .taip 
mėgstamas “veto” buvo nepa
botas. • .

Jungtinių Tautų nusigink
lavimo komisija nutarė nuo 
kitų metų pradžios atnaujinti 
nusiginklavimo derybas kitoje 
formoje: penki Vakarų ir
penki Rytų bloko delegatai 
tarsis toliau klausimais, ku
riuos buvusioji nusiginklavi
mo komisija Londone neiš
sprendė nė šimtuose posėdžių. 
Maža vilties ir ateityje bent 
•kiek apčiuopiamai susitarti, 
bet bandymai tęsiami.

i

Pennsylvaiiijos Apdraudos Departamento egzaminie- 
riai, atvykę į SLA Centrą tikrinti organizacijos stovį, įtei
kia dr. M. J. Vinikui valstijos autorizaciją revizijai. Iš 
kairės į dešinę: B. Stangu, I). J. DiSipio, egzaminacijos 
pirmininkas, SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas, ir 
CopelaiuL

M. M.

Sovietinės Agresijos, Klastos ir 
Apgaulės Sukaktis

■ ■

Jau įpusėjo spalio mėuesis ir visai nepajusime, kai 
ateis gruodžio mėuesis, kuriame bus nominuojami kandida
tai Susivienijimo Pildomosios Tarybos narių pareigoms. 
Praeitas Susivienijimo 50 Auksinis Seimas nutarė, kad no
minacijos butų atliktos

tik vieną gruodžio mėnesį,
o no per du mėnesius, kaip buvo daroma per daugelį metų.

Šitą praeito Susivienijimo 50 Seimo nutarimą privalo 
įsitčmyti visų kuopų valdybos ir iš anksto ruoštis prie 

gruodžio mėnesio nominacinių susirinkimų. Jeigu kurios 
kuopos nelaiko susirinkimų kas mėnesis, tai jos privalo 
susirinkimus taip sutvarkyti, kad jie įvyktų gruodžio mė
nesį.

Kadidatų nominavimas Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms yra svarbus reikalas ir jos kiekvienam nariui turi 
rūpėti, nes nominacijų metu gavę reikalingą skaičių baisų, 
rinkimų metu, kurie įvyks kovo mėnesį, galės kandidatuoti 
Pildomosios Tarybos narių pareigoms.

Todėl visų kuopų valdybos prašomos jau dabar ruoš
tis prie gruodžio mėnesio susirinkimų, narius į juos sukvie- 
ti laiškais ar atvirlaiškiais ir padaryti susirinkimus skait
lingais. Turime nepamiršti, kad nominacijos įvyksta^tik 
vieną kartą į du metus, tad narių būtina pareiga jose da
lyvauti ir atiduoti savo balsus už tuos asmenis, kurie, jų 
manymu, tinkami 'būti kandidatais.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas, svarstė š. m. rugsė
jo 29 d. Sovietų agresijos 
prieš Baltijos kraštus tragiš
ką sukaktį. Buvo priimta tuo 
reikalu atitinkama rezoliucija, 
kuri bus įteikta įvairioms lai
svųjų kraštų delegacijoms 
prie Jungtinių Tautų. PET 
Poltinės Komisijos vardu ta 
proga kalbėjo dr. A. Trima
kas. Tos pat Komisijos pave
stas, jis pateikė rezoliucijos 
projektą, kuris Pilnaties 
sėdžio buvo priimtas.

Dr. Trimakas ta proga 
švietė, kaip prieš 20 metų 
vietai šypsniais 
čiais pažadais, apgaule ir jė
ga pavergė Baltijos kraštus. 
Panašios taktikos Sovietų va
dai laikosi ir šiandien. Kai 
Chruščevas nusileido Wa- 
shingtono aerodrome, jis šyp
sojosi, ibet sekančią dieną pik

Po-

nu-
So- 

ir viliojan-

tai šukavo spaudos klube, kai 
buvo paklaustas apie Vengri
jos likimą ir jo vaidmenį Sta
lino teroro laikais. Chruščevo 
laikysena buvo budinga Sovie
tų politikai. Nepaisant drau
giškos vizito atmosferos, ku
rią šeimininkai stengėsi su
daryti, Sovietinė subversija 
vyko kituose kraštuose toliau. 
Dargi priešiški Vakarams ko
munistų veiksmai pietryčių 
Azijoje, Afrikofle ir net Pietų 
Amerikoje nebuvo sustabdyti. 
Chruščevas garsiai kalbėjo 
Jungtinėse Tautose' apie taiką 
ir visuotiną nusiginklavimą, 
tačiau nei žodžiu neužsiminė 
apie Maskvos vykdomos visa
me pasaulyje komunistinės 
infiltracijos sustabdymą. Sa
vaime aišku, kad be politinio 
nusiginklavimo negali būti nė 
kalbos apie karinį nusiginkla
vimą. Tačiau Chruščevo šal
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ir kt. sovie- 
jie ruošėsi 
Tada, kaip 

siekė taikos
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Be jokių 
pasirašydama šias 

Sovietų Sąjunga su
siekė, nepaisant jos 
įvelti Vakarus į vi- i

I

i
i
I
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pymasis ir skambus Šukiai 
apie * sambūvį ir taiką nieko 
bendro neturėjo su tikra nu
siginklavimo, tautų laisve ir 
jų teise į apsisprendimą gy
venti laisvai savo nepriklau
somose valstybėse.

Chruščevas savo vizito JAV 
metu iš tikrųjų nieko nauja 
nepasakė, kas nebūtų buvę 
anksčiau pareikšta jo pirmta- 
kunų Molotovo, Višinskio, Žda- 
novo, Dekanozovo 
tinių vadų, kai 
Baltijos invazijai, 
ir dabar Vakarai 
su Sovietų Sąjunga. Paskuti
niojo pasaulinio kataklizmo 
pradžioje, 1939 m., Prancūzi
ja ir D. Britanija visomis 
priemonėmis bandė ilgų de
rybų keliu su Sovietais sulai
kyti Kremlių nuo sąjugos su 
naciais, kurie aišk:ai veržėsi 
paskandinti pasaulį, kas bai
gėsi visai eilei tautų dideliais 
nuostoliais gyvybėmis ir tur
tu. Maskva vėl šypsojosi, kal
bėjosi, puotavo su Vakarų di
plomatais. Tuo pat metu bet
gi Sovietų Sąjunga sudarė 
1939 m. rugpiučio 23 d. su 
Berlynu tariamą nepuolimo 
sutartį, kuria s ekė pašalinti 
Rytų Europą į interesų asfe- 
ras ir pagrobti kaikurias savo 
kaimynų žemes. Tuoj po to 
buvo pasirašytas slaptas pro
tokolas, kuris leido sovietams 
prisijungti Lietuvą, Latviją, 
Estiją, ryt'nę Lenkiją, Besa
rabiją ir Bukoviną, 
abejonių, 
sutartis, 
moningai 
dementi, 
suot ną karą ir, pasinaudoda
ma krize, išplėsti savo sienas 
kaimyninių valstybių sąskai
ta. Ekspansijai paskubinti, 
Maskva, nieko nelaukdama, 
sukoncentravo Baltijos pasie
ny didžiulias karines pajėgas, 
pasiuntė karo lėktuvus virš 
Baltijos valstybių, o karo lai
vyno vienetus — į Estijos ir j 
Latvijos teritorinius vandenis. 
Tuo pat metu Kremlius užsu
ko savo propangandos mašiną 
prieš Baltijos kraštus, o 1939 
m. rugsėjo-spalio mėn. — 
prievarta ir grąsinimais pa
diktavo Baltuos valstybių vy
riausybėms taip vadinamas 
savitarpės pagalbos sutartis, 
kuriomis primetė Sovietų oro, 
juros ir sausumos karines ba
zes. Galutina Baltijos kraštų 
okupacija buvo netrukus po 
to įvykdyta.

Šių Sovietų nusikalstamų 
darbų metu Kremlius buvo 
išvystęs 'ypatingos įtampos 
subversiją, pažadus, kyšius ir 
net terorą. Stalinas su Molo
tovu tikino baltiškuosius at
stovus nenusiminti, nes esą 
“Mes niekuo nepažeisime jū
sų nepriklausomybės, valsty
binės struktūros, nei ūkinės 
santvarkos. Mes nesiekiame 
okupacijos nei protektorato, 
ką vokiečiai yra padarę Če
koslovakijoje. Musų karinės 
bazės pasiliks pas jus tik ka
ro metu. Po to jos grįž atgal 
į Sov. Sąjungą. Jų vienintelis 
tikslas yra daboti, kad nei jus 
nei mes nebūtume įvelti į ka
rą”. Tačiau, kadangi Baltijos 
tautos tam netikėjo, Stalinas 
pakartotinai patikino estų de
legaciją: “Jus pamatysit, kaip 
mes bolševikai esame ištiki
mi savo įsipareigojimams. 
Mes tvirtai laikysimės susita
rimų, kuriuos pasirašomo. 
Mes tai laiduojamo savo bol
ševiko žodžiu. O musų duoti 
žodžiai ir parašai yra griežtai 
skirtingi nuo buržuazinių poli
tikų pažadų”.

Bolševikų žodžiai iš tikrųjų
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Kokie Bus Šio SLA Pažangos Vajaus 
Rezultatai? Kokius Turime Galimumus 

Šio Vajaus Darbe?

Mums teks paskelbti kiek kuris organizatorius 
prirašė naujv narly

Todėl visi anusų veikėjai, kurie jau užsiregisi rav<> 
organizatoriais ir lygiai tie 
kurie 
dabar 
musu

€

dingu

w a

visi nuoširdus darbuotojai, 
rūpinasi musų garbingos organizacijos gerbūviu, 
turėtų skubiai imtis priemonių, kad akivaizdoje 
visuomenes mes visi pasi rodytume pilnu ir Įspu- 
sekmingo darbo vaizdu.

Dabartinis laikas g ra pats geriausias ra jaus darbo 
rezultatus pagerinti. Tiktai reikia laiku atnaujinti va
jaus pastangas, kurios savaime aišku vasaros karščių 
metu buvo sumažėjusius.

Nors ir negalima skustis dėl vajaus rezultatų, bet 
vis tik .negalime užmiršti, jog dar neatlikome tiek, kiek 
turėjome atlikti.
Jeigu organizatoriai dirbtų pastoviai

Pats didžiausias musų veikėjų trukumas, tai jų 
darbo atsitikt inuma.s. Daugumas nedirba pastoviai. 
Žinoma, turima pateisinimų, kad savi kasdieniai reika
lai ir profesiniai rūpesčiai mums atima daug energijos 
ir laiko. O jau Susivienijimui neišvengiamai skiriamas 
tik atliekania.s dėmesys ir atliekamas laikas. Bet tokiu 
budu didesnių rezultatų sunkoka tikėtis. Musų veikėjai 
dirba savanoriškai iš pasiaukojimo bendram labui ir 
trokštant sustiprinti lietuviškas organizuotas pa 
Bei ir neturėdami galimumo daugiau laiko skirti 
vienijimo darbui, \i,s tik panaudodami savo tą 
energiją ir tą patį laiką, bet pastoviai ir planingai 
darni galim geresniu rezultatu turėti. Nors ir ta 
laiką, bet tinkamai ir nuolatinai panaudodami 
galimumus daugiau naujų narių gauti.

Organizatoriai, kurie prirašo tik vieną narį
Štai pažvelkime i savo organizatorių sąrašus ir tc.ll 

rasime net kelias dešimtis tokių organizatorių, kurie va
jaus pradžioje prirašo vieną naują narį ir jau nusira
mina. jau mano, kad savo pareigą Susi vienijimui ir lie
tuviškai visuomenei yra atlikę. Betgi visai aišku, kad 
organizatorius sugebėjęs vieną naują narį gauti, be jo
kių abejonių gali gauti ir daugiau nauji] narių. Bet lik 
organizatorius 'turėtų jausti pareigą pastoviau \ajuje 
dalyvauti. Šių organizatorių, kurie tik po vieną narį pri
rašę nusiramina, tolimesnes pastangos juk visai pakeis
tų vajaus visus rezultatus ir mes pasidžiaugtume daug 
didesniu naujų narių skaičiumi.
Platus galimumai šio vajaus organizatoriams

O šiami' vajuje miųsų organizatoriai dar daug gali
mumų turi. Pirmiausia organizatoriai privalo tureli 
prieš akis visas šio vajaus metu įvestas naujenybes, S. 
L. A. vadovybės ir Vajaus Komisijos .naujų narių pri
rašymo* planus ir tuos apdraudos patobulinimus, apie 
kuriuos balbama jiems skirtuose raštuosi'. Jeigu tuos 
\ isus planus ir apdraudos pagerinimus organizatoriai 
gerai pažins ir pasistengs išnaudoti į/auja.s susidariu
sias progas, lai dabai/iniame sezone .mes galimo tikėlis 
antra tiek .nauji] narių. O šiame svarbiame darbe mes 
linkimi' organizatoriams geriausio pasisekimo ir tikime 
ji] busimais laimėjimais.

buvo skirtingi. Nepraėjo nė 
metai, kai 1940 m. liepos 21 
d. Molotovas ciniškai pareiš
kė prof. Krėvei-Mickevičiui: 
“Ar jus norite ar ne Lietuva 
bus prijungta prie Sovietų 
Sąjungos kaip sovietinė res
publika”. Po antrojo pasauli
nio karo pats Stalinas rado 
reikalinga pakeisti savo nuo
monę apie komunistų pareiš
kimus. 1949 m.
“Žodžiai neturi 
su veiksmais.

jis aiškino: 
nieko bendra 
Ką gi kitaip 

veiktų diplomatai ? žodžiai
yra visai kas kita negu veiks-
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mai. Gražus žodžiai yra skir
ti tam, kad sušvelninus aštrių 
veiksmų padarinius. Padorus 
diplomatai taip pat neįmano
mi, kaip sausas vanduo ar 
medinė geležis”. Vaduodamio- 
si šią:a samprata, Kremliaus 
ponai nė nemanė tesėti savo 
pažadų. Leninas yra juos, be 
to, savo laiku mokinęs: "Pa
žadai duodami tam, kad jų 
nevykdžius. Butų tiesiog nu
sikaltimas pasirašyti 
laužomas sutartis”, 
todėl nedarė išimties nei

(Nukelta į 3 pusi.)

J. ■ .. ; ’ ,Vii.
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DR. S. BIEŽIS, Daktaras-Kvotėjas 
3148 W. 63rd St.

Chicago 29, III.

Įstatų Komisija
DR. A. MONTVIDAS

4010 W. Madison St.
Chicago 12, III.

P. VARKALA
2401 W. 63rd St.

Chicago 29, III.

DR. K. DRANGELIS
2420 VV. Marųuette Rd.

Chicago 29, III.

Kontroles Komisija
S. GEGUŽIS

18 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

S. MICHEIJSONAS
11 Sųuantum St.

E. Milton 86, Mass.
A. S. TREČIOKAS

315 Walnut St.
Newark, N. J.

Skundų ir Apel;acijų Komisija
S. F. BAKANAS

421 Forbes St.
Bridgeville, Pa.

ADV. T. E. MACK
482 VVyoming Avė.

VVyoming, Pa.
J. STRAZDAS

1620 Pinetree Crese
Port Credit, Ont., Canada

III.

Švietimo Komisija
P. GRIGAITIS 
1739 S. Halsted St.

Chioago 8, III.

Sveikatos Komisija
DR. M. NAS VYTI S

2247 S. Emerald Avė.
Chicago 16, III.

A. KALVAITIS (
6801 S. VVashtenavv Avė.

Chicago 29, UI.

DR. D. PILKA
546 Broadvvay

So. Boston 27, Mass.
V. TERCIJONAS
133 N. 4th St.

Brooklyn 11, N. Y.

S. C. BUDVITIS
34 Tierney St.

Cambridge 38, Mass.

Labdarybės Komisija
K. KATKEVIČIDNfi

5423 S. Spaulding Avė.
Chicago 32,

J. M. TUMAVIČIENĖ
30 Robeson St.

, Jamaica Plain, Mass
P. GRIBIEN®*

8764—29th Ava. N.
St. Petersburg, Fla. -

DR.

A.

A.

J.

A.

S.

O.

J.

J.

P.

Toronto Susivienijimo Lietuviui Amerikoje 236 kuopos dalis nariu

SLA 236 Kuopos Sidabrine Sukaktis
Toronto, Canada. — Šiemet 

sukanka 25 metai, kai įsikū
rė Toronte SLA 236 kuopa. 
Ta proga kuopos vadovybė 
paskutiniame susirinkime, pa
sitarusi su nariais, nutarė su
ruošti Toronte Prisikėlimo 
parapijos salėje iškilmingą 
kuopos įsteigimo jubiliejinį 
minėjimą — vakarą. Į minėji
mą kviečiamas SLA preziden
tas Povilas Dargis, kuris ta 
proga pasakys momentui 
pritaikintą kalbą. Be to bus 
meninė dalis, kurią mielai su
tiko išpildyti Toronte gyvenąs 
muz. Al. Prieglauskas ir sve
čias iš St. Catharines sol. A. 
Paulionis.

Susivienijimo 236 kuopa į- 
sisteigė 1934 m. spalio mėn. 
7 dieną Onos ir Jono Indrelių 
namuose susirinko keletas S. 
L. A. idėjoms pritariančių 
tautiečių, kurie ir padėjo pa
grindus naujai stei g i a m a i 
kuopai.

Pirmąją kuopos valdybą su
darė: pirm. — J. Yokuoynas, 
vice pirm. — J. Juška, prot. 
sekr. — V. Dagilis, fin. sekr. 
— O. Indrelienė, iždin. ir or-

NELI.IE BAYORAS
160 Seneca St.

Pittston, Pa.
DR. M. J. VINIKAS

307 W. 30th St.
New York 1,

Jaunuolių Komisija

P.

J.

J.

J.

P.

V.

r.

N. Y.

New York, N. Y*
DAGYS

1135 Blake Avė.
Brooklyn 8, N.

MALDUTIS
312 Palmetto St.

Brooklyn 27, N.
JAKS-TYRIS

42 Jerome St.
Brooklyn 7, N.

KIZNIS
113 Jerome St.

Brooklyn 7, N. 
AVIŽONIS

51 Maple Avė.
Bay Shore, L. I., 

VIRBICKAS
924 Madison St.

Brooklyn 21,
AUKŠTIKALNIS

405 Onderdonk St.
. Brooklyn 37,

VALATKIENE
125 Seventh Avė.

Paterson,
VAIATKA

175 Seventh Avė.
Paterson,

Y.

Y.

Y.

Y.

N.

N.

N.

N.

N.
GUSTUS

10 Bamford Avė.
Havvthorne,

Jaunuolių Komisija 
Kanadoje

JOKŪBAITIS
20 Indian Trail

Toronto,
INDRELdEN®

202 St. Clarens

STRAZDAS
1620 Pinetree

Y.

Y.

Y.

J.

J.

N. J.

Ont.

Avė.
Toronto,

Cr.
Toronto,

PREIKŠAITIS
576 Dufferin St.

Toronto,

Ont.

Ont.

Ont.
KARDELIS

683 Beatty Avė.
Verdun-Montreal.

POLGRIMAS
172 Boyle Rd.

ganizatorius •— A. Frenzelis. 
Pažymėtina, kad O. Indrelie
nė nuo pat kuopos įsisteigimo 
iki šiol tebėra kuopos valdy
boje. Ji kruopščiai ir sąžinin
gai atlikdama atsakomingas 
fin. sekretorės pareigas, įsigi
jo visuotiną narių pasitikėji
mą ir nariai kasmet mielai ją 
perrenka toms pačioms parei
goms.

Kaip ir beveik kiekvienos 
organizacijos, taip ir SLA 
236 kuopos gyvavimo pradžia 
nebuvo lengva. Daug kas į ją 
žiurėjo su nepasitikėjimu ir 
net su ironija. Bet darbšti ir 
korektiška kuopos valdyba 
sugebėjo Toronto lietuvius į- 
tikinti SLA organizacijos vi
sapusišku naudingumu ir po 
nckurio laiko kuopa ėmė spar
čiai augti, pasiekdama tuome
tinėse sąlygose, didelio narių 
skaičiaus.

Kuopa nuo pat įsikūrimo 
pradžios nesiribojjo vien tik 
savo narių apdraudos reika
lais, bet tuojau įsijungė į vi
są tuometinį Toronto lietuvių 
kolonijos kulturinį gyvenimą. 
Jos pastangomis buvo įkurta 
vaikams mokyklėlė, kurioje 
nemažas skaičius priaugančio 
jaunimo mokėsi lietuvių raš
to ir tapo sąmoningais lietu
viais. Be to kuopa įsteigė dai
liosios literatūros knygynėlį, 
duodavo vaidinimus, paskai
tas ir turėjo suorganizavusi 
savo chorą. Jos pastangomis 
kasmet buvo rengiami Nepri
klausomybės šventės minėji
mai, kurie sutraukadvo didelę 
dalį kolonijos lietuvių, žodžiu,

236 kuopa atliko didelį lietu
vybės išlaikymo darbą Toron
te ir jo plačioje apylinkėje. 
Ir jei po antrojo karo naujai 
atvykę Torontan lietuviai ra
do tokį gausų būrį sąmoningų 
tautiečių, didelė to nuopelno 
dalis priklauso Toronto Susi
vienijimo kuopai, kuri savo 
pasišventusiu darbu tiek daug 
prisidėjo prie Toronto lietuvių 
tautinio sąmoninimo.

Po antrojo pasaulinio karo 
Kanadon atvykus dideliam 
skaičiui vadinamųjų tremti
nių, S'LA 236 kuopos veikla 
buvo kaip ir nustelbta, Nau
jieji ateiviai ėmė kurti kitas 
kultūrines, politines ir ekono
mines orgaųizacijas ir maža 
tekreipė dėmesio į anksčiau 
sukurtų organizacijų tauti
nius bei kulturinius siekius. 
Bet ilgainiui SLA 236 kuopa 
kas kart daugiau ėmė įgyti 
susidomėjimo ir pasitikėjimo 
naujųjų ateivių tarpe ir šian
dien savo narių skaičiuje turi 
virš 200 sąmoninu asmenų, 
kurių didelę dalį sudaro nau
jieji ateiviai. Jau kelinti me
tai kuopai pirmininkauja žino
mas Kanados lietuvių visuo
menininkas Jurgis Strazdas, 
kurio pastangos kuopos veik
loje yra itin ryškios.

25 metų veiklos sukaktį at
žymėti kuopa leidžia Jubilieji
nį Kalendobių. Jame bus pla
čiai nušviesta kuopos veikla. 
Be to, Kalendorius turės vi
sus krikščioniškus ir tautinius 
vardus, o tokio pobūdžio leidi
niai lietuviškų spausdinių tar
pe šiuo metu yra retas daly
kas. ' M. K.

Susivienijimo Pirmosios Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Visai neseniai Tėvynėje til
po Susivienijimo pirmosios 
apskrities sekretorės oficialus 
pranešimas apie apskrities 
šaukiama metinį suvažiavimą, 
kad jis įvyks šių metų spalio 
menesio 18 dieną, Lith’s Klu
bo patalpose, 216 North Main 
Street, Shenandoah, Pa., tai 
yra tame mieste, kurio ribo
se apskritis gyvuoja. Prasidės 
pirmą valandą po pietų.

Perskaitęs tą sekretorės 
oficialų pranešimą, aš ruo
šiausi ką nors parašyti apie 
apskrities gyvavimą ir jos at
liktus darbus, bet laikas bėga 
greitai ir suvažiavimas jau 
čia pat. Todėl aš, nors ir pa
vėluotai, noriu parašyti apie 
apskrities veiklą ir jos bu
vusius ir dabar esanmus vei
kėjus.

Susivienijimo pirmoji ap
skritis suorganizuota prieš 
daugelį metų. Po jos suorga
nizavimo ji ryžtingai veikė ir 
atliko daug gerų organizacijai 
darbų. Jos suvažiavimai vi
suomet būdavo gausus dele
gatais, nes tais laikais visi 
pirmosios apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų veikėjai 
buvo jauni ir pilni energijos 
dirbti, mięflai sutikdavo va

žiuoti į apskrities suvažiavi
mus, juose svarstydavo ap
skrities, jos ribose gyvuojan- 
kuopų ir visos organizacijos 
reikalus, nes jiems rūpėjo sa
vos broliškos organizacijos au
gimas nariais ir turtu.

Bet kaip niekas ant vietos 
nestovi, taip ir apskrities •
veikėjai pasikeitė, vieni jų ’

• atlikę savo darbus, išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ir nukeliavo 
ten, iš kur nė vienas negrįž
ta. Kiti, po daugelio metų 
sunkaus darbo, apilso ir rei- 
kalingti poilsio, dėl tos prie
žasties ir apskrities veikla 
kiek sumažėjo ir jos suvažia
vimai nebūna tokie gausus, 
kokie būdavo praeityje, kada 
apskritis turėjo jaunų veikė
jų, kiekvienais metais buvo 
ruošiamos vasaros metu išvy
kos į tyrą orą, bet dabar, ne
sant kam dirbti, išvykos ne
ruošiamos.

Bet nekreipiant dėmesio į 
trukumą veikėjų, musų ap
skritis, palyginus su kai ku
riomis kitomis apskrimis, gy
vuoja gerai, jos suvažiavimai, 
nors ir kiek mažesni, negu 
būdavo prieš keletą metų, ne 
taip gausus delegatais, bet 
juose visuomet padaroma ge

rų nutarimų, nes šios apskri
ties ribose gyvenantiems na
riams rupi savosios organiza
cijos reikalai. Gal būt tas yra 
dėl to, kad ji savo tarpe dar 
turi kelis senesnės kartos ne
nuilstančius veikėjus, kurių 
tarpe yra šie: buvęs ilgus me
tus Susivienijimo prezidentas 
Stasys Gegužis, jo dukrelė Je- 
an Gegužytė-žalonienė, ilga
metis apskrities pirmininkas 
Antanas Staniškis, buvęs ap
skrities sekretorius Viktoras 
Visockis, W. P. Birštonas, bu- 
bęs apskrities sekretorius J. 
Urbonas, A. Gcgužienė, Jonas 
Staniškis, ir visa eilė kitų mo
terų ir vyrų, kuriuos visus 
neįmanoma suminėti.

Apskrities ribose gyvenan
čių narių tarpe turint aukš
čiau suminėtus veikėjus, mu
sų apskritis ir dabartiniu lai
ku dirba organizacijai naudą 
nešančius darbus, jos suvažia
vimuose rimtai svarstomi ap
skrities, jos ribose gyvuojan
čių kuopų ir visos organizaci
jos reikalai. O taip yra dėl to, 
kad ji turi rimtų, organizaci
jai atsidavusių veikėjų, kurie 
visuomet pasiūlo naudingų 
sumanymų. Todėl reikia ma
nyti, kad ir šiame suvažiavi
me, kuris įvyks šį sekmadienį, 
dalyvaus nemažas skaičius 
delegatų ir jame bus padary
ta gerų nutarimų. Taip mano 
ir mano draugai, su kuriais 
man neseniai teko kalbėtis 
apskrities metinio suvažiavi
mo reikalais.

Beje, aš sužinojau, kad Su
sivienijimo 23 kuopos parei
gūnai su savo kuopos gabioms 
moterims, ruošiasi pagaminti 
skanią vakarienę delegatų 
ir svečių pavaišinimui po sun
kaus dienos darbo posėdžiuo
se. Per daugelį metų yra įsi
gyvenusi tradicija, kad to 
miesto kuopa, kur įvyksta su
važiavimas, paruošia vaišes, 
taip bus ir šiemet. Ta garbė 
tenka Shenandoah mieste gy
vuojančiai Susivienijimo 23 
kuopai, nes jos globoja suva
žiavimas įvyksta.

Aš irgi suvažiavime busiu, 
todėl bus malonu susitikti sa
vo ilgamečius draugus ir pa
sikalbėti organizacijos ir ki
tais reikalais, kurių dabarti
niu laiku yra nemažai.

Shenandorietis.

Kauja Lietuviška 
Šeima

Chicago, Illinois. — Rugsė
jo 26 dieną Chicagoje buvo 
sutuokti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje narių sūnūs 
Algis Tilindis ir Elena Mau- 
rukaitė. Vestuvių pokylis įvy
ko šaunioje Lietuvių Audito- 
jos salėje. Prie puikiai papuo
štų stalų, apdėtų įvairiais val
giais ir gėrimais, svečiai link
sminosi iki aušros. Naujos 
lietuviškos šeimos vestuvių 
pokylyje dalyvavo apie trys 
šimtai svečių ir viešnių. Į šias 
vestuves iš New Yorko buvo 
atvykusį ponia Z. Maldutienė, 
Tilinčių šeimos draugė.

Jaunavedžiai gavo daug 
vertingų dovanų ir nuoširdžai 
pasveikinti sudarant lietuviš
ką šeimą. Jaunavedžiams lin
kime laimingo vedybinio gy
venimo. v Dalyvis.

Kenosha, Wis.

ŠIA 212 Kuopa Paminės 50 
Metų Gyvavimo Sukaktį

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 212 kuopai šiemet su
kanka 50 metų nuo jos įsis- 
geimo. Nesigilinant į kuopos 
istoriją, tik trumpai keliais 
žodžiais reikia pasakyti, kad 
ji savo gyvavimo 50 metų lai
kotarpį suvaidino svarbią ro
lę Keneshoj.

Kuopa visuomet turėjo ge
rą skaičių narių su tvirta lie
tuvių tautos dvasia, kuri ir 
šiandien teberemia lietuvių 
tautos reikalus.

Po, kuopos globa yra, išgy
vavęs 15 metų Pailgą RatelioSt. Catherines, Ont.
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Choras, taipgi įvairus veiki
mas kuopaje ėjo beveik be 
pertraukos.

Iš kuopos tvėrėjų tik 2 na
riai yra belikę gyvųjų tarpe, 
tai Jurgis Balčaitis ir C. K. 
Braze, kuris šiuo metu gyve
na Miami, Florida.

Tos reikšmingos 50 metų 
gyvavimo sukakties atžymėji- 
mui kuopa rengia vakarienę 
dėl savo narių ir svečių lap
kričio 14 dieną, 6 valandą va
kare, Burgers Hali, 4913 7-th 
Avenue.

•Nors lapkričio 14 diena dar 
toli, bet prašau visų kuopos 
narių ir geros valios lietuvių 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
kuopos auksinio jubiliejaus 
paminėjimui rengiamoj vaka
rienėj, o atėjus lapkričio 14 
dienai dalyvauti minėjime ir 
linksmai laiką praleisti.

J. Kasputis.

tiems, bet už tai jo negalima 
kaltinti, nes visi žmonės ne
gali būti vienodos nuomonės 
ir viską vienodai suprasti. Jei 
visi vienodai mąstytų, tai ne
būtų jokio įvairumo ir lietu
viškoji veikla apmirtų.

Gaila netekus energingo 
žmogaus ir ilgamečio Susivie
nijimo nario. Lai jam būna 
lengva ilsėtis laisvoje Dėdės 
Sami žemėje.

Manchester, Conn.

Senesnės Kartos Veikėjai Ski
riasi iš Gyvųjų Tarpo

Dorchester, Mass.

Vienų Metų Mirties Sukaktis

Metinis prisiminimas SLA 
359 'kuopos ilgamečio ir ei
nančio finansų sekretoriaus 
pareigas, jo velionies žmonos 
Michalinos Jurevičiūtės Anes- 
tienės mirties sukakties. Ve
lionė mirė 1958 metais spalio 
17 dieną sulaukusi 68 metus 
amžiaus. Buvo kilusi iš Lietu
vos, Pasvalio miestelio ir ap
skrities, šioj šaly išgyveno 51 
metus. Velionė buvo viena iš 
SLA 359 kuopos steigėjų, ir 
išbuvo SLA nare suvirs tris
dešimts metų.

Tai 'buvo pavyzdinga SLA 
narė ir šeimos žmona, kurios 
namuose susirinkę SLA na
riai suplanuodavo daug įvai
rių naudingų sumanymų kuo
pos ir SLA labui. Ji ir asme
niškai prisidėdavo prie jų į- 
vykdymo, ji trusu ir pagalba 
padėdavo savo vyrui jo SLA 
darbuose, iki kol liga velionę 
nepanbloškė ir pagaliau nu
traukė gyvybės siūlą.

Lai jai Ibuna amžina ramy
bė šios šalies žemėje.

Kuopos Narys.
• ..... I .....   III

Prisiminus Vincą Las- 
ky-Laskevičių

Užpraeitos savaitės Tėvynėj 
buvo trumpai paminėta, kad 
šių metų rugsėjo mėn. 21 die
ną iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
ilgametis Susivienijimo na
rys Vincas Lasky-Laskevi- 
čius. Paskutinius kelis metus 
velionis gyveno Brooktondale, 
N. Y. ir priklausė prie cen
trinės Susivienijimo 126 kuo
pos. Į Susivienijimą jis įsira
šė 1915 metais gegužės 16 
dieną, į 38 kuopą Brooklyne, 
kur jis tuo laiku gyveno, ir 
iki mirties išbuvo nariu ge
ram stovyje.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, 1886 metais sausio mė
nesio 2 dieną, Kiriniškių kai
me, Alvito valsčiuje, Vilkaviš
kio apskrity, Suvalkų rėdybo-

Kaip daugelis kitų tais lai
kais vyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes laimės jieškoti, 
taip ir velionis Vincas Lasky 
jaunu būdamas atvyko ir ap
sigyveno Brooklyne. Pirmo
sios gyvenimo dienos šioj ša
ly jam nebuvo lengvos, jis 
dirbo įvairius sunkius darbus 
ir pelnėsi pragyvenimą. Nors 
ir nemokėdamas anglų kalbos, 
jis dirbo vienoje ligoninėje 
porteriu, bet būdamas jaunas 
ir pilnas energijos, tokiu dar
bu nepasitenkino, nes jam rū
pėjo ateitis, jis siekė ko nors | 
geresnio.

Pagyvenęs kiek laiko Bro
oklyne, apsivedė ir po kiek 
laiko persikėlė gyventi į 
Brooktondale, N. Y., kur iš
gyveno iki mirties. Ten gy
vendamas ir lengviau kasdie
ninį pragyvenimą pelnyda- 
maą, dažnai parašydavo Tė
vynei straipsnelių įvairiais 
klausimais. Tiesa, jis buvo 
kąstos temperatūros žmogus, 
norėdavo teikti patarimus ki

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj senesniosios kartos žmo
nes vis daugiau skiriasi iš mu
sų tarpo ir keliauja į amžiną 
poilsį.

Prieš kelis mėnesius mirė 
Ona Petrauskienė, prieš mė
nesį mirė Anelė Brazauskie
nė, o šiomis dienomis mirė 
Adomas Brazauskas. Ona 
Petrauskienė ir A. Brazaus
kai ilgus tyetus priklausė prie 
SLA organizacijos. Adomas 
Brazauskas per pastaruosius 
kelis metus nesijautė gerai, 
o paskutiniu laiku jo sveika
ta buvo visai pakirsta, kada 
mirė jo žmona, tai nepajėgė 
nei laidotuvėse dalyvauti. 
Anelė ir Adomas Brazauskai, 
kai buvo sveiki užlaikė val
gomų daiktų krautuvę. Kada 
tik SLA 207 kuopa rengdavo 
parengimus, Brazauskai vi
suomet prekes atiduodavo už 
nupigintą kainą dėl organiza
cijos. Brazauskų sūnūs Alber
tas taipgi priklauso prie SLA 
207 kuopos.

Abudu Brazauskai su baž
nytinėmis apeigomis palaido
ti šv. Juozapo kapinėse Po- 
quonock, Conn.

Grabo nešėjais ibuvo anu- 
kdi.

Dideliame nuliudime paliko 
sūnų, dukteris, žentus ir mar
čią, taipgi keletą anūkų.

Ona Petrauskienė paliko sū
nų ir marčią liūdėtų

Brangus draugai, ilsėkitės 
šios šalies laisvoje žemelėje.

A. Biretta.

Susivienijimo Kuopą . 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

—— O—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas šių metų spalio mėn. 18 
dieną, sekmadienį, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma
in Street, Shenandoah, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir priųsti suvažiavi
mam Patenkinkite sekretorės 
prašymą.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų f
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20 dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

—o—
Tironto, Canada. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopos ruošiamas paren
gimas atžymėjimui 25 metų 
kuopos gyvavimo sukakties 
įvyks šių metų spalio mėn. 31 
dieną, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus meninė ir kalbų 
programa. Kalbą pasakys Su
sivienijimo prezidentas Povi- j
las P. Dargis. Rengėjai kvie
čia vietinius ir apylinkėse gy
venančius SLA narius ir ge
ros valios lietuvius dalyvauti 
ir linksmai praleisti Šeštadię- 
nio vakarą.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus u? ragin
ti savo draugus ir pa žįstam us 
juos lftukyti,
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A. Grigaitis

Negras ir jo šuo
Susikirtime Fulton gatvės ir Howard 

Avenue stovi keturių aukštų mūrinis erd
vus namas, turiu pasakyti negyvenamas. 
Langai jo užkalti cinko skarda, kad jaunie
ji demokrataj neišdaužytų langų stiklus. 
Mat pas mus Brooklyne yra iš senų laikų 
užsilikęs paprotys — vaikai, net ir paaug
liai, pastebėję name iš buto gyventojas iš
sikrausčius, turi teisę tuščio buto langus 
bombarduoti. O ką bekalbėti apie paliktą 
tuščią namą. Jau pirmą vakarą tokiam na
me vėjas galės skersai namą per langus 
švilpaudamas landyti. Anais metais musų 
miesto galvos netoli musų rezidencijos, tau
pumo sumetimais, panaikino nuovadiją. O 
žinote, kokios Amerikoj nuovadijos patal
pos — jose galėtų tilpti Lietuvos visa vi
daus reikalų ministerija.

Kol prisirengė šio namo langus užkal
ti cinkuota skarda (čia taip priimta), kitą 
dieną iš gatvės pusės languose neliko nė 
vieno stiklo. Viską išbarabanijo. Rodos ir 
policininkas netoliausia patruliavo. Tai vai
kų buvo savo rūšies šventė, pramoga.

Kas juos pagaus? Susitarę paleido 
salvę — akmenų ar gelžgalių ir dingo. Vy
kis, kas juos pavys, kas juos, kur rūsy pa
sislėpusius suras. Taip musų miesto gy
ventojai ir tyli ir šį paprotį skaito įsisenė
jusį. •

Name, apie kurį pradėjau kalbėti, ant 
langų yra parašai, jog tai miesto nuosavy
bė. O pastaruoju metu net prilipytam ant 
sienos skelbime grąsinama už namo gadi
nimą 500 dolerių bauda. Kas jį gadins — 
langai užkalti, durys užrakytos, o sienas 
gi negrauši. Bet jei grasinama 500 dolerių 
bauda, reikia manyti, jog atsiranda žmonių, 
kurie kėsinasi į miesto turtą. Niekas, pa
žvelgęs į šį namą, nepasakys, jog tai mies
to arkitekto darbas. Kiekvienas pamanys, 
(jog tai buvusi privati nuosavybė. Savinin
kui namo mirus ir įpėdinių neatsiradus, 
nuosavybė pereina miesto globon.

Prie namo iš Howard Avenue yra įėji
mas į I. N. D. požeminį traukinį. Prie na

mo iš MOD gatvės yra vieno aukšto pries- 
tatėlis — it sandėlys. Kampe tarp namo 
ir priestato iš Hovvard Avenue yra pailgas 
keturkampis darželis—aikštelė, aptverta 
gan aukšta viela pinta tvora. Tvoroj var
teliai. Prie sienos keletas jaunų medelių 
stiebėsi į viršų, o vasaros metu pasipuošia 
pavėsingais lapais.

, Vietomis vešli, vietomis triuką žolė 
dengia šio kampučio gruntą. Tai šen, tai 
ten matosi tuščių butelių, kenų, popierinių 
dėžių. Vienam kampe sena sofa be trijų 
kojų, pora su lūžusių kėdžių, fotelis be vie
nos kojos, minkštos sėdynės vidury skylė, 
it tai kokiam svarbiam žmogaus reikalui 
pritaikyta. Nakčiai į šį gardą artymų blo
kų skudurnykai sustumia savo transporto 
vežimėlius. Šiuos savo verslo prietaisus 
palieka be apsaugos, nes kaimynas nedrįs 
juo pasinaudoti, o pav. iš Jamaikos niekas 
neis aplūžusio dviračio savintis.

Į namą iš Hovvard Avenue veda drejos 
durys, prie durų cementiniai dviejų pakopų 
laiptai, aikštelė, šalimis geležinės groteles.

Turiu pridurti, jog namas nors iš lau
ko dar atrodo padoriai, bet viduje matyt 
byrąs, todėl miesto inspektorius neleidžia 
atidaryti langus, įsileisti gyventojus. O ži
note, nugriauti, liekanas nuvežti į užmies
tį, pas mus brangiai kainuoja. Tad net 
miestas tokį pastatą palieka jo likimui. 
Kaip ten tikrumoj yra — nežinau.

Kaip namas be priemenės — ne na
mas, taip pasaka be įžangos — ne pasaka. 
Prie visko reikia prieiti atsargiai, išlėto, 
palengvėle. Tuomet skaitytojui aiškiau, o 
rašytojui daugiau progos pasipasakoti, kas 
ant liežuvio užeina. Todėl ir kiek ilgiau su
stoja aprašydamas šį namą.

Štai šitam gardely, apie kurį ką tik mi
nėjau, nuo pavasario atsirado negras, ku
ris snausdavo sulūžusioj sofoj, o šalę jo 
baltas šunelis. Negras buvo žilas, apypli- 
kis, raukšėto veido, sudžiūvęs it pagalys. 
Pasakysiu — pasirėdęs ne išeiginiais ru-

bais, bet tie kurie dengė jo kūną buvo ne 
skylėti, be lopų, švarus, gal ir valyklą ma
tę, marškini^’ neseniai iš skalbyklos, aišku, 
be kaklaraikščio, nes šilta, musų miesto gy
ventojai nesikabina šios marškinių zdaibos. 
Vienu žodžiu musų pažystamas buvo pado
riai apsirėdęs. Bet reikia pastebėti, jog 
Amerikoj ar kas nuplyšęs vaikšto

Žiūrėkite Broačhvay ant šaligatvio 
džentelmenas su gitara rankose, apsirėdęs 
puikiau negu aš, neregys tampo gitaros 
stygas. Gitaros gale pakabintas aliumini- 
jaus puodelis, kurs kalba: — Žmogaus, 
pasigailėk nelaimingojo neregio, mesk dai- 
mą puodelin.

Tai ne Varėnos* skurdžius aklasis, 
Adolpėlis, kurs dažnai žingsnuoja su sky
lėtais batais.

Arba kartais grįžtant iš Prospekt par
ko ar Brooklyno botanikos sodo, pasigro
žėjęs jų gamta, pakvėpavęs grynu oru, po- 
ilsėjęs, Franklin stoties jau viršutiniuose 
laipteliuose girdžiu akordeono neritmingus 
ausį erzinančius garsus, žinau, tai aklas 
negras, matomai jau tokiu gimęs, prašo 
išmaldos. Ne, neišmaldos. Neteisingai 
pasakyta — Amerikoj elgetavimas, išmal
dos prašinėjimas įstatymu draudžiamas. 
Tai demokratijai butų gėda. Tik darbas 
gimdo pinigą. Negras savo muzika uždar
biauja. Negras /jau pagyvenęs žmogus, ne
atrodo skurdžius — su kaklaraikščiu, kel
nės išlygintos, batai blizga.

Skaitytojau, nepyk, jei čia ta proga 
paliesiu ne tik aklojo negro apsirėdimą, 
bet ir žmogaus geraširdiškumą bei artymo 
meilę. %

Pereinu kiton" gatvės pusėn ir stebiu, 
kas meta pinigėlius šiam aklajam. Gal sa
kysite, jis ne vargšas, valdžios aprūpina
mas. Ne, jis vargšas, didis vargšas, jis 
neregys, jis neturi regėjimo, kurį joks tur
tas neatstos ir už jokius turtus jo niekas 
neparduos.

Žinote musų šteite jokių segregacijos 
klausimų nėra, bet baltasis žmogus — 
krikščionis neturi gailestingumo juodajam 
savo įbroliui. Į metalinį muzikanto puode
lį krinta centai, nikeliai, damai tik iš juod
žių rankų.

Bet žiūrėk, kai mažas negrukas ar ne

griukė iš savo santaupų saldainiams ar le
dams aukoja paskutinį savo centą aklajam 
negrui, pasidaro linksma, norisi gyvent. 
Tik veskim jaunąjį atžalyną doros keliu ir 
sulauksim gražių vaisių.

Šis musų negras, kurs minėto namo 
gardely pavėsiauja ir neskudurnykas. Šios 
rūšies vyrus savo kampe irgi pažystu, Tarp 
jų yra keli negrai. Vienas iš jų tikras varg
šas — rankos kažkaip susuktos, iškreip
tos, viena koja šleiva ir jo rankų bei kojų 
judesiai lyg išnaryti sąnariuose. Mudu su 
kaimynu jo gailimės ir surinktus Daily 
News bei kitus laikraščius jam atiduodam. 
O kartais priedui dar ir kokį skudurį pri
dedant. Vargšo surukęs veidas nušvinta.

Gailestis gailesčiu. Iš gailesčio košės 
nevirsi. Musų gretimo namo savininkas 
žmogus^ turi trijų aukštų, šešių šeimų nuo
savybę, banke einamąją sąskaitą, anot kai- 
minkos, siekiančią daugel tūkstantėlių do
leriu kų, gerą, pelningą darbą, vaikai jau 
gyvena savystoviai, dėl gailestingumo yra 
savo nusistatymo. Laiks nuo laiko suriša 
tvarkingai pundeliais perskaitytus laikraš
čius, pakrauna į savo karą ir nuveža į sku- 
durių sandėlį parduoti, štai jau keli dole
riai kišenėj daugiau, ant širdįes malonu ir 
šilta. Tikrai, kartais, pavydi jo mokėjimu 
gyventi.

Nežinau, kodėl kartais aš sotus, šva
riai apsirėdęs mėgdavau prie liekanų san
dėlio stebėti nelaimingus vargšus skudur- 
nykus, kada jie anksti rytą gatvėmis 
slinkdavo su dviračiais prikrautais gėrybė
mis iš šiukšlių dėžių į pardavimo vietą. 
Šiuose skurdžiuose nesimato jokios poezi
jos, vien tik pilkas kasdieninis nobodus gy
venimas,. vien tik pilvo foziolagi'ja. Sara- 
togos parkelio bomai būdavo įdomesni. O 
gal klystu. Jei nebūtų jie įdomus, neste
bėčiau jų. Gal varge daugiau varsų, nei 
prabangoj.

Maža pastabėlė. Vienas iš šių sku- 
durnykų gražiai atrodąs su žilstančiais 
klaukais, su storoka taukų pagalvėle ant 
vidurių, visiškai nebuvo vargšas. Jisai — 
pensininkas, turėjo pelningą namą. Bet 
nelaimė — jo žmona, kuri buvo viso jo 
turto bosas, neduodavo savo vyreliui nei 
cento nugėrimui. šis vargšelis savo silp

nybę patenkinti stumdavo dviratuką gat
vėmis idant jį prikrovus kartono, skarulių, 
laikraščių. Ne, jis buvo ne bomas. Aš mu
sų apylinkės bomus pažystu. Net galiu 
pasakyti, kuris kuriam bare prisilaka ir 
kur prisilakęs miega. Vieni iš jų, žiūrint 
girtumo, ilsisi ant pirmųjų RKO kino gais
rinių laiptų aikšteles, o kurs stipresnis t. 
y. ne per mierą nusilakęs, pav. Džanas ne
ramusis (taip bomai jį vadindavo), ųes gė
rime neturėjo saiko, kiek jis begers vis 
jam maža, užsilipa ant pačios viršutinės 
laiptų aikštelės ir spiaudo į pasaulį, yra to
kių, kurie čia pat prie baro durų susmun
ka. Bet dažniausia jie ilsisi Saratogos par
kely, žinoma šiltu metu.

(Bu® daugiau)

NĖRA NIEKO

Nėr sovietuose nei velnio! 
Trūksta švarkų, trūksta kelnių, 
Komunistinė gadynė— 
Visų kelnės prasitrinę... 
Nėra kojinių, žaisliukų, 
Nėra muilo nei peiliukų, 
O jei laikrodį pamato, 
Tai/ nustebę, akis stato, 
Ir ne vienas galvą suką 
Ir spėlioja — kas do štuką? 
Ar čia, kartais, koks stebuklas, 
Ar atominis pabūklas 
Užtatai jų Svečnikovas, 
Ekonomikos žinovas, 
Į Chicagą kaip pateko, 
Tai nuo prekių veik apako, 
Viską perka ir į troką, 
Ir už viską—auksu moka. 
Ar jam gaila, kad jų rasė 
Veltui dirbo, auksą kasė? 
Kad nuo darbo vergai truks— 
Žemėj aukso nepritruks!
Lai sau kenčia, lai sau miršta, 
Satelitų masė tiršta...
Kas do bėda? komunistinės širdie®. 
Vergų ašaros neėda...
Apsipirkęs, tikras buožė, 
Į sovietiją nudrožė, 
Tuoj pažinom Čia veikėją, 
Proletarų užtarėją.

Sofija Ambrazevičiene.

Sovietines Agresijos, Klastos ir 
Apgaulės Sukaktis

(Atkelta iš 1 pusi.) 

pačios primestoms Baltijos 
valstybėms sutartims, nei ma
lonėms, kuriomis apdovanojo 
kaikuriuos asmenis, kurie bu
vo priversti nusileisti Sovietų 
reikalavimams. Lietuvos De
legacijos narys K. Bizauskas, 
kuris turėjo pasirašyti nelem
tąją Sovietų savitarpės pagal
bos sutartį, buvo gavęs iš 
Stalino, kaip neseniai p. Garst 
iš ChrušČevo, vyno dovaną. 
Tačiau Sov. Sąjungai okupa
vus Lietuvą, Bizauskas buvo 
areštuotas, deportuotas ir mi
rė tremtyje. Prof. A. Piip, 
žinomas tarptautinės teisės 
mokslininkas, estų delegaci
jos narys, buvo Stalino “pa
gerbtas” jo paties pasirašyta 
nuotrauka, kuri profesoriui 
kainavo gyvybę, kai Sovietai 
užėmė Estiją. Estijos kariuo
menės vadas gen. Laidoner, 
buvo gavęs iš Stalino arabiš
kos veislės žirgą. Tačiau 1940 
m. jis buvo deportuotas. Do
vanotasis žirgas grąžintas at
gal į Maskvą, kuris vėliau bu
vo įteiktas Japonijos užsienių

reikalų ministeriui p. Matac- 
ka, kai tas lankėsi Maskvoje 
nepuolimo sutarčiai pasirašy
ti.

Tokia yra sovietų pažadų 
reikšmė ir tokie jų gausiai 
dalinamų vizitų ar derybų 
programis dovanų tikslai. Im- 
re Nagy ir Pal Maleter liki
mas patvirtina, kad sovietų 
apgaulinga taktika nepasikei
tė,' nepaisant Maskvos vado
vybės pasikeitimų.

Sovietai okupavo Baltijos 
kraštus panašiai kaip savo 
laiku naciai Austriją. Niurn
bergo Tarptautinis Tribunolas 
nubaudė juos už tuos veiks
mus. Jungtinės Tautos pas
kelbė 1945 metais gruodžio 8 
dieną deklaraciją, kuri įtrau
kė Tarptautinio Tribunolo 
statutą. 6-sis Statuto straips
nis išvardina baustinus nusi
kaltimus, kurių tarpe: “agre-. 
syvinio karq planavimas, ruo
šimas, tarptautinių sutarčių 
sulaužymas ir sąmokslo ruo
šimas bet kuriems tų tikslų 
atsiekti”. Tas pats straipsnis 
nurodo, kad: “žmonių naikini
mas, jų pavergimas, deporta

cijos ir kt. nusikaltimai, at
likti politiniais, rasiniais ar 
religiniais sumetimais, yra 
tolygiai baudžiami”.

Šie dėsniai turėtų būti pri
taikinti ir Sovietų nusikalti
mams, kuriuos jie yra padarę 
Baltijos kraštuose, nes šie nu
sikaltimai yra tos pat prigim
ties, kaip pasmerktieji nacių 
veiksmai. Kaikurie Sovietų 
nusikaltimai buvo atlikti dar
gi bendradarbiaujant su na
ciais. Šie ^nuostatai turėtų bū
ti pritaikinti visiems panašių 
nusikaltimų autoriams, tuo 
labiau tiems, kurie yra minė
tus nuostatus pasirašę. So
vietų Sąjunga yra ratifikavu
si Atlanto Charterį, pasirašiu
si Jungtinių Tautų 1942 m. 
sausio m. 1 d. pareiškimą, 
Jungtinių Tautų Charterį, vi
są eilę taikos ir nepuolimo su
tarčių su Baltijos valstybė
mis ir jau minėtąją Jungtinių 
Tautų 1945 m. gruodžio 8 die
ną Deklaraciją. Iš šių aktų 
plaukiantieji įpareigojimai yra 
privalomi Sovietų Sąjungos 
vyriausybei, ir Jai taikintinos 
tų aktų numatytos sankcijos. 
Kadangi Sovietų Sąjunga 
okupavo Baltijos valstybes, 
sulaužydama visus suminėtus 
įsipareigojimus, Sovietų nusi
kaltimai turi būti pasmerkti,

o Sovietų agresijos aukoms— 
Baltijos tautoms — grąžinta 
apsisprendimo teisė laisvai 
gyventi savo nepriklausomose 
valstybėse.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimas Amerikoje — 
dr. Antanas Kučas, išleido L. 
R. K. Susivienijimas Ameri
koje, spaudė “Garso” spaus
tuvė, Wilkes Barre, Pa.
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PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
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Tai stambi šešių dalių kny
ga, pavaizduojanti to Susivie
nijimo istoriją. Išleista gra
žiame kreidiniame popieriuje, 
su veikėjų fotografijomis. 
Amerikos 'Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo vado
vybė ne kartą buvo užsimo
jusi išleisti savo organizacijos 
istoriją, bet vis' pasitaikyda
vo kliūčių. Paskutinį kartą 
istoriją, parašytą kąn. Kati
jono Kemėšio, Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijos profe
soriaus, ir dar nebaigus at- 
s p a u s d i niti Marijampolėje, 
1940 metais birželio 15 dieną 
užtiko sovietinė okupacija. 
Tada ir nesusidarė progos 
pradėtąjį darbą užbaigti. Po 
karo, 1952 m. ARK Susivieni
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jimo Taryba nutarė pavesti 
prof. Ant. Kučui peržiūrėti 
laimingu budu Amerikoje iš
silaikiusias ikan. Kemėšio pa
rašytojo darbo korektūras ir 
jas pritaikyti naujai redaguo
jamoje istorijoje. Prof. Ku
čas pagrindinai pertvarkė
knygos paskirstymą, pridėjo 
reikalingus papildymus ir kai 
kuriuos skyrius naujai prira
šė. Tokiu budu ir susidarė 
pilnutinė istorija. Vertinga 
yrą tai, kad tos organizacijos 
darbuotė ir išvarytas kelias
pavaizduojamai bendroje A- 
merikos lietur‘ 
laikotarpio švi

vių gyvenamojo 
ifjsoje. HjM 

)

Kelione į Pacifiko kraštus 
— Juozas Bachunas, išleido 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, 1958 m., spausdino 
VI. Vijeikio spaustuvė Chica
goje. Gausiai iliustruota vaiz
dais iš tų kraštų, kuriuos ži
nomas Amerikos lietuvių vei
kėjas Juozas Bachunas su sa
vo žmona aplankė 1957 metų 
žiemos mėnesiais. Pradėję Los 
Angeles lietuviais, Bachunai 
betgi daugiausia laiko pasky
rė N. Zelandijos ir Australi
jos lietuviams, kurie juos vi
sur sutiko labai nuoširdžiai ir 
vaišinkai. Kaip savo knygoje 
Bachunas pabrėžia, jie patai
kė lankytis N. Zelandijoje ir 
Australijoje kaip tik metinių 
švenčių metu,, kaip vietos lie
tuviai turėjo daugiausia lais
vo laiko ir todėl galėjo jo 
skirti svečiams iš Amerikos.

Savo knygoje Bachunas ne 
tik aprašo savo ir savo žmo
nos kelionę, bet jis smulkiai 
supažindina skaitytoją ir su 
tuo gyvenimu ibei aplinka, ku
rion tuose jų aplankytuose 
kraštuose yra patekę lietu
viai.

Šituo atžvilgiu tie Bachuno 
įspūdžiai turi ir istorinės reik
šmės, nes, pasirodo, jie kelia
vo ne tik savo malonumui, bet 
ir iš pirmųjų šaltinių patyrė 
ir skaitytojui patiekė auten
tiškos medžiagos apie Pacifi- 
ko kraštų lietuvių gyvenimą. 
Knygos kaina $2.00.

Atliekamus pinigus nuo 
kąądieninio pragyvenimo ge
riausia į vestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonu*

LIETUVIU 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 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUmper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
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 ILtos valandas nuo pirmadieno fki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki ll-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena
6755 S. Western Avė., Chicago, Dl,
WHEC — 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,

DETROIT, MICH., lithuanian Votce. Vedėjas Jonas KrisčtnnM 
803 Crawfo<rd Avė., Detroit 9, Mich. Tel. Vlnvvood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai, ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved, Raiph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 8-2224 
WPAG (Ann Arix>r) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, Nevv Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WP0P—1410. Sekmadieniais—-12-1:00 valandą po pietų.

NEVV YORK — NEW T >EY. Lietuvos Atsiminimai. Vsdt
jas Jack Stukas.
1264 White St., HiUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVT>—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4100-5:00 v. p, \

PTTTSBITRGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda (Dargiai. 
2040 Spring HD1 Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOB—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai

PTTTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėją! A MM* 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittąton, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30-11:00 ryte.

IjOS ANGELES, GAL. I4etuvWJI Radijo Programa, V 
Bronius Gediminas. 4023 W. OQth St., Lo® J
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

SLA Sekretorius Buvo Išvy
kęs į Pittsburghą

SLA sekretorius, dr. M. J. 
Vinikas, drauge su Pennsyl
vanijos Apdraudos Departa
mento egzaminieriais, 
Susivienijimo centre 
organizacijos stovį, 
savaitę buvo nuvykęs 
burgą patikrinti ten ( 
banke laikomus Susivienijimo 
bondsus, paskolų ir kitus ver
tingus dokumentus.

Ta proga sekretorius Vini
kas su prezidentu Dargiu ap
tarė skubiuosius reikalus, 
ypač plačiai buvo apkalbėtas 
dabar 
narių 
mą.

, kurie 
tikrina 
praeitą 
į Pitts- 
Mellono

einantis vajus naujų 
telkimui j Susivieniji-

SLA Penktosios Apskrities ir 
Liet. Spaudos Klubo Išvyka

Tėvynėje jau buvo praneš
ta, kad Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje penktosios apskri
ties ir Lietuvių Spaudos Klu
bo bendrai ruošiama išvyka į 
Susivienijimo vasarvietę At
lantic City, įvyks šį šeštadie
nį ir sekmadienį, spalio 17 ir 
18 dienomis.

Tokios išvykos ruošiamos 
jau keli metai, į jas suvažiuo
ja nemažai iš New Yorko, 
New Jersey ir kitų valstijų 
žmonės ir linksmai praleidžia 
laiką prie Atlanto vandenyno 
tyrame ore tarp savęs besi
kalbėdami, užkandžiaudami ir 
gurkšniųdami šaltą alutį.

Šioje išvykoje, kaip ir pra
eitais keliais metais, irgi bus 
pagaminti skanus pietus, tai 
dalyviams nereikės badauti. 
Sakoma, gabiosios moterys 
šeimininkės jau seniai ruošias 
prie šios išvykos, nes jos no
ri patenkinti atvykusius sve
čius, viešnias, kurių tikimasi 
gausaus būrio. Todėl mylin
tieji praleisti laiką tyrame ore 
ir gražioje nuotaikoje, seka
mą šeštadienį ir sekmadienį 
važiuokite į Atlantic City, 
Susivienijimo vasarnamį.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopa Rengia 
Metinę Vakarienę

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopa, norėdama iš
laikyti per daugelį metų įsi
gyvenusią tradiciją — vieną 
kartą metuose surengti savo 
nariams vakarienę — pobūvį 
geresniam narių susipažinimui 
vieni su kitais, nes to reika
lauja pats broliškumas, kokiu 
yra ir Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje.

Kad išlaikius tą tradiciją, į- 
sigyvenusią musų kuopoje, ir 
šiemet rengiama vakarienė- 
pobuvis, kuris įvyks lapkričio 
mėnesio 7 dieną, 7 valandą 
vakare Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue. Valgius paga
minti sutiko gabiosios ir pri
tyrusios kuopos narės. Jos 
jau dabar dažnai tariasi ir 
daro planus, kad vakarienė 
butų pagaminta kelių įvairių 
rūšių, kad atsilankiusieji kuo
pos nariai ir svečiai bei vieš
nios butų patenkinti. Kad da
lyviams nereiktų troškulį tęs
ti ir kad valgant būt geresnis 
apetitas, prie valgių netruks 
ir gėrimo, kurį parūpins va
karienės rengėjai.

Vakarienei bilietus įsigyki
te iš anksto, kad seimininkės 
žinotų dėl kiek dalyvių paga
minti valgių, kad jų nė vie
nam netruktų vakarienės me
tu. Bilietus galima gauti pas 
visus kuopos valdybos narius, 
taipgi pas mane, žemiau pasi
rašiusį. Jų galima gauti ir 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube, kur įvyks kuopos va
karienė. Todėl dar kartą pra
šau bilietus įsigyti iš anksto 
ir užtikrinti sau vietlj vaka- <

rienėje.
Taigi broliai ir sesės SLA 

38 kuopos nariai ir narės bei 
geros valios lietuviai ir lietu
vaitės, kviečiu visus dalyvau
ti šioje tradicinėje-metinėje 
kuopos vakarienėje ir links
mai jaukioje nuotaikoje pra
leisti šeštadienio vakarą. Aš 
užtikrinu, kad visi busite pa
tenkinti. Taipgi paraginkite 
savo draugus ir drauges daly
vauti, tegul ir jie drauge su 
jumis dalyvauja.

J. Aymanas,
SLA 38 kuopos pirm.

gyvenančius. Tai didelis apsi
leidimas tų, kurie nekreipia 
dėmesio į savo tautos žmonių 
skurdų gyvenimą.

Koresp.

Detroit, Michigaii

Organizacijų Cen tras Rengia 
Tradicinj Vakarą

Steponui Karveliui Pagerb
ti Banketas

Brooklyno lietuviams 
žinomam veikėjui Ste- 
Karveliui. Jam pagerb- 
proga Brooklyno Lietu-

Šiemet suėjo 70 metų am
žiaus 
gerai 
ponui 
ti šia
vių Amerikos Piliečių Klubas 
ruošia banketą, kuris įvyks 
š. m. spalio mėn. 17 dieną, 7 
valandą vakare Klubo patal
pose, 280 Union Avė., Brook
lyn, N. Y.

Bilietai, kurių kaina yra 
$5.00 asmeniui iš anksto už
sisakomi klube (Tel ef on as 
EV. 4-9672) arba pas klubo 
valdybos narius.

Klubo valdyba 
sus St. Karvelio 
pažįstamus šiame 
lyvauti

vi- 
bei 
da-

kviečia 
draugus 
bankete

Klubo Valdyba.

Didžiojo New Yorko Lie
tuvių Visuomenei

Bendriesiems lietuvių šal
pos darbams tęsti, ypač ištie
sti pagalbos ranką Tėvynės 
kankiniams ir tremtiniams, 
šiuo kviečiamas pirmasis — 
viešas visuomenės atstovų ir 
Balfo rėmėjų susiri n k i m a s 
Balfo vajaus 1959 metams 
Komitetui sudaryti.

Susirinkimas įvyks Balfo 
Centro patalpose, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., š. m. 
spalio 15 d. 7 valandą vakare.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Reikalų Vedėjas.

Chicago, Illinois

Balto Suruoštas Koncertas 
Buvo Sėkmingas

SU- 
at- 
Jis

Vietinio Balfo skyriaus 
ruoštas koncertas meniniu 
žvilgiu buvo sėkmingas, 
įvyko Marijos Aukščiausios
Mokyklos patalposą spalio 4 
dieną. Meninė programa buvo 
įvairi, turininga ir žiūrovus 
patenkinanti. Su tokia turi
ninga menine programa musų 
mieste koncertai ne dažnai 
būna.

Tarp kitų meninę programą 
pildančių vietinių menininkų, 
dalyvavo visoj Amerikoj pla
čiai pagarsėjęs solistas čia gi- 
męs-augęs patriotingas lietu
vis Arnoldas Voketaitis iš 
New Hoven, Conn. Kaip vi
suomet, taip ir šį sykį Arnol
das Voketaitis labai gražiai 
save užsirekomendavo padai
nuodamas kelias lietuviškas ir 
angliškas dainas. Jis padaina
vo šių lietuvių kompozitorių 
kurinius: Matulaičio, Banai
čio, Aleksio ir Vanagaičio. Jo
jo gražiu ir išlavintu balsu 
žiurėvai buvo sužavėti.

Su savo dainininkėmis ge
rai pasirodė ir Alice Stephens. 
Jos padainavo kelias lietuviš
kas dainas, kurios buvo 
cialiai paruoštos šiam 
ceriui. Abelnai paėmus, 
certas meniniu atžvilgiu
vo geras ir dalyvius patenki
nantis, už ką padėka priklau
so koncerto ruošėjams.

Galima pastebėti tik tiek, 
kad dalyvių galėjo būti daug 
daugiau, ypač turint galvoje 
tai, kad šis koncertas buvo 
ruošiamas geram tikslui — 
pagalbai anoje pusėje Atlan
to pasilikusiems musų bro-

spe- 
kon- 
kon- 
bu-

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro rengiamas tradi
cinis vakaras įvyks šeštadie
nį, spailo mėn. 24 dieną, His- 
panos-Unidos salėje, 25-th St. 
ir West Ver/ior Highway. 
Pradžia 6:30 valandą vakare. 
Programą atlikti sutiko reži- 
siorė Z. Arlauskaitė-Mikšienė, 
ir jos vadovaujamas dramos 
mėgėjų sambūris.

Detroitiečiai turės progos 
pamatyti gražų veikalą Liud
viko Fuldos 3 veiksmų kome
diją “Stebuklingi vaistai”. 
Vaidins 11 aktorių, įskaitant 
ponią režisiorę. Visi aktoriai 
dirba su pasiaukojimu pašvęs- 
dami savo laiką ir susidariu
sias išlaidas, besimokindami, 
kad veikalus butų suvaidintas 
kopuikiausiai. Po vaidinimo 
bus šokiai ir veiks bufetas.

Visi Detroito ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietuvai
tės esate širdingai kviečiami 
atsilankyti, DLOC valdyba 
bus jums labai dėkinga.

B. K.

I

vidurkį apžvalga parodo, kad 
typiškas Amerikos studentas 
sumoka savo kolegijai ar uni
versitetui daždaug 1,800 do
lerių į metus. Į šią sumą įei
na ne tik pagrindinės išlaiky
mo išlaidos, bet ir visos ki
tos pragyvenimo, transporto, 
knygų, registracijos ir kito
kios išlaidos.

Studentui tačiau yra su
teikta galimybe lankyti nuo 
mokesčio laisvą viešą ;jo gy
venamos vietos universitetą, 
gyventi namuose pas tėvus ir 
išleisti tik 200 dolerių į me
tus už knygas ir kitokias at
sitiktinas išlaidas. Kiekvieno
je valstijoje yra viena ar 
daugiau viešų įstaigų kontro
liuojamų kolegijų ir universi
tetų, kuriems nereikia mokė
ti mokesčio už mokslą stu
dentams, gyvenantiems toje 
pačioje valstijoje. Gyvenan
tiems už tos valstijos ribų 
studentams paprastai tenka 
mokėti tik nominalinis mo
kestis už mokslą.

Patys studentai vidutiniš
kai uždirba daugiau kaip ket
virtį pinigų, reikalingų moks-

Jo išlaidoms padengti. Jie dir
ba vakarais po kursų ir per 
vasaros atostogas. Tėvai mo
ka maždaug 40% ir 30% 
■paprastai susidaro iš šutau- 
pų, susikaupusių iš antrinės 
mokyklos uždarbio ir iš gi
minių dovanų. Stipendijos su
daro apie 5% vidutiniško stu
dento įplaukų.

Yra reikšminga, pagal val
džios studijas, kad dauguma 
Amerikos kolegijų ir univer
sitetų studentų nėra kilę iš 
“turtingų” šeimų pagal Ame
rikos standartus. Faktinai 
18% yra kilę iš šeimų su 
metiniu uždarbiu mažiau ne
gu 3,000 dolerių. Pilni 60% 
kilę iš šeimų, uždirbaničų ma
žiau kaip 6,000 dolerių į me
tus, kas yra typiškas specia
lizuoto Amerikos
darbininko uždarbis, 
yra kilę iš šeimų su 
kaip 15,000 dolerių 
į metus. A. C.

Paieškojimai

Juzefą,
Angeles,

Kumečių

industrijos 
Tik 8% 
didesniu 
uždarbiu

Biznieriams apsimoka gar
sinti savo biznius Susivieniji
mo organe Tėvynėje, nes ji 
plačiai skaitoma.

SLA Pagalbos R

Naujų Metų Sutikimas

Šiais metais JAV LB Det
roito apylinkės valdyba Italų 
salėje, 5101 Oakman Blvd., 
Dearborn, Mich., ruošia vi
siems lietuviams bendrą Nau
jų Metų sutikimą. Vietas ir 
stalus nuo rugsėjo mėn. 18 ( 
dienos galima rezervuoti, pa
sirenkant tikslią vietą iš ank
sto, “Neringos” knygyne, 
“Gaivos” kratuvėje, pas iždin. 
K. Veikutį, telef. WA 4-6469 
ir pas visus valdybos narius. 
Prie stalų bus po 10 vietų. 
Visos organizacijos ir pavie- 
nios grupės gali rezervuoti po 
visą stalą. Įėjimas vienam 
asmeniui, įskaitant stipriuo
sius ir minkštuosius gėrimus 
bei maistą, — 7 doleriai. Stu
dentams — 4 doleriai. Vietas 
rezervuoti iki Kalėdų. Prie 
įėjimo bilietai nebus pardavi
nėjami, nes Naujų Metų su
tikimas bus uždaro pobūdžio 
(kitaip negalima turėti gėri
mų stipresnių už 15%).
Dainavos Koncertas Fordo 

Auditorijoje
1960 m. sausio mėn. 30 

dieną JAV LB Detroito apy
linkės valdyba ruošia “Daina
vos” koncertą, kuris su 90 
asmenų kolektyvu parodys 
mums lietuviškas “vestuves”. 
Jose matysime gražius lietu
viškus papročius, dainas ir 
tautinius šokius. “Vestuvių” 
premjera prieš Kalėdas bus 
Čikagoje.

Koncertas pirmą kartą lie
tuvių ruošiamas 
klausioje Detroito 
Ford Auditorium, 
miesto centre. Po
ten pat bus ir šokiai.

Paskaitų Ciklas
Šį rudenį LB Detroito apy

linkė ruošia Bendruomenės ir 
kitais 
ciklą, 
vauti 
ciklo 
vėliau.

moderniš- 
salėje — 

pačiame 
koncerto

klausimais paskaitų 
kuriame kviečiami daly- 
visi lietuviai. Paskaitų 
kalendorių paskelbsime 

V. Kutkus.

Mokestis už Mokslą 
Kolegijoje

Kiek vidutiniškai kainuoja 
vienų metų studijos Ameri
kos kolegijoje ar universite
te?

JAV Sveikatos, švietimo ir 
Labdaros Departamento (U. 
S. Department of Health, 
Education and Welfare) ne-

liam ir sesėm paremti sku d- j seniai padaryta pagal krašto

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti it Pasiųsti Susivieni>mo lietuvių Amerikoje 
Paridentai Ir Iždininkui Pasirašyti

Spalių 10, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinis
JUOZAS ALEKSANDRAVIČIUS,' 5 kp., Plymouth, 

Pa., gimęs rugpiučio 15, 1889 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužes 1, 1937 m. Mirė rugsėjo 
25, 1959 m. Velionio žmonai, Onai Aleksandra
vičius, pomirtinės išmokėta _________________

VERONIKA BOMBARIDI, 51 kp., Bridgeport, Conn., 
gimusi gegužės 12, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 4, 1938 m. Mirė gegužės 19, 
1959 m. Velionės sunui, Peter J. Peschetas, po
mirtinės išmokėtą  _

SIMAS JAKUČIONIS, 79 kp., Inkerman, Pa., gimęs 
lapkričio 24, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 18, 1913 m. Mirė rugpiučio 21, 
1959 m. Velionio dukteriai, Julei Emma Jaku
čionis, pomirtinės išmokėta __.______________ _

JUOZAS BUIRDZJLAUSKAS, 82 kp., Pana, III., gi
męs rugpiučio 5, 1877 m., 'Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 27, 1906 m. Mirė rugsėjo 18, 
1959 m. Velionio žmonai, Marei Burdzilauskie- 
nei, pomirtinės išmokėta ____________________ ,

ANTANAIS AKROMJAS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs 
liepos 15, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 7, 1941 m. Mirė birželio 1, 1959 m. 
Velionio žmbnai, Teofilei Akromas, pomirtinės iš
mokėta ___ ________________________________

JUOZAS SLANČAUSKAS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., 
gimęs vasario 13, 1917 m., Zanesville, Ohio. Prie 
SLA prisirašė vasario 1, 1937 m. Mirė rugsėjo 
18, 1959 m. Velionio žmonai, Geneviev Slan- 
causkas, pomirtinės’ išmokėta------------------------

BESS1E BEEKINS, 185 kp., E. Chicago, Ind., gimusi 
kovo 15, 1909 m., E. Chicago, Ind. Prie SLA 
prisirašė vasario 7, 1950 m. Mirė liepos 6, 1959 
m. Velionės vaikams, (Donald J. Mestrovich ir 
Jean R. Hogg, pomirtinės išmokėta-----------------

EDUARDAS SPORAS, 485 kp., E. Chicago, Ind., gi
męs sausio 21, 1888 m., (Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 15, 1957 m. Mirė rugsėjo 18, 
1959 m. Velionio žmonai, Felicijai Špokas, po
mirtinės išmokėta_____________ _____________

JONAS VENGRIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
męs spalių 30, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 2, 1929 m. Mirė rugsėjo 25, 
1959 m. Velionio seseriai, Linai Lesechek, po
mirtinės išmokėta ____________ 

ANTANAS BRAŽINSKAS, 352 kp.,
gimęs kovo 18, 1881 m., Lietuvoje, 
prisirašė 
1959 m.
mirtinos

FRICAS M.
N. Y., gimęs balandžio 20, 1911 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė birželio 18, 1955 m. Mirė 
rugsėjo 3, 1959 m. Velionio žmonai, Stanislovai 
Bintakienei, pomirtinės išmokėta.........-............__

Lietuvos Generalinio Konsulo 
*New Yųrke paieškomi asmenys:

Severinas-Grinkevičiutė
dantų gydytoja, gyv. Los 
Kalifornijoje.

Jaloveckas Jonas, iš
km., Metelių par., Alytaus apskr., 
gyveno Paterson, N. J.

Janavičienė-Kurilavičiute Ona, ir 
šeima, gyveno Indianoje.

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

Jasmontas Izidorius ir Jonas, ir 
Jasmontaitč Brone.

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

Kasakaitis Jonas, žmona Seme- 
levičiutė-Kasakaiti'enė Rože, kilusi 
iš Gudžiūnų vals., Pociūnėlių par.,. 
Kėdainių apskr., gyveno 
deo, Urugvajuje.

Lengvinas Pranciškus, 
sūnūs, žmona, du sūnus

Miknys Jonas ir Juozas, 
raitė Albertina ir Liucija.

Pagojus Petras, iš Eigirdžių kai
mo, Jono ir Barboros sūnūs.

Ramanauskas (Remanowski) Al
fredas, kilzs gal iš Kėdainių apsk. 
Skinkienč Agota, Vinco duktė, gy
veno 1814 W. 46 St., Chicagc, III.

Šležas Juozas, Mykolo sūnūs, 
žmona Vince, duktė Valoma, gy
veno 3922 W. 62 St., Chicago, III.

Vitkevičius Antanas, Antano sū
nūs, gyveno Winchester,

Amšinienė-Pažereckaitė 
no duktė, iš Pavidaujo 
Eržvilko vals.

Kalvaitis Juozas ir
Bartininkų.

Ileškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi 

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti narna bei kitokia nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

I
i>

I

Montevi-

Fabijono 
ir duktė. 

, ir Mik-

Mass.
Ona, Jo-
III km.,

Jurgis, nuo

juos žinan 
Atsiliepti:

$600.00

250.00

300.00

600.00

250.00

600.00

333.32

1,000.00

□00.00

•>

I
i
♦k

(

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta?

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y 
NOTARY PUBLIC

Y 
i

i 
i

4

Detroit, Mich.,
Prie SLA 

sausio 2, 1916 m. Mirė rugsėjo 11, 
'Velionio sunui, Juozui Bražinskui, po- 

išmokėta __________________________
BINTAKYS, M.D., 368 kp., Brooklyn,

217.00

500.00

Viso ________________ ____
Nuo pradžios šįų metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgoje pašalpos
M. PICAITIEN®, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 11 savaičių 4 dienas— $36.14 
V. LASTAUSKAS, 69 kp., Rochestor, N. Y., sirgo 12 savaičių _______ 92.47 

i V. VAJvECKIEN®, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 8 sav. 3 d._____  65.25
P. VIGAS, 124 kp., Hartford, Conn>, sirgo 12 savaičių ...........................114.50
M. GRUDIS, 143 kp,, W. Scranton, Pa., sirgo 12 savaičių___ i_____ 54.00
A. AZBIKAITIS, 155 kp., Bcnldj III., sirgo 11 sav. 1 d. ....................... 68.75
G. B. DARGIS, 353 kp., Pittburgh, Pa., sirgo 11 sav. 4 d. —.................106.00

„$5,100.32
$116,571.91

Viso . ............................................... .
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

.-$537.11
$20,591.01)

I

I

f

SHALIN1 

(Shalinskas) 

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station > 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—■SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
••NEPRIKLAUSOMA LIETUVI” tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lietuviikosioa 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
t

e

*

1

t

■c

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiąja 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 aklų .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

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.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias ■ 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11 .(X 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14jOO metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams. $7.00 — pusei mėtų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekį arba Money Orderi to 
klu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halfted Street. Chicap* K lOinoc

NAUJIENO&

NAUJIENOS

1 
t 
i 
i

»

I
» i1



SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

50 METAI

7

Acoeptanoe for Mailing at Spedal Rate of Postage provided for 
In Section 1108, Act of October 3, 1917, Authonzed June 27, 1818

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. YM under the Act of March 3, 1879

MIRĖ GENEROLAS MARSHALL, 
BUVĘS VALSTYBES SEKRETORIUS
Asmenyje Generolo George Marshall 
Amerika Neteko Dar Vieno Žymaus 

Valstybės Vyro ir Karininko
Spalio 16 dienos vakare, po ilgos ligos VValter 

Reed ligoninėje mirė generolas George Marshall, su
laukęs 78 metus amžiaus, antrojo pasaulinio karo me
tu buvęs a unijos vyriausias pareigūnas, vėliau buvęs 
Valstybės ir Apgynus sekretorius. Valstybės Departa
mentas sako, kad generolas George 'Mąslią 11 mirė nuo 
senatvės ligos ir kitų susidėjusių komplikacijų, kaip 
inkstų liga ir pa ra Ii žius, kuris velionį kankino per ii- 
g<i laik;j.

Generlas Marshall sveiku būdamas, ėjo įvairias 
atsakom ingas valstybines pareigas ir nusipelnęs pa
garbos valstybės vyras, todėl spalio 20 dienų palaidotas 
Arlingtono Tautinėse Kapinėse su privatiškomis apei
gomis. Laidojimo apeigas Fort Myer Koplyčioje Ar- 
lingtone atliko Canon Luther D. Miller iš AVashingto- 
no Tautinės Katedros.

Generolas Marshall buvo ne tik aukšto laipsnio 
karininkas, bet jis buvo valstybininkas ir planuotojas, 
jis sugalvojo Marshall Planą, už kurį buvo apdovanotas 
Nobelio Taikos Dovana 1953 metais. Jis suparaližuo- 
tas buvo savo rezidentijoje praeitą sausio mėnesį Pine- 
hurst, N. C., iš kur į Washingtoną atvyko kovo mėnesį 
į Walter Rced ligoninę gydytis, ir čia, vietoj pasveik
ti, spalio 16 dienų išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Generolui mirus, prezidentas Eisenhoweris padarė 
viešą pranešimą visai tautai, kuriame sako, kad gene
rolas Marshall buvo prityręs žmogus ir mokėjo ne tik 
ramiam laike, bet ir gresiant. pavojui orientuotis ir pa
vojų baigti gražiu budu. Taipgi prezidentas išleido 
proklamaciją, kuria prašoma visa tauta, .negerolo pa
gerbimui, nuleisti vėliavas iki pusės stiebo.

Asmenyje generolo George Marshall, Amerika ne
teko ilgamečio ir gabaus karininko, pirmaeilio valstybės 
vyro, taikos mylėtojo ir gabaus diplomato. Nors buvo 
sulaukęs 78 metus amžiaus, bet dar galėjo gyventi ir 
būti naudingas savo mylimai valstybei, kuriai visą gy
venimų dirbo, bet nelauktoji ir .nepageidaujama mirtis 
jį išskyrė iš gyvųjų tarpo ant visados.
Atrodo, kad viršūnių konferencija įvyks

Jau ilgokas laikas spaudoje 
rašoma apie sukvietimą viršū
nių konferencijos. Tuo Klausi
mu, kaip spauda rašė, kalbė
jos ir prezidentas Eisenhowe- 
ris su Sovietų Sąjungos mi- 
nisteriir pirmininku jam lan
kantis Amerikoje, Didžiosios 
Britanijos ministeris pirmi
ninkas Macmillanas jau seniai 
kalba apie tokios konferenci
jos sukvietimą, ypač jis pra
dėjo garsiai kalbėti po apsi
lankymo Maskvoje ir pasikal
bėjimo su Chruščevu, tačiau 
iki šiol nieko tikro nebuvo ži
noma apie konferencijos su
kvietimą, nes tam nepritarė 
kitos valstybės, net ir pats 
prezidentas Eisenhoweris ne
seniai pareiškė, kad jis tik 
tuomet pritars viršūnių kon
ferencijos sukvietimui, jei iš 
anksto bus numatyta, kad to
kioje viršūnių konferencijoje 
butų prieita prie kokio nors 
kontretaus susitarimo.

Dabar is Washngtono pra
nešama, kad Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos vadai pri
tarto sukvietimui viršūnių 
konferencijos, tik kancleris 
A d e n a u e ris pareiškė, kad 
pirm vykimo į viršūnių kon
ferenciją, vakarų vadai su
kviestų konferenciją Wa- 
shingtonc pasitarimui pirm 
susitinkant su Sovietų Sąjun
gos ministeriu pirmininku Ni
kita Chruščevu. Prancūzijos 
ministeris pirmininkas 
Debre savo valstybės 
mente pareiškė, kad 
virtinių konfarekctja 
tai reikia prie jos garai prisi-

y *

vyrų pareikštų 
galima suprasti,

rengti, jei norima turėti gerų 
vaisių. Butų didelis nusivyli
mas—pareiškė Michel Darbe, 
jei konferencija nepavyktų.

Iš tokių dviejų valstybių 
pirmaeilių 
nuomonių, 
jog jiedu nededa daug vilčių 
ir viršūnių konferenciją, bet 
kaip dabar atrodo, viršūnių 
konferencija greičiausia į- 
vyks, tačiau iki šiol nenuro
doma tokiai konferencijai vie
ta ir laikas. Tiesa, spauda 
dažnai mini Ženevą, taipgi 
kartas nuo karto minima, kad 
konferencija įvyks šių metų 
gruodžio mėnesio pradžioje, 
bet tai tik spėjimai.

Michel 
parla- 
jeigu 

įvyktų.

Alžirijoje kovos 
nesibaigia

Jau ilgokas laikas Alžirijos 
sukilėlių su Prancūzijos ka
reiviais eina kruvinos kovos. 
Alžiriečiai sukilėliai kovoja už 
nepriklausomybės * gavimą ir 
atsiskyrimą nuo Prancūzijos, 
o Prancūzija nenori alžirie- 
čiams duoti nepriklausomybę 
ir siunčia savo apginkluotus 
karius kovoti prieš sukilėlius. 
Kovose netenka gyvybių ne 
tik sukilėliai, bet. ir Prancū
zijos kareivių žūsta kautinė- 
se. Dabar iš Kairo praneša
ma, kad jau užmušta virš 
dviejų šimtų Prancūzijos ka
reivių ir daug sužestą. Apie 
alžiriočių nuostolius gyvybė
mis nieko nesakoma, bet iš 
praeities žinoma, kad jų ne
manai žuvo kovose.

Pennsylvanijos Apdraudos Departamento egzaminieriai
Susivienijimo centro patalpose drauge su iždininke Nora Gu- 
giene ir sekretorium dr. M. J. Vinilai. Iš kairės j dešinę: 
B. J. Stango, D. J. Di-Sipio, egzaminacijos pirmininkas, Su
sivienijimo iždininkė Nora Gugienė, M. M. Copeland, ir Susi
vienijimo sekretorius dr. M. J. Vinikas.

Chrūščevo Vizitas ir Lietuvos 
Vardas Amerikos Spaudoje

New York—Jungtinių Ame
rikos Valstybių spauda rašy
damas apie Chruščevo vizitą 
Amerikoje plačiai paminėjo ir 
Lietuvą. Štai jau rugsėjo 4 
dieną North-Central Louisia- 
na Register, Alexandia, Louis- 
siana, paminėta 46-to Lietuvių 
Vyčių seimo priimta rezoliuci
ja Chruščevo atsilankymo rei
kalu. Rezoliucija buvo pasiųs
ta JAV-bių prezidentui.

Rugsėjo 10 d. Westwood, 
Mass. Presą skelbia lietuvių 
organizacijų rezoliuciją, kurią 
Norwood, Mass. lietuvių or
ganizacijos pasiuntė JAV-bių 
vyriausybei.

Rugsėjo 11 dieną John C. 
OBrien rašydamas apie 
Cfaruščevo vizitą Chicagos 
New Worid primena, Ameri
kos lietuviams, kurie kėlė bal
są kada Stalinas lietuvius, lat
vius ir estus ir kitus trėmė į 
Sibirą.

Rugsėjo 14 dieną Louis- 
ville, Kentuky, Times veda- 
mąjamo liesdamas Chruščevo 
vizitą primena, kad Chicagos 
priemiesčiuose važinėjo 150 
automobių ir 10 sunkvežimių 
iš kurių buvo dalinami atsi
šaukimai, o taip pat pažymi, 
kad tose demonstracijose da
lyvavo ir lietuviai.

Tokias pat pastabas padarė 
ir Galesburg, LU. Register- 
Mail tą pačią dieną.

Clevcland, Ohio Press taip 
pat rugsėjo 14 dieną, rašyda
mas, kaip turi būti sutiktas 
Chruščevas, sako, kad tarpe 
kitų ir lietuviai turi savo spe
cifinius jausmus Chruščevui.

Žinomas žurnalistas Roscoe 
Drumond rašydamas iš Wa- 
shingtono rugsėjo 17 dieną .. 
peržvelgia Sovietų politiką 
nuo Lenino laikų ir sAko, kad 
Stalino laikais Sovietai suda
rė nepuolimo paktus su Lie-

Paleistas Explorer VBfl
Jungtinės Valstybės praeitą 

savaitę iš Cape Canaveral, 
Floridos, paleido į erdvę dar 
dieną satelitą, vardu Explo- 
rer VĮ1, kuris, sakoma, pate
ko į orbitą ir skrieja aplink 
žemę. Tai jau devintas iš ei
lės Amerikos paleistas sateli
tas. Sakoma, kad neužilgio 
bus paleista rakieta aplink 
mėnulį. Pavykus paleisti Ex- 
plorer VII, Amerikos moksli
ninkai ruošiasi didesniam dar
bui, nustatyti tam tikrus spin
dulius, kurio sulaikys žmo
gaus pirmąjį bandymą pasiek
ti mėnulį. Ar fokis mokslinin
kų užsimojimas išsipildys, 
ateitis parodys. .

tuva, Latvija ir Estija ir vė
liaus priverstinai inkorporavo 
tuos kraštus į Sovietų Sąjun
gą. Drummond straipsniai pa
sirodė daugelyje laikraščių vi
same krašte.

Herald-Whig, Quincy, III., 
rugsėjo 17 dieną vedamąjame 
nurodo, kad Chruščevas buvo 
priimtas šaltai/ o todėl, kad 
amerikiečiai negali užmiršti 
ką Sovietai padarė Vengrijo
je, o taip pat užėmė mažas 
valstybes, *jų ttfcrpc ir Lietu
vą.

Journal, Tupelo, Miss., rug
sėjo 18 dieną vedamąjame sa
ko, kad pasaulis domisi, ko 
nori Chruščevas, čia pat spė
ja, kad jis nori paskirstyti 
Sovietų ir kitų įtaką pasauly
je. Tarp kitko vedamąjame 
sakoma, kad mes, amerikie
čiai, per mažai padrąsiname 
pavergtuosius susilaukti lais
vės, tačiau nors nenustojome 
intereso į tuos pavergtuosius 
ir oficialiai nepri pažystame 
užėmimą Lietuvos, Latvijos 
ir kitų.

Los Angelas Mirror-News 
vedamąjame prinenama, kad 
Sovietai užsmaugė Pabaltyjo 
valstybių laisvę, kuri gyvavo 
22 metus.

News-Joumal, Ham i i t o n, 
Ohio, savo rugsėjo 19 dieną, 
vedamąjame “Deeds, not 
Words” daro kai kurias pas
tabas apie Chruščevo kalbą 
Jungtinėse Tautose, tarp kit
ko sako, kad dėl kolonializmo 
Sovietų Sąjungą įgali kaltinti 
Latvija, Lietuva ir Rytų Vo
kietija.

Sentlnel, Ansonia, Conn., 
rugsėjo 21 laidos straipsnyje 
“Po aktoriaus kauke” rašant 
apie Chruščevą sako, kad ryš
kus mėsininkas kalba lyg jis 
butų išlaisvintojas, kada jis 
pavergė Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Lenkiją, Rumuniją, Bul
gariją, Albaniją, kontinent.alę 
Kiniją ir kitas valstybes.

News, Athol, Mass. rugsė
jo 21 dieną The Friendship 
Drive. straipsnyje rašo, kad 
Rusiijoje prasidėjo draugingu
mo su Amerika propagandos 
savaitė. Kiekvienas amerikie
tis gali pagalvoti, kad norima 
baigti šaltasis karas, tačiau 
laikraštis primena Rytų ir 
Centro Europos valstybes, jų 
tarpe ir Lietuvą, kurios yra 
Rusijos prarytos.

George Murray Ajnerican, 
Chicago, III., savo rugsėjo 23 
dieną straipsnyje taip pat pri
simenu. Pabaltyjo valstybių 
.užėmimą, jų tarpe ir Lietu
vą- :

Post and Titnee Stetr, Qn- 

cinnati, Ohio, rugsėjo 23 die
ną st r a i p s n y j e sako, kad 
Chruščevas San Francisco, 
tarp kitko pareiškęs, kad jie, 
Sovietai persiėmė Kristaus 
nuostatą—'Meilę Artimui. Čia 
laikraštis nurodo Sovietų mei
lę artimui, išvardina visas 
kaimynines valstybes, kurias 
Sovietai pavargę, tų valstybių 
tarpe minima ir Lietuva.

Lietuvos vardą ir jos da
bartinę būklę minėjo veik vi
si Amerikos laikraščiai. Kiti 
net prisiminė Pavergtųjų Są- 
vaitę, kurią paskelbė Prezi
dentas. Chruščevas kalbėjo, 
bet Amerikos spauda priminė 
Rytų Centro Europos būklę, o 
kartu ir Lietuvą. LAIC.

PEV Seimas Atžymėjo 
JT Sesijos Pradžią

Rugsėjo 15 Jungtinės Tau
tos pradėjo savo pilnaties 
XIV sesiją. Šios sesijos pra
džia sovietų pavergtosioms 
valstybėms dviem atvejais 
yra ypatingai aktuali: (a) 
nuo 1956 visų JT pilnaties se
sijų darbotvarkėje figūravęs 
Vengrijos klausimas XIV se
sijos darbotvarkėje nebefigu- 
ruoja; (b) užtat, vietoj svar
sčiusi Vengrijos bylą, JT pil
natis iškilmingai klausėsi 
Vengrijos ir kitų sovietų pa
vergtųjų valstybių vyriausio
jo pavergėjo Chruščevo.

Kadangi Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimas savo se
siją pradėjo tik rugsėjo 29, 
kad ryšium su Chruščevo vi
zitu JAV turėtų bent kiek 
realesnių duomenų artimiau
sios ateities tarptautinės po
litikos krypčiai vertinti, tai 
JT pilnaties XIV sesijos pra
džia buvo atžymėta tik PEV 
Seimo narių-vaJstybių vėliavų 
pakėlimu prie Seimo patalpos 
priešais JT rumus.

Grojant tautinius himnus, 
viena po kitos kilo iki pusės 
steibo Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Ven
grijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos, ir Rumunijos juo
du šydu pridengtos vėliavos. 
Centro ir Rytų Europos kraš
tų kilmės amerikiečių prezi
dentas Msgr. Jonas Balkunas 
sukalbėjo įspūdingą maldą, 
o PEV Seimo pirmininkas S. 
Korbonskis tarė žodį, primin
damas, kad prasidėjusioj JT 
XIV sesijoj sovietų paverg- 
sios valstybes atstovaujamos 
ne savo tautų pasitikėjimą 
turinčių atstovų, o tik Sovietų 
Sąjungos jėga primestų mari- 
joniečių garsiękalbių, ir >pa- 
brėždamas, kad, užleisdamos 
savo tribūną Chruščevui, kurį 
JT pilnatis jau dvylikoje savo 
rezoliucįjų Vengrijos klausi
mu yra pasmerkusi, JT elgia
si, kaip tas Šekspyro herojus, 
pagal kurį, jei kam negalima 
atleisti, reikkia apkabinti 
(Whom you cannot excuse, 
you embrace), bet. kad tokiu 
savo nuolankumu agresoriui 
JT pačios sau kasa duobę.

Rusai Bėga iš Kara
liaučiaus Srities

“Ka.liningradskaja Pravda” 
( K a r a liaučiuje)’ skundžiasi, 
kad Karaliaučiaus srityje. į- 
kardinti rusai ibe leidimo pa
sišalina iš savo gyvenviečių 
ir grįžtą iš kur atvykę arba 
persikeliu. į kitas sritis. Par
tijos organas reikalauja grie
žtų priemonių prieš tokį “so
cialistinės statybos sabotažą”. 
Apgyvendinti Karaliau č i a u s 
srityje rusai raginami dargi 
rašyti savo giminėms tevynė-

NAUJA SUSIVIENIJIMO KUOPA
375 žvaiždč SLA Garbingoje Vėliavoje

A. KAULINAS, 
naujos kuopos organizaturius

jo pagelbininkas V. Kačinskas.
Kadangi A. Kaulelio pastangomis įsisteigė nauja 

kuopa, todėl norime SLA narius supažindinti su nauju
kuopas organizatorium.

■v •

šviečia, jo asmenybę.
A. Kantonas ir šiandien daug dirba įvairioje visuo

meninėje veikloje. Jis yra savaitraščio Laisvoji Lietu
va redaktorius, Dainavos ansambly režisierius, aktyvus 
Lietuvos Atgimimo-sąjūdžio narys ir pragyvenimą, kaip 
ir visi aliuviai, užsidirba tarnaudamas l’nited Air Line.

Taigi, ši asmenybė, kuri yra atlikusi tokius dide
lius darbus, kuri, nenuilstamai ir šiandien reiškiasi tau
tinėje veikloje, rado laiko .ne lik įsijungti į SLA eiles, 
būt kartu suorganizuoti naują kuopą, kuri, nėra abejo
nes., bus labai gražus ir vertingas įnašas SLA broliškai
organizacijai.

Naujoje SLA 375 kuopoje yra kelios šeimos, kurios 
lapo šimtaprocentinėmis SLA šeimomis. Šimtaprocen
tinės šeimos .naujoji' kuopoje yra šios: Kaulėm], Kačin
skui, Macianskių ir Oželių.

Šis įvykis rodo, kad seniausia, patriotinė SLA or
ganizacija įdomaujasi lietuviai ir mielai tampa jos na
riais.

SLA organizacija, kurioje gyvai girdimas Lietu
vos atgimimo Aušros ir Varpo gadynės balsas, yra mie
la ir artima kiekvienam lietuviui. Butų labai džiugu, 
kad ir kiti lietuviški sambūriai pasektų A. Kantono ir 
V. Kačinsko pavyzdžiu. Tas duoda didele .naudą pa
tiems sambūriams ir kartu stiprina musų brolišką. SLA 
organizaciją.

Reikšdami didelį dėkingumą, sveikiname organiza
torių A. Kati lėną, jo pagalbininką V. Kačinską, naujos 
kuopas valdybą ir Aistis narius. Linkime naujai kuopai 
ilgiausių meti] ir daug sekines jos veikloje.

je, skatinant juos persikelti į 
Karaliaučiaus sritį, šių metų 
planams įvykdyti Karaliau
čiaus sričiai trūkstą apie 
20,000 darbininkų.

Tas pats laikraštis kriti
kuoja Karaliaučiaus srities 
buitinio aptarnavimo ir mais
to tiekimo įstaigas ir įmones. 
Gyventojų aprūpinimas pre
kėmis Karaliaučiaus srityje 
1958-59 metais esąs pablogė
jęs tiek, kiek niekad po karo. 
l\>s netvarkos kaltininkai jau 
esą išaiškinti ir pašalinti iš 
BavO K.

Lietuvių sostinėje, Chi
cago j it, spalio mėn. 1 dieną 
įsisteigę n a u j a SLA 375 
kuopa. Naujosios kuopos 
steigėjai į garbingą SLA 
vėliavą įsegė dar vieną nau
ją žvaigždę arba gražų dei
mantą ir tuo suteikė musų

B- *

organizacijai didelį džiaug
smą.

Reikia tikėti, kad ne tik 
SLA vadovybė, bet ir visi 
nariai šiuo nauju ir t. a i p 
reikšmingu įvykiu nuošir
džiai pasidžiaugs, nes nau
jos kuopos įsteigimas nėra 
kasdieninis dalykas.

Steigiant naują k u o p ą.

Plungės liną audinių fabri
kas esąs iš pagrindų pertvar
komas. Nesenai į naujas pa
talpas perkelta dalis audimo 
staklių ir visi paruošimo sky
riaus įrengimai. Buvusio pa
ruošimo skyriaus patalpose 
pradėtas įrengti taurinimo 
skyrius. Įmontuotos naujos 
mašinos ir automatai. Visos 
mechaninės audimo staklės 
busiančios pakeistos automa
tinėmis. Po rekonstruavimo 
pnonės pajėgumas padidėsiąs 
60%. .
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Jau žinome, kad SLA prez. 
P. Dargis, bus musų sidabri
nio kuopos jubiliejaus garbės 
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buvo pranešta viešai 
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.
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Susivienijimo kuopų 
sukakčių, minėjimai

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje turi kuopas beveik vi
sose Amerikos valstijose ir 
Kanadoje. Vienos jų gyvuoja 
trumpesnį, kitos ilgesnį laiką. 
Yra ir tokių kuopų, kurios 
gyvuoja 50 metų, kitos 25 
metus, rūpinasi tų auksinių 
ar sidabrinių sukakčių atžy
mėjimui ir tam tikslui ruošia 
pobūvius, kad juose peržvelg
ti ilgų metų veiklą ir prisi
minti tuos kuopų veikėjus, 
kurie per 50 ar 25 metus nuo
širdžiai kuopose dirbo ug
dydami jas nariais, tarnauda
mi valdybose, prirašinėdami 
lietuvius ir lietuvaites į kuo
pas.

Tokie kuopų veikėjai užsi
tarnauja padėkos, pagerbimo 
ir jie neturėtų būti pamiršti 
kuopų sukaktims paminėti su
ruoštuose parengimuose, nes 
tik dėka jų pasišventimui ir 
ryžtingam darbui kuopos iš
gyvavo ilgus metus ir sulaukė 
25 ar 50 metų jubiliejų.

Susivienijimo 212 kuopos 
auksinė sukaktis

Susivienijimo 212 kuopa gy
vuoja Kenosha, Wisconsin 
valstijoje. Tai nedidelis ir ne- 
taip jau gausiai lietuviais ap
gyventas miestas, 'bet jame 
gyvenanti lietuviai, būdami 
energingi ir suprasdami Susi
vienijimo svarbą lietuviams, į 
kuopos narių eiles įtraukė ne
mažą skaičių lietuvių, atliko 
daug gerų darbų per 50 metų 
ir dabar ruošiasi paminėti 
kuopos 50 metų gyvavimo su- j 
kaktį. Tai reikšminga sukak
tis, ir kuopos pareigūnai labai 
gerai daro, kad tą sukaktį ne
praleidžia tylomis.

Sukakties minėjimas įvyks 
šių metų lapkričio mėnesį 14 
dieną, 6 valandą vakare, Bur- 
gers Hali, 4913 7-th Avenue. 
Butų labai gerai, kad šiame I 
212 kuopos istoriniam minėji- Į 
me dalyvautų kodaugiausia I 
svečių ir viešnių ir drauge su I 
Susivienijimo nariais paminė- | 
tų auksinį jubiliejų, 
kuopos veikėjai 
tų, kad tame 
minėjime butų 
tarnavę kuopos 
tik jų pastangomis kuopa iš
gyvavo 50 metų.

®
Susivienijimo 236 kuopos 
sidabrinė sukaktis

Amerikos parubežy Toronte 
gyvuoja Susivienijimo 236 
kuopa. Ją prieš 25 metus su
organizavo pirmieji į Torontą 
atvykę patriotingieji lietuviai. 
Nors pirmose kuopos gyvavi
mo dienose sąlygos nebuvo 
lengvos, bet tuometiniai orga
nizatoriai ir veikėjai sugebė
jo sutelkti nemažą skaičių lie
tuvių ir lietuvaičių į kuopą. ‘

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 236 kuopa gyvuoja To
ronte, Kanadoje, JAV 
bežy. Ji prieš 25 metus 
ganizuota patriotingų 
vių. Per tuos 25 metus
mieste buvo pristeigta įvairių 
draugijėlių su įvairiais var
dais, bet jos buvo tik vietinio 
pobūdžio, kiek laiko pagyva- 
vę išnyko nepalikdamos jokio 
pėtsako, apie jas daugiau nie
kas neprisimena, tartum jų 
visai nebūtų buvę ant šio ap
valaus žemės kamuolio.

Tačiau Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 236 kuopa, ku
rios centras yra didmiestyje 
New Yorke, yra nacionalinė 
organizacija, kuri turi kuopas 
beveik visuose Jungtinių A- 
merikos Valstybių miestuose 
ir Kanadoje, nuo pat įsistei- 
gimo auga nariais ir žengia 
pirmyn. Taip yra dėl to, kad 
kuopoje yra energingų narių, 
kurie, labai dažnai, užmiršda
mi savo asmeniškus reikalus, 
pasišventusiai uirba kuopos 
labui ugdydami ją nariais. 
Pirmesniesiems veikėjams ir 
steigėjams kiek apilsus, o kai 
kurių sveikatai pašlijus, jų 
vieton stojo nauji, pilni ener
gijos žmonės, atvykę į Kana
dą po antrojo pasaulinio ka
ro. Dėka tų vėliau atvykusių 
energingų veikėjų, Susivieni
jimo 236 kuopa sparčiai auga 
nariais, ir dabartiniu metu, 
kuopai ruošiantis prie sidab
rinio jubiliejaus sukakties 
minėjimo, turi apie du šimtus 
narių geram stovyje.

Kuopos susirinkimai, išsky
rus vasaros karščius ir atos
togas, būna gausus dalyviais, 
nes jie žino, kad priklauso di
džiausioje lietuvių apdraudos 
ir pašalpos organizacijoje — 
seniausioje lietuvių bendruo
menėje, ja domisi, lanko susi
rinkimus, rimtai svarsto sa
vo broliškos organizacijos ir 
lietuvybės reikalus. Matant 
kuopos susirinkimus skaitlin- 

I gus nariais, reikia tikėtis, kad 
musų kuopa su kiekvienu su
sirinkimu daugės nariais ir 
turtu. Turtu ji didės dėl to, 
kad jos nariai yra energingi, 
nori dirbti ir ruošiant kokius 
parengimus netingi padirbė
ti, parengimus išgarsinti ir 
jie būna publikos gausiai lan
komi, o iš parengimų beveik 
visuomet kuopa turi pelno ir 

, iždas padidėja keliais desėt-

Dėka tų pirmesniųjų ir po an
trojo pasaulinio karo atvyku
sių lietuvių į Torontą, kuopa 
išgyvavo 25 metus ir ruošiasi 
paminėti sidabrinę sukaktį. 
Toji sukaktis, kaip jau Tėvy
nėje buvo rašyta, įvyks šių 
metų spalio mėnesio 31 dieną, 
Prisikėlimo parapijos svetai
nėje.

Parengime bus turininga 
meninė ir kalbų programa. 
Kalbą pasakys Susivienijimo 
prezidentas Povilas Dargis. 
Nėra abejonės, kad sidabri
niame kuopos sukakties minė
jime bus pagerbtih visi tie vei
kėjai kurie pasišventusiai dir
bo kuopai per 25 metus, nes 
jie tokio pagerbimo savo bar
ba is užsitarnavo.

kais dolerių.
Šiemet sukanka 25 metai 

nuo kuopos įsisteigimo bei jos 
veiklos. Tai reikšmingai su
kakčiai atžymėti ruošiamas 
parengimas su menine ir kal
bų programa. Jis įvyks šių 
metų spalio mėnesio 31 dieną, 
Prisikėlimo parapijos svetai
nėje. Kalbą pasakyti pakvies
tas Susivienijimo prezidentas 
Povilas Dargis iš Pittsburgh, 
Pa. ir, kiek man teko sužino
ti, sutiko atvykti į Torontą 
spalio 31 dieną ir pasakyti 
kalbą. Taipgi bus turininka ir 
dalyvius nevarginanti meninė 
programa, kalba irgi nebus 
varginanti, nes musų organi
zacijos prezidentas moka kal
bėti, ypač Susivienijimo rei-

kalais, nes jis gerai pažįsta 
savo organizacijos narius ir 
žino organizacijos reikalus, 
tai jis savo kalba torontiečių 
nesuvils.

Todėl broliai ir sesės Susi
vienijimo 236 kuopos nariai ir 
visi torontiečiai bei apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietu
vaitės, jau dabar pradėkite 
ruoštis Susivienijimo 236 kuo
pos sidabrinei sukakčiai, o 
atėjus spalio 31 dienai eikite 
į Prisikėlimo parapijos svetai- 
tę, Susivienijimo 236 kuopos 
25 metų gyvavimo sukakties 
minėjimą. Lai spalio 31 dieną 
visi keliai ir visus veda į tą 
reikšmingą sukakties minėji
mą, kuopos sidabrinį jubilie- 
ju-

Iki pasimatymo spalio 31 
dieną Prisikėlimo parapijos 
svetainėje. Koresp.

SLA 236 Kuopos Ilgametes Finansų Sekretorės 
Onos Indrelienes Laiškas SLA Centriniam 

Sekretoriui dr. M. J. Vinikui
. ■■■■■. ■■ ■■■■! ■ ...  ■■ ■ ■

Kadangi su vakar 
susirinkimu pradėjome kuo
pos 26 metus, tai ta proga, 
buvo nariai vaišinami kavute 
su piragaičiais. O susirinkimą 
baigiant pirm. J. Strazdas la
bai gražiais žodžiais prisimi
nė, kaip prieš 25 metus senie
ji išeiviai-lietuviai pasirinko 
SLA, susibūrę į įsteigtą kuo
pą dirbo lietuvišką kulturinį 
darbą, tuo palaikydami prie 
lietuvybės, ne tik savo vai
kus, bet ir kitus lietuvius. Žo- 

| džiu prisimindamas apie musų 
kuklią veiklą, iškėlė pelnytus 
įvertinimus viso SLA, į kurį 
ragino rašytis naujus ir jau
nus lietuvius, kad šią seniau
sią ir pavyzdingai dirbusią 
organizaciją butų galima iš
laikyti visada kilnią kaip bu
vo iki šiol.

Ir kai pagalvoji, kad jau 25 
metai prabėgo nuo tos dienos, 
kai musų 11 narių susirinki
me, kad įgyvendinti troškimą 
— turėti Toronte SLA kuopą, 
tai nejučiomis pajunti, kad 
greitu tempu prabėgęs pats 
smagiausias gyvenimo laikas, 
žymiai sulėtino ir musų žings
nius.

Malonu ir smagu buvo tuos

Sveikatos skyrius
šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMTNTKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERdJONO M. D.

Rašo DR. A. MONTVIDAS, Chicago, Illinois

CUKRINĖ LIGA

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

N

25 metus ir man, praleisti 
esant kuopos narių patikėtose 
pareigose, kurias einant man 
ne tik musų kuopos nariai bu
vo malonus ir geri, bet ir 
Tamsta ir visi kiti Pild. Ta
rybos nariai, man liko kaž
kaip, artimi ir gerbtini. Per šį 
laikotarpį nejučiomis taip su
sigyvenau su SLA, kad rodos, 
jei kas neigiamai apie šią or
ganizaciją atsiliepia, paliečia 
ir mane asmeniškai, ką skau
džiai išgyvenu.

Malonu prisiminti, kad per 
25 metus visais kuopą liečian
čiais reikalais, Tamsta visad 
buvai man geru patarėju ir 
bendruose reikaluose 
džiai kooperavai. Dėl 
buvo visada drąsu 
pas Tamstą prašant 
žinių, ar paaiškinimų,

nuošir- 
to, man 
kreiptis 
suteikti 
man ne

visai aiškiuose reikaluose, kas 
man buvo kaip mokykla or
ganizaciniam darbe. Už visa 
tai, aš visada jaučiu gilų dė
kingumą Tamstai ir musų 
kuopos nariams, suteikusiems 
man malonią progą būti arti 
šių kilnių darbų net 25 metus.

Įžengiant į 26 metus, norisi 
trokšti ir linkėti, kad musų 
naujoji ateivija suprastų ir 
pamiltų musų “senuką” SLA 
ir gausesniu įstojimu nariais, 
nepalyginamai darniau, nau
dingiau ir našiau praturtintų 
savo veikla ne tik musų kuo
pą, bet ir visas SLA kuopas.

Su nuoširdžiu dėkingumu 
ir gilia pagarba

O. Indrelienė.

S.L.A. Kuopų Veikla
n-r-. - -...................................i................. - -

Iš SLA 308 Pirmosios 
Moterų Kuopos Veiklos 

į

Spalio 7 dieną įvyko SLA 
208-tos pirmosios moterų kuo- 

I pos susirinkimas dalyvaujant 
25 narėms. Perskaičius Chica- 
gos Lietuvių Tarybos kvieti
mą dalyvauti spalio 18-tos 
dienos konferencijoj, nutarta 
skirti $10 auką. Kuopą atsto
vaus nenuilstanti veikėja Eli- 
zabeth Šatkauskas.

Daug laiko buvo pašvęsta 
kuopos artėjančios pramogos 
reikale. Rengimo komisijos 
pirmininkė Aldona Daukus iš
davė platų raportą viso dar
bo iki šiol atlikto. Pirmininkė 
Daugus ir jos pagelbininkės 
Irena Brenner ir Martha Ku- 
per energingai dirba, kad pa
darius šį ‘ kortų ir kauliukų 
žaidimo vakarą įdomiu ir nau
dingu atsilankiusiems ir pel
ningu kuopai, nes kuopa iš sa
vo parengimų pelno skiria au
kas labdaros ir kultūros rei
kalams.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
bus ne tik daug įvairių ir gra
žių dovanų laimėtojams, bet

ir vadinamasis kepsnių parda
vinėjimas. Kuopos narės pa
čios gamins pyragus, lašinie- 
čius ir kitus gardumėlius ir 
atsilankiusieji galės juos pirk
ti.

Šio susirinkimo šeimininkės 
buvo narės Ona Parker ir Do- 
rothy Vežei, kurios vaišino 
mus kavute ir pyragaičiais.

(N) Narė,

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 kuopa rugsėjo mė
nesio 20 dieną įvykusiame 
Nusirinkime išklausė raportus 
sirgusių ir lankytojų, kuopa 
rado reikalingu, savo koloni
joje lankyti visus ligonius, 
kad ir nepriklausančius SLA 
organizacijai. Kad butų tiks
liau aplankyti ligoniai, susi
rinkimas išrinko ligoniams 
lankyti brolį J. Sarapnicką. 
Be to, kuopa nutarė kiekvie
nam ligoniui pasiųsti SLA 
vardu atvirutę ir po mažą do
vanėlę.

Pirmas ligonis buvo aplan
kytas p. V. LiaksienČ, ji nėra

Cukrinės ligos vardas yra diabetas. 
Pas kūdikius .ji retenybė, pas .jaunus 
žmones, kiek dažnesnė, o pas pusamžius 
gana p ra plitusi. Ji visai nepa s i d a r o 
<nuo apsčiai cukraus ir saldžiu daiktų 
valgymo, o nuo liaukas, randasi skran
džio užpakalyje. Kada .ji yra sveika, 
is .jos teka syvai, kurie turi žymią Įtaką 
i cukriniu ir krakmoliniu medžiagų apv- 
varta kurie. Tas svvu veiksnys v ra va-4 4-4 • •/

dinamas insulinu. Kada pasidaro insu
lino stoka, cukraus perviršis pripildo 
kraują ir dalis išsikosia per inkstus su 
šlapimu. Taigi paegzaminavus kraują 
arba šlapimą arba abu, lengvai galima 
surasti, ar žmogus turi cukrinę ligą ar 
ne. Galima yra išspręsti, ar .ji menko ar 
žymaus laiplsnio.

Jeigu žmogus yra kilęs iš šeimynos, 
kurioj cukrinė liga buvo žinoma, yra 
progos ir jam tą ligą gauti. Todėl .jis 
privalo labiau pasisaugoti: vengti nutu
kimo ir dažniau tikrinti savo sveikata.

X v

Cukrinė liga pasitaiko ir pas liesus 
žmonos, bot pas nutukėlius .ji labai daž-

SLA narė, bet lankytojui pa
žadėjo tapti SLA nariais ji ir 
jos vyrelis. Antras ligonis bu
vo aplankytas ir pasveikintas 
SLA vardu brolis K. Galdi
kas. Brolis K. Galdikas buvo 
paguldytas Hamiltoąc, kur 
dr .Levinskas prižiūrėjo ligo
nį. Br. K. Galdikas po opera
cijos jaučiasi gerai. Kuopa 
linki br. K. Galdikui greitai 
pagyti.

SLA 278 kuopa žčngia pir
myn. Narių vis prisirašo, ir 
šiuo metu St. Catharinėje ta
po vienai didžiausia organiza
cijų. ,

Kuopa susirinkime aptarė 
ir kaimininės SLA 
pos, Toronte 25-kių 
vavimo sukakties 
Visi nariai nutarė
spalio 31 dieną Toronte. Taip 
pat SLA nariai organizuoja 
vykti ir ne narius į Torontą.

St. Cathariniečiai irgi švęs 
savo metines, Torontas irgi 
bus laukiamas. J. Š.

................ ... 1.1 ■ .. .................................. t

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 134-tos moterų kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio mėn. 
5 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Hollywood Annex, 2421 West 
43-rd Street. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.

Christine Austin,
SLA 134 kuopos fin. sekr.

Kadangi Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 156 kuopos 
nariai nesilanko į kuopos su
sirinkimus ir nesumoka mė
nesinių mokesčių, tai man, 
kaip kuopos sekretorei, rei
kia vaikščioti ir važinėti pas 
narius renkant iš jų mokes
čius, kad jie organizacijoje 
butų geram stovy ir nenusto
tų teisių.

Tiesa, nariai už nesilanky
mą į susirinkimus, pagal Su
sivienijimo konstitucijos pat
varkymą, galėtų būti baudžia
mi, bet to vengiama, nes Su
sivienijimas yra broliška or
ganizacija, tai ir su nariais

4

I

ligą

Yra neieisinga žadėti cukrinę ligą 
prašalinti — ligoni išgydyti. Jis gali 
būti vaikius, darbingas ir ilgokai gyven
ti,' .jei bus gydomas. Kur liga lengva, 
jokiu vaistų nereikia: prisieina ligonini 
išaiškinti, ką .jis turi ir ko neturi valgy
ti. Vidutiniško laipsnio liga yra gydo
ma vaistais, kuriuos ligonis nuryja. Blo- 
gesniuose atsitikimuose priseina vartoti 
adatą, nes insulinas (vaistas prieš cuk
rinę ligą) veikia tik ji įšvirkštus i kū
ną.

I

elgiamasi broliškai, nenorint 
juos apdėti piniginėmis bau
domis.

Narių pareiga nors vieną 
kartą į metus ateiti į kuopos 
susirinkimą, sumokėti narines 
mokestis ir aptarti kuopos 
bei visos organizacijos reika
lus. Nariai, taip darydami, 
palengvintų sekretorės dirbą, 
nes jai nereikėtų vaikščioti 
bei važinėti po namus 
ti iš narių mėnesines 
tis. Martha

kapinėse, Canton, Illi-

aukščiau paminėta, 
Ona ilgai sirgo, bet 

paskutinės

4 I

ir rink- 
mokes- 
šaltis.

New Haven, Conn.

Pranešimas Susivienijimo
142 Kuopos Nariams

Šiuomi pranešu SLA 142 
kuopos narių žiniai, kad ma
no adresas yra pasikeitęs. 
Tad reikalui esant rašyti se
kančiai:

Vladas Šaulys, 
12 Havvley Avė., 
Woodmont, Cor.n.

Telefonas: TRinity 8-5329.
Vladas Šaulys,

SLA 142 kuopos fin. sekr.

Canton, Illinois

Mirė Ona Račkauskienė,
SLA 108 Kuopos Narė

Šių metų spalio 4 dieną po 
ilgos vienų metų ligos, Gra- 
ham ligoninėje, Canton, Illi- 
noil, mirė Ona Raškauskienė. 
Velionė buvo gimusi Lietuvo
je, 1885 metais sausio mėn. 
17 dieną, Pavendenio Kaime, 
netoli Tauragės. Jos tėvas bu
vo Juozas Stanikas, motina— 
marė Steniliutė-Stanikienė. Ji 
ištekėjo Lietuvoje už Petro 
Izidoriaus Raškausko. Lietu
voj gyvendami susilaukė vie
ną sūnų Bernardą, ir jam dar 
esant mažam, visi atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno Canton, II- 
linois, nes čia nuo 1906 metų 
gyveno Onos Raškauskienės 
brolis Jonas Stanikas.

Tarp kelių kūdikių, kurie 
buvo gimę Amerikoje, užaugo 
Helen ir I. James Raškaus
kai. Helen Raškauskiutė ište-

I 

k^jo už Frank Seffer ir gy
vena Peoria, Illinois.

Velionė Ona buvo linksmo 
budo ir draugiška moteris, il
gametė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj 108 kuopos na
rė. Palaidota į trečią dieną po

*r
L

mirties, t. y. spalio 7 dieną St. 
Joseph 
nois.

Kaip 
velionė
buvo sunkiausios 
šešios savaitės ligoninėje, kur 
ji sunkiai sirgo-kankinosi ir 
kur išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ant visados.

SLA 108 Kuopos Koresp.
/

Susivienijimo Kuopų 
.ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų 
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20 dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

—o
Toronto, Canada. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopos ruošiamas paren
gimas atžymėjimui 25 metų 
kuopos gyvavimo sukakties 
įvyks šių metų spalio mėn. 31 
dieną, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus meninė ir kalbų 
programa. Kalbą pasakys Su
sivienijimo prezidentas Povi
las P. Dargis. Rengėjai kvie
čia vietinius ir apylinkėse gy
venančius SLA narius ir ge
ros valios lietuvius dalyvauti 
ir linksmai praleisti šeštadie
nio vakarą.

—o—
Brooklyn, N. Y.

nijimo 38 kuopos metinė-tadi- 
cinė vakarienė įvyks šių metų 
lapkričio mėn. 7 dieną, šešta
dienį, 7 valandą vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Rengėjai prašo bilietus vaka
rienei įsigyti į anksto ir daly
vauti trad;?inėje kuopos va
karienėje. Bus skani vakarie
nė ir kitų skanumynų.

—o—
Kenosha, Wisconsin. -- Su

sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminėjimui vakarie
nėje.

Susivie-

1 •'
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A. Grigaitis

Negras ir jo šuo
(Tęsinys)

Musų negro šunelis buvo maža kiek 
didesnis už Mr. White, kurio namo gyve
nome, storulj, pasišiaušusi, piktą storžie
vi Tomiką katiną, kurs išmetus per langą 
ką valgomo, gardžiausius kąsnius suryja 
patsai, palikdamas savo draugams tik 
graužtukus.

Šunelis buvo išdžiuvęs kaip ir jo šei
mininkas. Tuom gi tarpu musų didmies
čio gatvių katės bei šunes — bastūnai ap
valaus kūnelio.

Jei miesto gyventojas yra sotus, tai 
pakankamai nukrinta į šiukšlių dėžes valgio 
liekanų ir jų įnamiams — katėms bei šu
nims. Bet mūsiškis šunelis tiek buvo pri
sirišęs prie savo šeimininko, jog nėjo bo- 
mauti su gatvės šunimis, bet tenkinosi nuo
biromis nuo savo šeimininko stalo, kurs, 
reikia manyti, nebuvo iš riebiųjų.

Jo kailiuką negalima pavadinti baltu, 
jis šiurkštus, pasipūtęs ir it murzinas, ma
tomai dėl vitaminų stokos.

Kartą žirniu garflely, galima sakyti 
mažam ramiam parkely, nei negro su šu
nim, nei sofos, nei fatelio, nei skudurnykų 
dviračių. Manau sau, kas čia atsitiko? 
Pamatęs, jog gardelio vartai uždaryti, spy
na užrakyti ir, kad tvirčiau butų, viela 
užrasgyti, supratau kame reikalas, musų 
miesto tėvai nutarė jog tai miesto nuosa
vybė ir ja niekas negali naudotis. Nepa
tiko, kad senas negras su savo šuneliu ran
da sau ir pavėsį, ir poilsį, ir užuovėją. Ži
noma, kas liko daryti? Jisai persikraustė 
Diogeno gyvenimui ant namo pakopų. Ant 
pirmutinių, ne antrų, kurios yra prie pat 
įėjimo į požeminį traukinį. Kodėl? Neži
nau. Prie antrų durų šalę šalygatvio daž
nai stovėdavo džipas, kuriame įtaisyta 
krosnis paspirgyti riešutus, frankfurteres, 
laikyti coca eolą ir panašiai. Savininkas 
šios ant džigo įtaisytos užkandinės irgi 
buvo negras. Gi galėtų rodos mintims pa

sidalyti, pasikalbėti, greičiau laikas bėgtų. 
Bet ne. Vienas kito netraukė. Ir štai žiū
rėkite kas darosi musų mieste — miesto 
valdyba ir čia nedavė mano pažystamam 
ramybės. Laiptus užbrunklino retežiais, 
su įspaustais pagaliais. Ant pakopų gali 
sėdėti, bet į aikštelę prie durų neperlipsi. 
Žinoma, šunelis pralysdavo ir ten susirietęs 
snausdavo.

Kartą, grįždamas ryte iš darbo, užė
jau likernėn, paėmiau paintukę vyno ir žen
giu namoliai. žinote, žmogus po nakties 
darbo jaučiasi pavargęs, vynuko stiklinai
tė pataiso ūpą, sužadina apetitą, migdo, 
atsiranda noras ir su žmona pasikalbėti. 
Juk vyną gerti net ir popiežiai nedraudžia. 
Musų nabašnykas Pijus XII vynininkų su
sirinkime pasakęs: — vynas gerti sveika, 
bet reikia turėti saiką. Tai yra nenusi
gerti. Teisingai pasakė. Bendrai galima 
sakyti vynas yra nekaltas gėrymas, kaip 
kokios vaisių sultys. Reikia atminti jog 
ir vaisių sultys virš normos išgertos, gali 
susirgdinti skrandį, o ką bekalbėti apie 
vyną, kurį pardavinėja likemėse.

Kaip tik šiandien grįžau per Broadway 
Juction, t. y. pro namą, kur musų pažys
tamas su šunim stovyklauja.

Grįžau aplinkiniu keliu, nes’buvo rei- 1 
kalas pirmiausia nusipirkti vynuko, ant 
Fulton Street, kino pažiūrėti, kokia nauja 
programa. Šiandien mano laisva diena po
ilsiui — pramogai reikia pasirinkti tinka
mą sau filmą. O mano mėgiamiausias taip 
vadinamas “konbojiškas” filmas, kuriame 
pamatai Lietuvą primenančius eiklius žio
gus, gražius gamtovaizdžius, miškus, eže
rus, išgirsti paukščių čiulbesį ir to užten
ka. Filmos turinys nesvarbu. Mano neg
ras sėdi ant laiptų aprašyto namo, nugara 
atsilošęs į retežius/ kojos driekiasi ant pa
kopų ir žiuri į tolį. Koks ten tolis, jei prie
šais per gatvę kino nobodi siena, net be 
langų. Šalę susirietęs snaudžia jo drau-

GIMTASIS VILNIUS

Niekur nėra man ant svieto 
Tokio miesto numylėto, 
Kaip gimtasis Vilnius, 
Kur pilies griuvėsiai snaudžia, 
Praeitis legendas audžia, 
Neris neša vilnis.
Ten kiekvienas man kampelis 
šildo mano sielą,
Ten gimtinė mano brangi, 
Ten tėvynė miela.
Ir skaudu man, taip skaudu, 
Kad gimtajam Vilniuj, 
Ten, ant kalno Gedimino, 
Svetimi takelius mina, 
Mus švenčiausią vietą, 
O mes, tikri jo vaikai, 
Kurie oru jo kvėpuojam, 
Savo širdy jjį nešiojam, 
Bastomės po svietą!...

Pilėnas.

gas. Pažiūrėjęs į šį nusiminusį negrą pa
sidarė gaila žmogaus.

Ilgai nelaukdamas veik įstintyviai išė
miau iš kišeniaus pirktą vyną ir patobęs 
jį negrui tarp kojų skubiai parėjau gatvę 
prie kino. Nesmori, kad jis mane pažintų 
arba dėkotų. Geras darbas ir laukimas 
padėkos, tai dvasinio egoizmo patenkini
mas.

Bežiūrint kino filmų programos, man 
prisiminė Kūprino apysaka, kai žmonos ap
viltas jurų kapitonas, su savo šuneliu deg
tine vaišindavosi. Ryte kapitonas pagi
riom iš butelio kliu-kliu-kliu degtinę, čia 
pat į lėkštę prie lovos ir savo šuneliui įpi
la. Abu degtinės prisisiurbę, vėl užmiega. 
Mat nugėrimui reikalingas draugas, nors 
tai butų šuo.

Įdomu, ką darys negras su vynu, pa
galvojau patsai sau. Stoviu ant šalygatvio, 
neva buso laukdamas, ir stebiu. Negras— 
atsikemša vyno buteliuką, užgurguliuoja 
gerą gurkšnį, atsikosti. Ar pavaišys ir sa
vo prietelį šunelį? Taip. Neturėdamas lėk
štės ar puodelio, įpila vyno į delną ir duoda

šuneliui palakti. Jo draugas matyt ne pir
mą kartą ragavęs tokio skystimo, išlaižė 
delną ir pakėlęs snukutį žiuri į savo šeimi
ninką. Reiškia — pilk daugiau. Man net 
linksma pasidarė matant žmogų su šuneliu 
vaišinantis. Žmogus šunelį moko savo 
kultūros. Be to buvau patenkintas savo 
diognoze: — Mano pažystamas negras 

mėgstąs nugerti.
Geram upe grįžau namon, žinoma, su 

kita vyno painte.
Kai žmonai papasakojau šį atsitikimą, 

ji mane subarė: girdi daugel musų tautie
čių Vokietijoj, Lietuvoj, Sibire prašosi glo
bojami, o tu čia negrą ir šunį vyliu girdai. 
Padėjus ant stalo dolerį gailestingumui, 
maniškė nurimo.

Vieną pavasario vakarą ant laiptų mi
nėto namo snaudė/negras, o jo.užpakaly jo 
draugas. Nusnūdęs šunelis norėjo pasi
kalbėti su savo šeimininku. Bando užkal
binti, bet pastarasis neatsako. It nujaus
damas ką negero, pradėjo loti, garsiai loti, 
kad pažadinus miegantį. Ir tas negelbsti. 
Šuneliui dingtelėjo baisi mintis — jo drau
gas miręs. Pradėjo uostyti, uostyti savo 
šeimininką ir šuns uoslė patvirtino jo įta
rimą. — Jis negyvas.

Šuneliui net žadą užėmė, širdis nustojo 
plakus — jo brangiausias šiame pasauly 
nekruta, nenalba, negyvas. Suskaudo šu
neliui širdis, sušuko, sustaugė ne savo bal
su. Praeiviai pamatę sukniubusį negrą ir 
girdint staugiant šunį, pašaukė policiją.

Negras jau buvo miręs. Jo kūną am- 
bulansas nuvežė N. ligoninės lavoninėm 
Paskui ambulansą nusekė ir šunelis. Jis 
norėjo likti lavoninėj pas savo šeimininką, 
.bet jį vidun neleido, šunelis prie lavoninės 
durų pradėjo garbstyti garsiu balsu miru
sįjį. Lavoninės tarnautojas jį išvarė iš 
kiemo, bet šunelis nenurimo ir trukdė ligo
nių ramybę.

Pašauktas policininkas stvėrė pistele- 
tą ir norėjo vietoj nudėti triukšmadarį, 
ramybės ardytoją. Ką tai reiškia nušauti 
šunį? Juk tai gyvulys. Žmogus skaito 
save bosu šioj žemėj ir viešpatauja kaip 

jam patinka, kas ne žmogus — gali žudyti, 
šaudyti, kankinti, uždaryti į zoologijos so
dus ir panašiai. O kad šie nekalti žvėreliai 
neapkenčia dvikojų žmonių ir jų bijosi dėl 
ijų klastos, jų gudrumo, jų žiaurumo, tai 
žmonės nesupranta.

šunelis laiku pastebėjęs pavojų savo 
gyvybei, šoko gatvėn ir dingo nakties tam
sumoj. Dar žmonės jį girdėjo tą naktį 
kaukiau! ant laiptų namo, kur su savo neg
ru praleisdavo dienos laiką. Bet tai buvo 
ne kaukimas, tai buvo motinos verksmas, 
netekusios kūdikio. Mirė negras, dingo ir jo 
šuo. Kur jis dingo, niekas negalėjo pasa
kyti. Tikriausiai pasileido didmiesčio gat
vėmis, nežinodamas kur einąs, ką darąs, 
kad laikas išdildytų, numarintų širdies 
skausmą, kad kas nors paguodos žodelį bu
tų taręs šiam vargšui šuneliui...

Ar Viskas Posenovei?

Laikas plaukia, metai bėga, 
Nors dabar jie kaip migloj, 
Bet prisimena man viskas, 
Ką mačiau aš Lietuvoj.

Bet su laiku keičia veidą 
Ne tik žmonės, bet ir vietos, 
Nepažinčiau gal vietelių, 
Kurios buvo numylėtos.

/

Ar dar skambus šaltinėlis 
Sau per pievas kelią skina, 
Neužmiršk, mane gėlytė 
Skaidriu vandeniu maitina?

Ar dar auga plačialapis 
Prie vartelių tas klevelis, 
Kurį, kartą, prieš Sekmines, 
Pasodino mus tėvelis?

Ar yra dar sena kūdra 
Palei pievą, ten, už kluono, 
O gal žole vandeninė 
Ją užtraukė tinklu plonu

Argi žodžiais apsakysi,
Kas man skauda, kas man miela, 
Tik pamiršt nuodingos dienos 
Vien klajoklio trokšta siela.

Sofija Ambrazevičienė.

Žmonių Skaičius Pasaulyje Auga 
Begaliniu Greičiu

Nors ir vėlai atsiradęs šio
je planetoje, žmogus turėjo 
fenomenaliai pasisekimą. Jis 
triumfavo virš visų kitų gy
vulių, sutramdė daugelį jį 
puolusių ligų, rado genijalis- 
kus budus maitintis, gyventi 
ir apsivilkti, ir jis dauginosi.

Per palyginus trumpą laiką 
žmonių skaičius pasiekė aukš
čiausią laipsnį — $2,790,000,- 
000. 1959 ir 1960 metais, pa
gal paskutinius apskaičiavi
mus, dar prisidės 100,000,000 
žmonių pasaulyje. Ir tame 
gludi visa problema.

Demografai, kitaip vadina
mi žmonių populiacijos anali
zatoriai, šį skaičiaus greitį 
vadina “sprogimu”. Reikėjo 
maždaug 200,000 metų ligi 
žmonių skaičius pasiekė 2,- 
000,000,000 dvidešimto am
žiaus viduryje. Dabar atrodo 
yra neišvengtina, kad per 30 
metų 4,000,000,000 skaičiaus 
bus pasiekta. Ir jeigu žmonių 
skaičius augs tokiu nepapras
tu greičiu, pasaulis turės 
2000-niais metais maitinti, 
6,000,000,000 bumų.

Žmonių skaičiaus augimo 1 
greitis nepriklauso nuo dides
nio gimimų skaičiaus, bet nuo 
fantastiško sumažėjimo mir
čių, ypač neturtinguose kraš
tuose, kur žmonių yra daug 
daugiau. Modemus medicinos 
mokslas su savo skiepais, an- 
tikoksinais, DDT ir stebuk
lingais vaistais padeda tur
tingiems ir vargšams kariauti 
su ligomis, invalidiškumais ir 
ankstyva mirtimi.

Jungtinių Tautų raporte 
apie populiacija taip rašoma: 
“Su dabartiniu žmonių skai
čiaus augimu galima apskai
čiuoti, kad per 600 metų žmo
nių skaičius žemėje bus toks, 
kad vienam žmogui atiteks 
tik vienas kvadratinis metras. 
Tai be sakymo reiškia, kad 
to niekad neatsitiks, kas nors 
pasaulyje prieš tai įvyks, kad 

toks reiškinys neatsitiktų”.
Kas įvyks, tai spėliojimo 

dalykas. Anglų sociologas 
Malthus savo pionieriškoje 
populiacijos studijoje 1789 m. 
įtikinėjo, kad karas, baisi epi
demija ir ligos yra reikalin
gos, kad žmonių rasę susatb- 
džius. Penkiolikos tautų Po
puliacijos Komisija Jungtinė
se Tautose su didesnėmis vil
timis koncentruojasi prie šios 
dilemos, žmonėms tačiau aiš
kiai nurodydami galima ka
tastrofa. *

Pasaulio dideji fizikos šalti
niai jau yra naudojami. Mil
žiniška industrija vis giliau 
ir giliau kasasi prie žinomų 
vandens, naftos, mineralų ir 
kitų žemės turtų šaltinių. 
Ypač vandens trukumas yra 
pasaulinio masto problema.

Pesimistai demografai bijo, 
kad žmonių dauginimasis pri
ves prie universalinio neturto. 
Optimistai tiki, kad produkci
ja gali atlaikyti visokiausius 
trukumus: nauji jėgos šalti
niai gali atstoti naftą; nau
jos žaliavos industrijai; nauja 
agrikultūros ir maisto pro 
dukcijos technika gali paga
minti daugiau maisto.

Pasaulio sritys, galinčios 
išmaitinti didelį žmonių skai
čių dabar jau per tirštai ap
gyvendintos. Be to, tokių 
sričių yra nedaug, ir jos vie
na nuo kitos tolimos. Šios sri
tys ne tik kad per tirštai ap
gyvendintos, bet net ir šian
dien yra maža žmonių pasau
lyje, galinčių džiaugtis papra
stais pietumis, kokius Ameri
koje kiekvienas valgo.

Palyginus su dabartiniais 
standartais, maža žmonių gy
veno Kristaus laikais — gal 
būt iš viso 250,000,000. Ir tai 
yra dabartinis, vien tik šiau
rės Amerikos, žmonių skai
čius.

Kaip mirtis ir mokesčiai, 
taip ir populiacijos problema

persekioja žmones nuo seno
vės laikų. Daugybės valsty
bių piliečiai bijojo pasidaryti 
per daug skaitlingais, kad ga
lėtų išgyventi pagal turimus 
maisto kiekius, o jų buvo per 
maža, kad galėtų save apsau
goti. Platono Graikija buvo 
grasinama per dideliu žmo
nių skaičiumi; keliems šimt
mečiams praėjus, jai teko bi
joti per mažo žmonių skai
čiaus. Europos kraštai po pir
mojo Didžiojo Karo buvo rim
tai susirūpinę gimimo skai
čiaus mažėjimu. AG.

. Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Amerikos lietuviai ir ang

liškųjų skolinių žodynas — 
dr. Algirdo Margerio, išleista 
Chicagoje, 1950 m., spaudė 
Naujienos. Tai storais ir stip
riais viršeliais įrišta 306 pusi, 
knygą labai įdomia ir ligi šio
lei mažai kieno taip plačiai 
liesta tema. *

Autorius, kuris Amerikos 
lietuviams jau yra pažįstamas 
visa eile savo anksčiau para
šytų ir išleistų knygų, daug 
laiko ir rūpesčio paskyrė šitai 
knygai parengti. Pradžioje ji
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PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS m GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS I SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU. »

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Llcensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel.
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street TeL

I
I

IN 7-6465 ir IN 7-7272
MI 2-2452 ir MI 2-1681 
BOwling Green 9-6992 

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos ištaigų yra krautuves. •Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki Q vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747
Norėdami

sai gyvai aprašo kasdieninę 
Amerikos lietuvio kalbą, kaip 
sakome, nuo tos valandos, ka
da naujai atvykęs jo kraujo 
brolis iš Lietuvos pirmą kar
tą patenka į lietuvišką 
aplinką, taigi nuo “grino- 
riaus”. Kalbos aprašomasis 
laikotarpis, kaip autorius nu
rodo, apima 1872-1949 metus. 
Vadinasi, baigiamas tuo lai
kotarpiu, kai į Ameriką pra
dėjo atvykti didžiulė II Pas. 
karo išvadoje atsiradusių lie
tuvių tremtinių banga.

Knygos autorius, kuris pats 
yra ’ seneseniosios emigracijos 
atstovas, sielojasi ne tik tos 
savo kartos naudota ir naudo
jama lietuvių kalba, bet jis 
taipgi yra pastebėjęs ir susi
rūpinęs, kad ir ta vadinama 
naujoji emigracija, kuri, prie
šingai, kaip pirmoji, yra gi
musi ir mokslus baigusi Ne
priklausomojoje Lietuvoje, ly
giai vienodai pasidavė anglų 
kalbos įtakai.

Šalia vaizdaus kasdieninės 
kalbos aprašymo Iš abiejų 
kartų gyvenimo pavyzdžių, ir 
to, kaip rašė jų spauda ir vei
kėjai ir kaip buvo jos moko
ma Amerikoje, autorius patie
kia ir platų žodyną, kuriame 
jis daugeliui angliškos kalbos 
skolinių duoda lietuvišką ati
tikmenį.
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daugiau informaclj

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. A'shland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818
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Autorius nurodo tris prie
žastis, dėl kurių jis tą knygą 
parašė, atsieit, tą žodyną pa
rengė. Pirmas — autorius no
ri Amerikos lietuviams duoti 
tikrų, grynų lietuviškų žodžių, 
kuriuos jie galėtų vartoti vie
toje angliškų skolinių. — An
tra — jis mano, kad jo su
rinktoji medžiaga bus naudin
ga ateties Amerikos lietuvių 
istorijos rašytojui, jei jis do
mėsis kalba, o autorius tiki, 
kad jis domėsis, nes kalba 
yra gi kultūros dalis. Ir tre
čia — autorius tiki, kad atei
ties kartoms, gyvenančioms 
Lietuvoje tuo metu, kai Ame
rikoje jau nebebus likę lietu
vių, bus įdomu prisiminti tą 
savo metu buvusį vaikių Ame
rikos lietuvių milijoną, todėl 
tas žodynas bus jiems kaip 
praeities dokumentas.

Kaip ten bebūtų, pati kny
ga labai įdomi pasiskaityti ir 
naudinga.

----- o------
Nevv Origin ai Polkas — 

Charles Kinderis, išleista 
Worcester, Mass. 1958 metais. 
Knygoje yra septyniolika gra
žių polkučių, kurias parašė 
šis SLA veikėjas. Tai didelis 
pasitarnavimas musų orkes
trams. Pritaikyta akordeonui 
ir smuikui. Knygelės kaina 
75 centai.

rašyti ta forma, kuria jie bu
vo šokami Nepriklausomosios 
Lietuvos mokyklų ir jaunimo. 
Pačioje knygos pradžioje au
torė patiekia istorijos, apra

šydama, kaip tie šokiai atsi
rado ir iškilo.

Knygos pabaigoje įdėtas 
alfebetinis šokių sąrašas ir 
bibliografija.

651 Albany Avė. 
HAETFORD 6, Conn.

- •Hapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

IISu l<N IIKIKH

LIETUVIU 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 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
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 pirmadieno iki 
penktadienio; šeštadien o rytą nuo 10:30 iki lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vąkaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Mąplewood 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.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiuoas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodles, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas VIa- 
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hjllside, N. J. Tel. WAverIy 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4100-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

P1TTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. MAoetm 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

TOS ANGELES, CAL. lietuviško,ji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St, Los Angeles 48, CaL 
Tel. AXminater 5-2360 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Chicagos Pirmyn Choras Rengiasi Paminėti

50 Metų Gyvavimo Sukaktį su Koncertu

gyvavimo

jubiliejui 
rengiamas

muzikalinis

Stoska
(Stoskaitė), 
prima don-

Pirmyn Choras buvo suor
ganizuotas 1909 metais, tai 
šiemet sukanka 50 metų nuo 
jo suorganizavimo. Tai yra 
seniausias lietuvių choras pa
saulyje ir šiemet jis rengiasi 
paminėti 50 metų 
auksinę sukaktį.

Tas auksiniam 
paminėti koncertas
Maria High School Auditori
joj, sekmadienį, spalio mėn. 
25 dieną, 3-čią valandą po pie
tų. Koncerte bus dainuojamos 
tos dainos ir operų ištraukos 
kurios buvo dainuojamos pu
sę šimtmečio. Be pirmyn cho
ro nuolatinij solistų bus ir 
svečių. Solistams ir chorui 
pritars simfoninis orkestras. 
Tai šį sezoną lietuvių tarpe 
bus didžiausias 
įvykis.
Dalyvaus Polyna

Polyna Stoska 
pasaulinė operos
na, atvyks į Chicagą dainuo
ti Pirmyn choro Auksinio Ju
biliejaus koncerte spalio 25 
dieną.

Stoska yra gimusi Worces- 
ter Massachusetts, ji balsą 
lavino New Yorke, Italijoje ir 
Vokietijoje. Debutavo Lietu
voj 1935 metais. Gavus sti
pendiją, balsą toliau lavino 
Vokietijoj ir po metų buvo 
priimta į Berlyno Valstybinę 
Operą kur debutavo Mozarto’ 
operoj “Figaro Vestuvės”. 
Iki 1938 metų dainavo veda
mąsias roles Mozarto. Webe- 
rio ir Wagnerio operose.

Prieš pat karą gryžo į Ame
riką turėdama rapertuaro 27 
operas, buvo priimta į Metro
politan Operą kur 
“Tanhauser”
metus buvo vokiškų 
prima donna. 
čiams bus retenybė išgirsti šią 
garsiąją solistę.

debutavo 
operoj ir tris 

operų 
Tai chicagie-

vienin- 
choras 
metais

jo didelę čia gimusių lietuvių 
patrijotų grupę.

Todėl visi Amerikos lietu
viai biznieriai ir profesionalai 
remia chorą ir sudaro gražią 
rėmėjų draugiją, kurios pir
mininku yra V. Sabastian, sa
vininkas Justice Electric kom
panijos. Tik per rėmėjus gali 
choras egzistuoti, bukite rė
mėjais !

Vadovauja K. Steponavičius
Didelė dalis Pirmyn Choro 

pasisekimų priklauso nuo to, 
kad jam vadovauja garsusis 
Amerikos lietuvių chorvedys 
Kazys Steponavičius (Ste- 
phens). Drąsiai galima rašy
ti, kad nėra kito lietuvio chor
vedžio su tiek daug patyrimo, 
energijos ir lietuviškumo.

Jis chorus pradėjo mokyti 
būdamas 16 metų amžiaus. 
Baigė American Conservatory 
of Music ir buvo paskirtas 
ten mokytojauti ir dėstė smui
ką ir teoriją 15 metų. Kaipo 
smuikininkas grojo simfoni
jos orkestre ir dirigavo eilę 
orkestrų, priskaitant ir Kau
no Radiofono Orkestrą. Yra 
atsižymėjęs kaipo operos ir 
balso žinovas ir gabus režiso- 
rius. Jau 30 metų kai Pirmyn 
chorui diriguoja Kazys Stepo
navičius. Jo gabumai paaiškė
jo ir pas svetimtaučius, nes 
jis mokina Kroatų chorą Har- 
mony Chicagoje, Kroatų cho
rą Sloga, Indiana valstijoj ir 
Serbų chorą Brank Radicevič, 
Chicagoje.

Taigi matote, choras per 
50 metų gyvavimo laikotarpį 
atliko daug gerų ir lietuviams 
garbę darančių darbų, todėl 
dabar, jam minint auksinę su
kaktį, nepraleiskite tai reikš
mingai sukakčiai paminėti 
rengiamo koncerto, kuris į- 
vyks spalio 25 dieną Maria 
High School Auditorijoj, 3 va
landą po pietų.

Pirmyn Choro Valdyba. |

čiame dalyvauti bankete. Visi 
dalyviai bus apdovanoti prisi
minimo ženkleliais. Dirbkime 
visi sutartinai kol Lietuva vėl 
bus nepriklausoma ir mes ga
lėsime ten grįžti.

A. Andriulionis,
Bostono Balto skyr. pirm.

visuomenę 
nuo- 
kad 
kuo

Cicero 50, III.)
Netolima praeitis* parodė, 

kad musų chorai ir visuome
nė supranta ir įvertina Dainų 
Šventės reikšmę. Tai teikia 
komitetui pasitikėjimo kreip
tis į lietuviškąją
su prašymu padėti kuo 
širdžiausių pastangų tam, 
1961 metų Dainų Šventė 
geriausiai pasisektų.

Dainų Šventė yra chorų il
go darbo vaisius. Vardan šios 
šventės tikslų kviečiame visus 
balsingus tautiečius jau dabar 
jungtis į Dainų šventėje da
lyvauti užsiregistravusius cho
rus, papildyti tų chorų jėgas, 
kelti veiklumo dvasią. Dainų 
Šventė bus musų tautinio pa
jėgumo liudytoju.

Antrosios JAV ir 
Kanados Chorų Dainų 
Šventės Komitetas.

Čikaga, 1959 metų 
spalio mėn. 11 dieną.

Dr. Vanda Tumėnienė 
Sugrįžo Chicagon

Dr. prof. Vanda Tumėnie
nė, Tėvynės Sveikatos Sky
riaus bendradarbe, per vasa
rą gyvenusi Hamilton, Cana- 
da, spalio mėnesio pradžioj 
sugrįžo Chicagon ir apsigyve
no naujoj vietoij, 7042 South 
Maplewood, Chicago, 29, III.

Brooklyn, N. Y
Pranešimas Siuvėjams

Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus — Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America, Lo- 
cal 54 AFL-CIO, mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalio mėnesio 28 dieną, 
1959 metais, 5:30 valandą va
kare, Unijos patalpose, 11-17 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Dienotvarkėje svarbus pra
nešimai skyriaus ir siuvėjų 
darbo reikalais. Nariai,prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

Kipras Sakalauskas,
Skyriaus Sekretorius.

i
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Pajieškomas Pijušas 
Samušis

Aš, žemiau pasirašęs, norė
čiau susirasti savo draugą Pi- 
jušą Samušį. Jų buvo 3 bro
liai Antanas Samusis, Jonas 
Samušis ir Pijušas. Jie 1911 
metais gyveno Monongahla, 
Pa.

Aš norėčiau susirasti Piju- 
šą Samušį. Tai jeigu jis dar 
gyvas, prašau atsišaukti jį 
patį, o jeigu miręs, apie jį ži
nančių prašau man pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

J. Plečkaitis,
217 Righland Avenue, 

s rivnna Pa.

Amerikos Dirbančios 
Moterys

Dauguma dirbančių ištekė
jusių moterų dirba tam, kad 
turėtų daugiau įplaukų šalia 
vyro algos ir kad šeima turė
tų daugiau pinigų išlaidoms 
ir taupymui.

Amerikos moterys visada 
daug prisidėjo prie Amerikos 
ekonominio gyvenimo. Anks
čiau jos naudojo savo sugebė
jimus ir talentus i 
ausdamos, siudamos 
servuojamos maistą, 
žymus industriniai ir 
niai pasikeitimai per 
tinį šimtmetį daugumą šių 
darbų sumažino. Gatavų dra
bužių gaminimas ir pardavi-

namuose 
ir kon- 
Tačiau 

■ sociali- 
pasku-

Antrosios Dainų Šven
tės Komiteto 

Pranešimas Nr. 1

Cleveland, Ohio

mas, masinė namų apyvokos 
reikmenų gamyba, kaip skal
biamos mašinos, nauji komer
ciniai motedai maisto produk
tų paruošime ir konservavi
me, sumažino moterų darbus 
namuse. Turėdamos daugiau 
laiko, moterys vis daugiau 
ėmėsi dirbti už namų ribų, 
nerėdamos finansiniai page
rinti šeimos būklę.

Tuopačiu metu pagal mo
kyklų lankymo įstatymus vai
kams buvo uždrausta dirbti. 
Socialinis Draudimas įgalino 
vyresnio amžiaus vyrus pasi
traukti anksčiau iš darbo. 
Tarptautiniai įtempimai rei
kalauja daugiau jaunų vyrų 
kariuomenės lavinimui. Visi 
šie industriniai ir socialiniai 
pasikeitimai atidarė galimy
bę moterims dirbti už namų 
ribų.

Šiandien Amerikoje labai 
mažai moterų neišteka, baigu
sios antrinę mokyklą. Mokyk
lose jos pasilieka ilgiau, negu 
bet kokioj kitoj šaly, ię suda
ro beveik trečdalį 
studentų skaičiaus, 
yra maža kraštų, 
rys teka jaunesnio
ar kur daugiau moterų iš vi
so išteka, negu Amerikoje. 
Pusė Amerikos mergaičių iš
teka prieš pasiekdamos 21 
metus amžiaus,, ir pasiekus 35 
metus amžiaus tik viena mo
teris iš keturiolikos yra neiš
tekėjusi. i

Paprastai jauna moteris 
šiame krašte gauna darbą 
tuoj, kai baigia mokyklą, iš
teka anksti, apleidžia darbą, 
kai susilaukia vaikų, ir grįžta 
atgal po 10-ties metų, kai vai
kai paauga ar pasiekia mo
kyklinio amžiaus. Tuo galima 
išaiškinti, kodėl padidėjęs iš
tekėjusių dirbančių moterų 
skaičius nesumažino vaikų

gimimo skaičiaus. Priešingai, 
vaikų gimimų skaičius Ame
rikoje dabar yra aukštesnis, 
negu bet kuriais kitais me
tais.

Ištekėjusios moterys, dir
bančios dalį dienos ar dalį 
metų, užpildo labai svarbią 
vietą Amerikos ekonomijoje. 
Jos daug prisideda prie sezo
ninių išpardavimų, per Kalė
das ar Velykas, palengvina 
skubėjimo valandų įtempimus 
restoranuose, krautuvėse ir 
grožio salionuose. Jos sukon
centruotos tarnybų ir preky
bos srityse dalinai dėl to, kad 
palaipsniui, bet nuolatiniai, 
Amerikos ekonomijoje parei
nama iš gėrybių gaminimo į 
tarnybos — kertinį musų 
standartinio gyvenimo akme
nį. — CCPR.

šniukita Viena, gyveno West Ha- 
ven, Conn.

Tamošauskas Bronislovas, Jono 
Ir Barboros sūnūs, gimę© Rietavo 
vals. 1925 m.

Ambrozas, kilęs iš Pakalniškių 
km., Kražių vals.

Baublys Ka ys, Kazio sūnūs, gi
męs Saudelių km., Šilalės vals.

Brotkauskienė Pranciška, iš 
Švenčionių.

Iieškomieji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Paieškojimai

kolegijos
Taip pat 

kur mote- 
amžiaus,

SLA Pagalbos Ranka
Pirmyn choro veikla

Pirmyn Choras yra 
telis Amerikos lietuvių 
aplankęs Lietuvą 1928
kai Lietuva šventė savo 20 
metų nepriklausomybę. Cho
ras davė 20 koncertų Lietu
voje ir visą nuo koncertų pel
ną aukojo Ginklų Fondui. 
Choras buvo globojamas Jau
nalietuvių Sąjungos.

1941 metais, Chicagoland 
Music Festivaie, choras lai
mėjo pirmą prizą tapdamas 
geriausias mišrus choras pen
kių valstijų ribose, šį muzi
kos festivalą kasmet rengia 
Chicago Tribūne dienraštis.
Choro pastatytos operos

Pirmyn Choras yra pirmu
tinis lietuvių choras statęs 
ištisas operas: uCavalleria 
Rusticana” 1937 metais, “Car- 
men” 1940 ir 1941 metais, 
“IZElisire D’Amore” 1942 m. 
Choras taipgi atliko ir daugelį 
lengvesnių operečių: “Links
moji Našlė”, “Čigonų Baro
nas”, “Kornevillio Varpai”, 
“Cukrinis Kareivis”, “Meilės 
Daina”, “Die Fledermaus”, 
“Parduotoji Nuotaka”.

Taipgi Pirmyn Choras yra 
koncertavęs ir statęs operas 
eilėje Amerikos didmiesčių: 
New Yorke, Detroite, Cleve- 
lande, St Louis ir Toronte, 
Kanadoje. Jis dalyvavo Chi- 
cagos Pasaulinėje Parodoje, 
1933 ir 1934 metais atstovau
jant Lietuvių Dieną, ir daina
vo Lietuvių Dainų šventėje, 
1956 metais.
Pirmyn Choro rėmėjai

Pirmyn Choras visais gali
mais budais stengiasi ugdyti 
Amerikos lietuvių dainas, kul
tūrą ir todėl vengia politikos. 
Toleruodamas religinius ir po
litinius įsitikinimus, griežtai 
atsiriboja nuo raudonųjų, ku
rie yra ne tik Lietuvos, bet 
Ir kramto jrtefeL Bsr 50
n|etų PirnaMl išauki®- •naivėnui (1602 So. 18 Court,

pakanka- 
vėsina- 
akusti-

Šventės

Antroji JAV ir Kanados 
chorų Dainų Šventė numato
ma Čikagoje 1961 metais lie
pos mėn. 2 dieną. Komitetas 
tiria ir ieško Čikagoje galimai 
geriausių patalpų,
mai erdvių, tinkamai 
mų, galimai geresnės 
kos.

Antrosios Dainų
Komiteto, ALRK Vargoninin
kų S-gos ir Lietuvių Muzikos 
Komisijos suderintų pastangų 
dėka jau spausdinamas repor- 
tuaro T-sis sąsiuvinys (dainos 
mišriam chorui). Darbas vyk
domas jau turint visos eilės 
chorų pažadus Dainų šventė
je dalyvauti.

Šiuo pranešimu kviečiame 
visus JAV ir Kanados lietu
vių chorus Antrojoje Dainų 
Šventėje dalyvauti ir jau da
bar prašome registruotis tos 
šventės Komitete, nurodant 
choro dirigento vardą ir pa
vardę, choro adresą ir daini
ninkų skaičių. Užsiregistravu
siems chorams, kai tik bus 
atspausdintos, gaidos bus 
siuntinėjamos nemokamai.

Greta jungtinio mišraus 
choro labai praverstų Dainų 
Šventėje pasirodymas ir jung
tinio vyrų bei jungtinis mote
rų chorų. Bet čia reikia, kad 
kuo didesnis choristų skaičius 
tą reportuaro dalį parengtų. 
Todėl visi pajėgieji musų cho
rai labai prašomi neatsisakyti 
kad ir kaip nelengvo papildo
mo darbo rengiant ir lygių 
balsų reportuarą.

•RaportU8.ro ir registracijom 
reilBalais prašoma rašyti Ant
rosios Dainų Šventas Komite
to generaliniam sekretoriui J.

Rengiamas Pobūvis Muzikui 
Alfonsui Mikulskiui Pagerbti

Čiurlionio ansamblio diri
gento muz. Alfonso Mikulskio 
50 metų amžiaus ir 30 metų 
muzikinės darbuotės sukak
čiai paminėti rengiamas pobū
vis šių metų spalio mėn. 24 
dieną, Čiurlionio Namuose, 
10908 Mangolia Drive, Cleve- 
land, Ohio, į kurį atsilankyti 
kviečiama lietuvių visuomenė. 
Muzikas Mikulskis savo dar
bais lietuvių ir kitataučių tar
po tokio pagerbimo yra užsi
tarnavęs. Todėl spalio 24 die
ną bukite Čiurlionio Namuose 
ir tinkimai pagerbkite užsi
tarnavusį pagarbos muziką.

Komitetai.

South Boston, Mass

Mano Sieloje šiandien šventa

Bostono Balfo 17-tas sky
rius rengia 15-kos metų šal
pos veikloje jubiliejinį banke
tą š. m. spalio 25 dieną, 5 va
landą po piet, Lietuvių Pilie
čių Klube, So. Bostone. Ban
ketą globoja prel. Pranas Vir- 
mauskis.

Baltas rengdamas šį paren
gimą, kartu nori pareikšti pa
dėkos žodį visiems lietuviams, 
kurie per 15 metų rėmė vistls 
lietuvius patekusius karo aud
roje Vokietijoje, Sibire ir ki
tur savo pinigiška parama, 
drabužiais ir dalyvaudami vi
suose 
kėlusH 
litims 
rikos 
parite
vinti likusiems 
Šaltame fftblre

Todėl nuoširdžiai ■yisue fcvle-

parengimuose, kad su- 
lėšų vargstantiems bro- 
su šelpti, 
lietuvių 
tą baisų

nes tik Ame- 
pasišventimas 
vargą paleng- 
Vokietijo.ie ir

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalių 17, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
IZIDORIUS BARČAS, 11 kp., Waterbury, Conn., gi- 

męs rugpiučio 15, 1880 m., Tauragės apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 3, 1927 m. 
Mirė kovo 20, 1959 m. Velionio dukteriai, Alenai 
Barčas, pomirtinės išmokėta ________________ _

MARE TAM1ULIONIENE, 23 kp., Shenandoah, Pa., 
gimusi spalių 3, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 9, 1913 m. Mirė spalių 3, 1959 
m. Velionės vyrui, Pranui Tamulioniui, pomirti
nės išmokėta_______________________________

SIMAS ABROMAVIČIUS, 33 kp., Minersville, Pa., 
gimęs balandžio 20, 1878 m., Žiūronų kaime, Ma
rijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 11, 1925 m. Mirė sausio 25, 1959 m. Ve
lionio pomirtinė išmokėta Albina Sampson Mont- 
ville, Anna Abramawich turto administratorei _ _ 

JONAS SAPKUS, 36 kp. Chicago, EI., gimęs balan
džio 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 3, 1926 m. Mirė rugsėjo 26, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Emilijai Sapkus, pomirtines išmo
kėta ___________________ ___________________

JURGIS KAZAKEVIČIUS, 64 kp, Baltimore, Md, 
gimęs rugsėjo 14, 1892 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 1, 1947 m. Mirė rugsėjo 9, 
1959 m. Velionio pusbroliui, Joseph Remeikiui, 
pomirtinės išmokėta ______ _____ ______ ____

VLADAS BARTKUS, 92 kp, Courtney, Pa, gimęs 
kovo 4, 1887 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 3, 1929 m. Mirė rugsėjo 23, 1959 m. 
Velionio žmonai, Onai Bartkienei, pomirtinės iš
mokėta _______________________ j.__________________

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Cinką Juozas, gimęs Veiveriuose, 
žmona Viktorija Geibiute, sūnūs 
Rimas, duktė Valė.

Grigonis (kitaip Grigas) Anta
nas, Kazys ir Stasys, Martyno sū
nus.

Januševičius Jonas, Antano sū
nūs, iš žvaguičių kaimo, Papilio 
vals., Biržų apskr.

Kazlauskas Konstantinas, gyve
nęs Cleveland, Ohio.

Krollytė (Kroli) Augustė, Em- 
ma, ir Olga, Juliaus ir Lenos duk
terys, iš Palapiškių kaimo, ištekė
jusių pavardės Wendler, Schamo 
ir Schopp.

Liesis Antanas ir Bronius, gy
venę Jurbarke.

Markūnas Lauras, Kazio sūnūs, 
iš Žemaitkiemio vals.

Martusevičienė Ona, Adomo duk
tė, vyras Adolfas.

Mažeika Vincas, Vinco sūnūs, 
gimęs 1898 m. vasario 4 d

Pažereckas Kazys, Jono sūnūs, 
iš Pa vidau jo III km., Eržvilko val
sčiaus. •

Peteris Petras, Petro sūnūs, gi
męs Tauragėje.

Rūkas Antanas, Vinco sūnūs, 
gim. 1925 m. Tauragės apskr.

Saveikis Antanas, gim. Leipalin
gyje 1908 m., atvykęs iš Vokieti
jos j J. A. Valstybes .1958 metais.’

Schreiber-Dilbaitė Ana (Anna), 
iš Gurklių km., gyveno Collinsvil- 
le.

g ROCKFORD, ILL. T 
čl Jei galvojate parduoti ar j 
| pirkti namų bei kitokią nuo- T 
Jj savybę, sąžiningam ir drau- f 
b giškam patarnavimui akam- t 
Į| binklt: t

ji WOodland 2-7926 I
jj J. DAGYS Real Estate | 
Į NOTARY PUBLIC

1222 Blaisdell Street į

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta* 

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Gr&nd Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS •
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) < 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS ER 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

$257.14

104.00

300.00

600.00

.150.00

600.00

Viso____ _____ ______________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. DtLClENfi, 4 kp., Sioux City, Iowa, sirgo 7 savaites 6 dienas 
M. MAC1ONIENE, 85 kp, VVllkes-Barru, Pa.,, sirgo 10 savaičių
J. MILASEVTCIUS, 77kp., Rockford, III., sirgo 9 sav. 1 d.____
A. RASKAUSKIEiN'fi, 108 kp., Canton, III., sirgo 4 sav. 2 d.__
S. PASK, 131, kp., Norwood, Mass., sirgo 7 sav. 6 d. ________
A. HASKINS, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 12 savaičių _
A. KVETKAUSKAS, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 3 sav. 5 d.__ 
Z. SILKAUSKIEN®, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 1 sav. 2 d... 
E. ZORSKIENffi, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 12 savaičių ___
K, KAMIČAITIS, 284 kp., Gary, Iud., sirgo 10 saiv. 1 d. ___________

MOTUZAS, 290 kp., Rumford, Mo., sirgo 12 savaičių ___________
TU TU S, 299 kp., Rumford, Mo., sirgo 7 savaites ----------,-----------

_ _$2,011.14
$118,583.05

j.
s.

„ $42.00
51.00 

.. 107.25 
— 16.26 

170.00
55.00
46.00
5.01

81.00
85.52
40.38
30.21

Viso ........................................ ..
Nuo pradžios Olųmetų bendrai viso

...4738.68
-42142OT

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tuP daug rimtų bendradar

bių 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 laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. j 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

>0

*

IŠfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta H. 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 Hollyvvoodo 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 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 paveiksLaU. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

5 636 East Broadvvay Boston 27, Mass. |

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos ’ 

' skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.
NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 

metams, $6.00 — 'pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14XX) metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje -

Orderi t*
$13.00 metams, $7.00 —- pusei metų. 

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money
klu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutb Hahted Street. Chicaga 8.

WirWM»nr n ir»r-n—---------i---------
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Susivienijimo 75 Metų - Deimantinio Jubiliejaus Proga
PRITARIA KONFERENCIJAI, BET 

NESUTARIA DĖL LAIKO
Konferencija, greičiausia, įvyks gruodžio mė
nesį. - Plieno darbininkų streikas tęsiamas. - 
Pagal Taft-Tartley įstatymą Pittsburgho teis
mas įsakė darbininkams grįžti darban, bet dar- 
bininkų unija padavė apeliaciją į Philadelphi- 
jos teisiną

Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita 
Chrnščev Maskvoje pareiškė, kad kuo greičiau bus su
šaukta viršūnių konferencija, tuo bus geriau, neini,ne
darnas datos. Tass, oficiali naujienų agentūra praneša, 
kad ji yra įpareigota pranešti, kad Sovietų l’nija nori 
viršūnių konferencijos ir yra jai pas iruošusi. Iv* grei
čiau tokia konferencija įvyks, to greičiau bus prieita 
prie taikos, pareiškė 'Tass savo praaiešiine.

Prezidentas Eisenlunveris irgi pritaria viršūnių 
konferencijai, tačiau nenurodo tikros datos, tik pami
ni, kad konferencija 'turėtų įvykti šių metu pabaigoje.

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Mac
iui lianas irgi nenurodo konferencijai datos, tik pareiš
kia, kad konferencija turėtu jvvkti šių metu gruodžio 
mėnesį. 'Taigi prezidento Ensenhovverio ir ministerio 
pirmininko Macmillano nuomonės beveik vienodos, \ ie
nas pageidauja konferenciją t u rot i pabaigoje šių metų, 
o antras pamini gruodžio menesį, todėl šių dviejų di
džiųjų valstybių vadų .nuomonės yra vienodos, nors pir
masis nepamini mėnesio vardo.

Skirtingos nuomonės yra Prancūzijos prezidentas 
Cliarles de Gaulle. Jis pritaria sukvietimui viršūnių 
konferencijos, bet daug skirtingesnių laiku, negu Ni
kita Chruščevas, Eisenbo\veris ir Macmillanas pagei
dauja. Jis nori, kad. konferencija įvyktų 1960 metų pa
vasarį. 'Taipgi de Gaulle pageidauja, kad pirm viršū
nių konferencijos vakarui vadai privalėtų turėti savo 
konferenciją aptarimui svarbių reikalų ir tinkamam 
prisiruošimui prie viršūnių konferencijos. De Gaulle 
nuomom* toks vakaru valstybių vadu ’ pasikalbojimas 
turėtu įvykti šių metu lapkričio mėnesi.

4 4 C vj. v

Iš keturiu valstybių vadu pareikštu nuomonių ma-
4 • 4 4 1 4 4

tnti, kad varšuniu konferencija tikrai i vyks, tik nenii- 
rodoma konferencijos vieta ir data. Bet iš pirmiau pa
reikštų nuomonių galima .spręsti, kad ji, greičiausia, 
įvyks Ženevoje, kur konferavo užsienio ministeriai ir 
po kelių mėnesių pasikalbėjimo .nepadarę jokio nutari
mo išsiskirstė.
Plieno darbininką kova sunki

Prasidėjus plieno išdirbimo 
darbininkų streikui, mes ra
šėme, kad sustreikavusiems 
plieno darbininkams prisieis 
ilgai kovoti už geresnį atlygi
nimą už sunkų ir pavoingą 
darbą. Ir ta kova jau sęsiasi 
daugiau šimto dienų, ir per 
tą ilgą laiką neprieita prie jo
kio susitarimo darbininkams 
su plieno išdirbėjęs. Tiesa, 
pasitarimų plieno išdirbimo 
atstovų su streikuojančių dar
bininkų unijos atstovais buvo 
keliolika, bet tuose pasitari
muose, dėl kompanijos atsto
vų griežto nusistatymo ir ne
kreipimo demėsio į darbininkų 
reikalavimą pakelti darbinin
kams atlyginimą už darbą 
pasitarimai liko tik pasitari
mais.

Taip ilgai streikui tęsian
tis į jį įsimaišė ir prezidentas 
Eisenhoweris,- nes streikas, 
pagal prezidento pareiškimą, 
sudaro pavojų kraštui, ypač 
gynybos srityje. Taip esant, 
prezidentas kreipėsi į Pitts
burgho apylinkės federalinį 
teismą ir prašė jo pritaikinti 
Taft-Hartley įstatymą strei
ku o j a ntiems darbininkams, 
kad jie grįžtų prie darbo, ką 
teisėjas H. P. Sorg ir padarė.

Padarius teisėjui tokį nuo- 
aprandį, plieno darbininkų

unija apeliavę) į Philadelphi- 
jos teismą ir prašė netaikin
ti plieno darbininkams Taft- 
Hartley įstatymo, nes unijos 
nuomone, streikas nesudaręs 
kraštui pavojaus. Rašant 
šiuos žodžius, Philadclphijos 
teismo teisėjų sprendimas dar 
nepadarytas.

Taip esant, streikas tęsia
mas toliau. Tuo pat kartu 
Pittsburghe eina pasitarimai 
tarp kompanijos atstovų ir 
unijos atstovų. Ar bus prieita 
prie kokio susitarimo, negali
ma spręsti, nes plieno magna
tai nelinkę nusileisti ir pakel
ti darbininkams atlyginimą už 
darbą, o darbininkai negali 
nusileisti, nes šių dienų pra
gyvenimas juos verčia reika
lauti geresnio atlyginimo.

Jeigu šiomis dienomis eina
muose pasitarimuose nesusi
tars, tai, greičiaucia, pagal 
Taft-Hartley įstatymą darbi
ninkai bus priversti grįžti 
darban.

De Gaulle norėtu 
pasikalbėti su Chruščevu

. Į
Kadangi prezidentas Eisen- 

howeris kalbėjosi su Sovietų 
Sąjungos minisiteriu pirminin
ku Nikita Chruščevu jam 
lankantis Amerikoje, o Di-

džiosios Britanijos ministe
ris pirmininkas buvo nuvykęs 
į Maskvą ir ten kalbėjosi su 
Chruščevu, tai ir Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle, kaip 
pranešama, norėtų pasimaityti 
ir pasikalbėti su Chruščevu 
pirm viršūnių konferencijos. 
Sakoma, kad prezidentas de 
Gaulle butų patenkintas, jei 
Chruščevas atvyktų į Pary
žių, todėl galima tikėtis, kad 
Chruąčevui bus pasiųstas pa
kvietimas atvykti į Paryžių ir 
pasikalbėti su prezidentu de 
Gaulle pirm viršūnių konfe
rencijos.

Reti Lituanistiniai 
Leidiniai Rygos ir 
Tartų Bibliotekose

Latvijos mokslų akademi
jos fundamentalinėje bibliote
koje yra ir eilė retų lituanis
tinių leidinių. Jų tarpe ir to
kių, kurie iki šiol buvo žino
mi tik kaip bibliografiniai 
faktai. Pvz., ten galima pa
matyti senąją lietuvių kal
bos gramatiką lotynų kalba: 
“IJniversitas linguanim litliu- 
anicae”, 1737 m. leidimo. Iš 
1818 metų ten randamas J. 
A. Giedraičio Naujojo testa
mento vertimas, išspausdin
tas be komentarų, žalsvame 
popieriuje, kuris savo laiku 
sukėlęs dideles dvasininkų di
skusijas. Toje bibliotekoje yra 
ir G. Ostermeyerio poleminis 
raštas: “Apologie dės neueii 
Littauischen Gessangbu c h e s 
uider die Mielkischen Bes- 
chuldigungen” (išleistas Ka
raliaučiuje 1790). Iš keturių 
to leidinio dalių tik pirmosios 
dalies trūksta, tačiau iki šiol 
esamos Rygoje dalys lietuvių 
tyrinėtojams nebuvo prieina- 

’mos. Leidinyje Ostermeyeris 
veda kalbinius ginčus su Miel- 
kum* — Iš 1814 m. yra Užsi
likęs leidinys apie Napoleono 
žygį į Rytus: “Nusidavimas 
švento kariavimo...” (Gumbi
nė 1814).

Toje pačioje bibliotekoje 
yra ir K. Donelaičio “Metu” 
pirmojo vertimo į’ latvių kal
bą rankraščiai. Poemą vertė
K. Vatsonas (1777-1826). Iš 
įžangos, rašytos 1824 metais, 
aiškėja, kad latvių švietėjai 
Donelaičio “Metais” buvę la
bai susidomėję ir norėjo ją iš
leisti masiniu tiražu savo mo
kykloms, bet Vatsonui to su
manymo įvykdyti nepavykę. 
Bibliotekoje esą ir daugiau 
lituanistinių raštų.

Tartų universiteto bibliote
koje yra kai kurie Bretkūno, 
Rėzos ir kiti lituanistiniai ra
štai. Apie tai pranešė Vil
niaus savaitraštis “Literatūra 
ir menas”. E.

Trūksta Lietuviškų
- Vadovėlių

Kaip visose Lietuvos mo
kyklose, taip ir Klaipėdos 
Žemės ūkio technikume trūk
sta vadovėlių lietuvių kalba 
specialiems dalykams. Jų yra 
labai mažai ir jie pritaikyti 
daugiausia aukštosioms mo
kykloms, arba visai populia
rus, pritaikyti kolchozams. 
Paskutiniu metu pasirodė ke
letas veterinarijos ir agrono
mijos vadovėlių lietuvių kal
ba (aukštomis kainomis), bet 
ir jie ne visai pritaikyti tech
nikumo mokymo planams. 
Dėstytojai yra priversti nau-

SLA Vyr. Iždininkė Nora Gugienė 
Rūpinasi Jaunimo Organizavimu

SOPHIA BARČUS, 
Lietuviškos Radio Valandos 

Vedėja Chicagoje
Rūpestinga SLA Pildomo

sios Tarybos narė iždininkė 
Nora Gugienė visomis prie
monėmis stengiasi patarnau
ti savo organizacijai ir ypa
tingai susidomėjusi jaunimo 
įjungimu į Susivienijimą.

Išnaudodama gerą progą, 
kai SLA Jaunuolių Komisijos 
pirmininkas P. Dagys buvo 
atvykęs į Chicago, ji suorga
nizavo per populiarę vietinę 
Sophia Barčus '[lietuvišką ra
dio programą viešą pasikal
bėjimą apie Susivienijimo jau
nimo darbus ir sumanymus.

Nora Gugienė pasikalbėji
mo pradžioje, pabrėžė, jog ji 
kaipo Pildomosios Tarybos 
narė pakankamai informuota 
apie Jaunuolių Komisijos veik
lą, bet ji norinti, kad Chica- 
gos lietuviai šio viešo pasi
kalbėjimo metu plačiai patir
tų apie SLA svarbią akciją 
jaunimo tarpe. Todėl ji pa
prašė Jaunuolių Komisijos 
pirmininką nušviesti jaunimo 
nuveiktus darbus.

J tai buvo atsakyta: Chi- 
cogojc įvykęs Auksinis SLA 
Seimas pagal Pildomosios Ta
rybos rekomendaciją išrinko 
Jaunuolių Komisiją iš vienos 
vietovės, todėl ši komisija tu
rėjo galimumą dažniau susi
rinkti ir parodyti savo /eiklu
mą. Pildomoji Taryba šios ko
misijos darbais taipgi rūpina
si ir net turėjo su ia bendrą 
posėdį ir josį vertingus suma
nymus visada paremia. Komi- 

dotis vadovėliais rusų kalba. 
Jie perduoda moksleiviams 
lietuvių kalba, o tie paskaitas 
užsirašo ir taip mokomasi. 
Rusiškomis knygomis naudo
jasi tik tie, kurie rusų kal
bas moka. Bendrųjų dalykų 
vadovėlių yra pakankamai ir 
lietuvių kalba. E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Lentvario kilimų fabrikas 

iki šiol per mėnesį pagamin
davo 200-220 kilimų. Sumon
tavus naujas audimo stakles, 
bus gaminama 500-550 kili
mų. Šiemet respublikos preky
binėms organizacijoms busią 
pateikta daugiau kaip 5,000 
kilimų ir virš 65,000 m. take
lių.

------ o-------
Kauno medicininių prepara- 

riai parašiutininkai. Apmoky
mą organizuoja ir jam vado
vauja “laisvanoriškos draugi
jos armijai, aviacijai ir laivy
nui remti” instruktoriai.

sija intensingai dirbdama pa
darė visą eilę naudingų nuta
rimų, o kas svarbiausia jau 
įvykdė keletą pažymėtinai 
reikšmingų darbų. Pirmoje 
eilėje tenka pažymėti Jau
nuolių Komisijos rūpesčiu, jos 
pasiryžimu ir darbu jau pra
dėta leisti jaunimo laikraštį 
Atžalyną, kuris eina kaipo 
Tėvynes priedas. Čia stambi 
pažanga, kuri turės didžios 
reikšmės visos organizacijos 
gyvenime. Patys jaunuoliai 
Atžalyną tvarko ir redaguoja, 
telkdami iš savo tarpo vis 
daugiau bendradarbių. Juk 
šiuo metu SLA turi apie porą 
tūkstančių jaunuolių, kurio 
per laikraštį suartos su visa 
organizacija ir pasidarys jos 
veikėjais. Susivienijimo tole- 
rantinė dvasia, kur svetima 
nuomonė gerbiama ir siekia
ma visų patriotų lietuvių ben
dro sugyvenimo, jaunimą į 
save patraukia. Musų jauni
mas dabartiniu motu priklau
so įvairioms organizacijoms, 
o Susivienijime jie visi ben
drai sutelpa ir bendrai dirba. 
O kad butų artimesni jaunimo 
santykiai šią vasarą buvo su
rengta Lindbcrgh parke, N. 
J. iškyla, kurioje dalyvavo 
SLA prezidentas P. Dargis ir 
sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
kurie pasakė jaunuomenei 
nuoširdžias kalbas ir nušvietė 
Susivienijimo reikšmę lietu
vių visuomeninėje ir kultūri
nėje srityje.

Siekiama didelio tikslo — 
išjudinti jaunimą visose lie
tuvių kolonijose. Štai Kana
dos jaunimas jau pasižymėjo 
savo veikla. Toronte veikia 
jaunuolių kuopa, kurios dau
guma sudaro sporto klubą 
“Vytis”.. O pačioje Chicagoje 
jaunimo veikėjų A. Vaitkevi
čiaus, V. Adamavičiaus, P. 
Petruičio, Dirvonio, Levano, 
Butkaus, Šalkausko ir kt. ak- 
tingumu jaunimas suburiamas 
į Susivienijimą. Bostone, Mas- 
sachusctts rajonine jaunimo 
komisija irgi organizuojama, 
kuriai vadovauja stud. R. 
Šležą.

Jaunuolių Komisija stengia
si, visuose miestuose sudaryti 
veiklias jaunuolių komisijas, 
ir nori, kad ateinančio SLA 
seimo, kuris įvyks Pittsburgh, 
Pa. metu suorganizuoti atski
rą jaunimo seimą.

Jaunimo komisijos pirmi
ninkas P. Dagys ypatingai iš
skyrė Noros Gugienės nuopel
nus, kuri dideliu atsidėjimu 
dirba lietuvišką, darbą. At-

Lietuvių Klubams, Draugijoms ir Kitom 
Organizacijom Duodamas Galimumas 
Teikti Savo Nariams S.L.A. Apdraudas
Nepaprastas SLA Apdraudų Srities Praplėtimas Artėjant 

Prie Deimantinės Sukakties

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, norėdamas kiek galint 
prasmingiau paminėti savo 75 metų gyvavimo—deimantinę— 
sukaktį, siekia dar daugiau ir stipriau pasitarnauti organizuo
tai Amerikos lietuvių visuomenei per lietuvių klubus, draugi;as 
ir kitas organizacijas. Tuo tikslu organizacijom sudarytas 
galimumas teikti savo nariams nepaprastai žema kaina akci- 
dentalę ir sveikatos apdraudą SLA drugybos (sočiai member- 
ship) pagrindu.

Organizacija naudodamasi tuo planu, tai yra, aprūpindama 
savo narius minėtos rūšies SLA apdraudomis, pasilaiko tą patį 
savo vardų ir tvarką kokią turi, vadinasi, tas nekeičia organi
zacijos nuostatų ir ji su savo tvarkomaisiais organais veikia 
ir toliau, bet nariams daug naudingiau patam ąu ja.

KOKIOS APDRAUDOS IR DUOKLĖS?
Klubo,draugi,jos ar kitos kurios organizacijos narys, mo

kėdamas tik 30 centų į mėnesį, gaus akcidcntalę apdraudą 
$5flC>.00. Jei mokės 40 centų gaus apdraudos $1,000.00 ir 
SLA savaitraštį “Tėvynę,” kurios metinė prenumerata yra .$4.

Jei norės, galės gauti Ligoje Pašalpos arini Sveikatos ap
draudą. Mokėdamas į mėnesį tik $1.00 gaus $15.00 savaitinės 
pašalpos gydydamasis ligcninje, ar $12.00 sirgdamas namuose.

Mokant aukštesnes duokles duodamos didesnės apdraudos 
ir ligoje pašalpa iki $75.00 savaitėje.

Taip pat labai svarbu, kad kiekvienas draugybos narys, 
nepaprastai mažomis duoklėmis, galės aprūpinti savo »alkus 
SLA vertingomis apdraudomis.

SLA nori paremti Lietuvių Klubų ir Draugijų veiklą, to
dėl mokės Klubui ar Draugijai kas metai nemažiau kaip po 60 
centų už kiekvieną narį, kuris naudosis šiuo planu.

KVIEČIAME į BENDRĄ DARBĄ
Daugelio lietuviškų organizacijų uždaviniai sutampa su 

SLA siekimais tautinių ir kultūrinių darbų srityje. Todėl 
Susivienijimas kviečia lietuvių klubus, draugijas ir kitas orga
nizacijas pasinaudoti šiuo SLA patarnavimu, kuriuo praple
čiama narių teisės, privilegijos ir padidinama nauda nariams 
ir visuomenei. Pasinaudojant šiuo planu susidarys bendradar
biavimas naudingas kiekvienai organizacijai, nes tas didins 
jos reikšmę ir stiprins :os padėtį. Sutelktomis jėgomis galė
sime atlikti dar didesnius ir žymesnius darbus. Bendrai dirb
dami daugiau pasitarnausimi* savo tautai ir jos laisvinimui.

KUR IR J KĄ KREIPTIS?
Smulkesnes žinias apie šį naują draugijoms paną galite 

gauti pas kiekvieną SLA kuopos organizatorių ir finansų sek- 
retocrių arba parašant laišką SLA Sekretoriui, 307 W. 30th 
Street, Nevv York 1, N. Y.

I)R. M. J. VINIKAS, SLA Sekretorius

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 2-rosios Ap 
skrities Kuopų Nariams ir Valdybų Žiniai

Lapkričio-Novembcr 22 d:eną 1 valandą po pietų Lietuvių 
Piliečių Klube, 41 Bcrkcley Street, Lavvrence, Mass, šaukia
mas SLA 2-rosios apskrities kuopų metinis suvažiavimas.

Prašome visas SLA 2-rąjai apskričiai priklausomas kuo
pas išrinkti at* ovus ir prisųsti į suvažiavimą.

Po suvažiavimo tame pat Lietuvių Piliečių Klube Law- 
rence, įvyks SLA 41 kuopos rengiama vakarienė, kurioje pra
šome visus delegatus ir jų svečius skaitlingai dalyvauti.

SLA

skira padėka buvo pareikšta 
Sophia Barčus už palankumą 
Susivienijimui ir jos teikiamą 
pagalbą.

SLA iždininkė Nora Gugie
nė kvietė Chicago jaunimą 
dalyvauti broliškoje organiza
cijoje ir nurodė svarbą į- 
traukti jaunimą į lietuvišką 
veiklą, o tam tikslui geriau
sia tinka kaip tik Susivieniji
mas.

Sophia Barčus pasidžiaugė 
praleidus vasaros atostogas 
SLA vasarnamyje Atlantic 
City, N. J., kur ji turėjo pro
gos arčiau pažinti SLA pro

J. Arlauskas,
Apskr. Valdybos Pirmininkas,

J. Gedmintis, Sekretorius.

zidentą P. Dargį, o taip pat 
SLA Reikalų tvarkytoją dr. M. 
J. Viniką, kurių platus visuo
meniniai pasiryžimai padariu
sieji jai įsidėmėtiną įspūdį. 
Sophia Barčus užtikrino, kad 
jos mikrofonas visada atviras 
garbingos broliškos organiza

cijos reikalams, nes Susivieni
jimas tarnauja visiems lietu
viams ir atlieka didelius dar
bus visuomeninėje ir švietimo 
srityje. O jaunimo organiza
vimas yra reikšmingas piums 
visiems ir mes turim šį Susi
vienijimo darbą visokeriopai 
paremti.
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SLA 50 Kuopos Veikla. - Sėkmingas Piknikas
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Atsišaukimas į Lietuvius-ves Naujakurius Detroit, Michigan

Hammond, Ind
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MUSŲ REIKALAI

musų

kelis

Rockford, Illinois

TRUMPOS ŽINIOS

Pagarba SLA Narei Sofijai Kasperavičiutęi!

SLA Kuopos Susirinkimas

bu-

Susivienijimo 134-tos Moterų Kuopos Veikla

Vasa-
pa-

South Boston, Mass
lankytojos

43

43

or-

< 
i

jeigu 
pikni-

P. 
A. 
K.

paliko 
dukterį

juose daly- 
savo balsus 
kurie, bal- 

yra tihkami 
Pildomosios

tarpe stalo 
meisterė). 

visiems ži- 
atrodo žai-

Mire Juozas Slančauskas, 
SLA 104 Kuopos Narys

I
1

balsus už tinka- 
organizacijai va-

Blined 
likerio 
dažais,

Mirė Pranas Karpsiis, 
SLA 200 Kuopos Narys

spalio 18 
paaukota

Klimo
savo

Narių

duok-
negu

New Britain, Conn.

i

Pittsburgh, Pa.

Chicago, Illinois.
rai praėjus ir visoms SLA na
rėms iš atostogų grįžus vėl 
pilnu tempu įsitraukiama į 
visuomeninius darbus.

Philadelphia, Pa.

Darbovietėje Sužeistas 
Pranas* Naunčikas

bro-
žmo-

ir Lietuvai 
gal apie jį 

papasakos, 
matomas vi-

susi- 
lietu-

lie- 
lie- 
pa- 
ko-

■

mėnesi- 
buna kas 
kiekvieno 
ateinantis

Lietuvių

YEARLY SUBSCRIPTION

In the United Statės __
To Foreign Countries__

Pranešimas Susivienijimo 
Kuopos Nariams

taip, ziurė- 
didelė savo 
nes musų 
kalba savo 
tarp sveti-

narys bei narė 
to savo 
kuriame

Kalvarijos kapinėse, ten 
ir jo tėvas yra palaido
jus prigulėjo prie SLA 
30 metų, kurį jo tėvas

privalo specialiais 
atvirlaiškiais pra- 

nariams apie 
nuro

6 dieną p.
laikė

ap- 
pa- 
už-
il-

ne tik priklausė 
bet ir prie keletos

brolienę
Karpslius, ir daug 
giminių, draugų ir
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plačioje lietuvių 
išlaikymą 
savitumo, 
apšvietos, 

kultūriškų

šiam 
kuo- 
SLA 
sve-

Kazys Stą- 
E. Mikelio- 
Balchikonis, 
Chestorienė

Susivienijimo kuopų skubus pra
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.

KATES

$4.00
$5.00

367 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5523

SLA Reikalai ir ciklą

Šių metų spalio 9 dieną 
širdies smūgio mirė Pra- 
Karpslis, ilgametis SLA 
kuopos narys darbuoto- 
Buvo pašarvotas Charles

llevųne

Nuo praėjusio 50-to Auk
sinio Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Seimo 1958 metais. 
Chicagoje, seimo delegatams, 
kuopų viršininkams ir organi
zatoriams, visiems fiziškai 
sveikiems nariams ir narėms, 
paliko didelis uždavinys ver
buoti naujus narius, suaugu
sius ir mažamečius, vyrus ir 
moteris, į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, Deimanti
niam Seimui, kuris bus Pitts
burgh, Pa., 1960 metais.

Nesiimu čia trumpu laiku 
jums aiškinti kas yra Susivie-- 
nijimas Lietuviu Amerikoje, 
jo 74 metų amžius nėra žino
mas tik negimusiems ir lietu
vių mažamečiams vaikučiams.

Suaugusieji patrijotai ir iš
tikimi lietuvybei 
tėvai 
savo 
SLA 
soje

Išsiuntinėta nominacijoms 
reikalinga medžiaga

Susivienijimo sekretorius dr. 
M. J. Vinikas praeitos savai
tės pabaigoje išsiuntinėjo vi
sų kuopų finansų sekreto
riams nominavimui kandidatų 
Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms reikalingą medžia
gą. Išsiųsta:

1) Pildomosios Tarybos ofi
cialus pranešimas, kuriame 
nurodoma kada nominacijos 
turi būti atliktos, kiek asme
nų kurioms pareigoms galima 
nominuotų kas gali būti no
minuojamas, kaip nominaci
jos turi būti atliktos kuopose;

2) Sekretoriaus laiškas, ku
riame pasakoma kiek kokių 
blankų pasiųsta;

3) Nominacijų pasekmių 
raportas, surašymui nominuo
tų asmenų vardų ir kiek kuris 
gavo balsų;

4) Tiek balotų, kiek kuopa 
turi narių;

5) Vokas nominacijų užpil
dytų blankų ir balotų sugrąži
nimui centran.

Jeigu kurios kuopos finan
sų sekretorius dėl kokios nors 
priežasties nominacijoms rei
kalingos medžiagos negautų, 
ilgai nelaukę praneškite cen
trui, o ji bus . pasiųsta antru 
kartu.

Nominacijos bus tik 
vieną gruodžio mėnesį

Nors jau kelis kartus
vo rašyta, kad pagal praeito 
Susivienijimo 50 seimo nuta
rimą, nominacijos įvyks tik 
vieną gruodžio mėnesį, bet 
artėjant nominacijų laikui, 
dar kartą primename, kad 
nominacijos įvyks tik vieną 
gruodžio mėnesį. Todėl visų 
narių būtina pareiga ruoštis 
nominacijoms, o atėjus susi-

* rinkimų dienai, kurią paskirs 
kuopos valdyba, 
vauti ir atiduoti 
už tuos asmenis, 
suotojo nuomone, 
būti kandidatais
Tarybos narių pareigoms.

Nariai privalo būti 
pakviesti į susirinkimus

- Nominacijos įvyksta tik 
vieną kartą į du metus, todėl 
kuopų sekretorių ar kitų .pa
reigūnų, kuriems tas darbas 
pavestas, 
laiškais ar
nešti visiems 
įvykstantį susirinkimą, 
dyti laiką, vietą ir paraginti 
dalyvauti nominaciniuose su
sirinkimuose ir atlikti konsti
tucijos jiems pavestas parei-’ 
kas. Reikia nepamiršti, kad 
asmenys nominacijose gavę 
atitinkamą skaičių balsų, rin
kimų metu galės kandidatuo
ti Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms ir, jeigu bus iš
drikti, organizacijai vadovaus 
per sekamus du metu, tatt yra

ir motinos 
vaikučiams 
vardas yra 
plačioje Amerikos lietu

vių spaudoje, tačiau tik ak
tualiai priklausant prie jo, 
nariai ir narės gali apsioažin- 
ti su jo uždaviniais, princi
pais, siekiais, patirti jo pilną 
lietuvišką šilumą — bendą vi
sų lietuvių kūlturos, labdary
bės ir kitų duodamų lietu
viams gerovių ir vertybių.

Mes. lietuviai, gyvename 
20-tam amžiui, pirmiaus ne
būtų buvę žmonijos istorijoj 
didžių sąjūdžių, kovų ir su
krėtimų. Po ilgų, 123 metų 
priespaudos ir merdėjimo po 
Rusų carų letena, 1918 me
tais, susidarius po Pirmojo 
Pasaulinio karo keitimosi są
lygoms Europoje, pridėjus 
musų pačių drąsą, ryžtą, he- 
roiškumą, gyvybių ir kraujo... 
Lietuva atgavo sau nepriklau
somybę. Kūrimosi Lietuvos 
valstybės laiku nagalbon atė
jo ne tik SLA pavieniti, bet 
ir visa SLA kolektyve organi
zacija. Kiek ir kuomi SLA 
prisidėjo tuomet ir dabar pri
sideda lietuvių ir Lietuvos 
vadavimo reikalams, reikia 
skaityti SLA Istoriją ir jo 
organą Tėvynę.

Po 22 metų nepriklausomo 
gyvenimo, . Lietuva iš naujo 
paliko priklausoma Rusijos 
bolševikinei komunistinei im
perijai. Atgauti jai nepriklau
somybę bent tokią, kokią tu
rėjo, lietuviams gal prireiks 
kitus 123 metus kovoti, kaip 
Lietuvoje likusiems, taip ir 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams, pasisklaidusiems po 
platųjį pasaulį. Musų politi- 
kiški vadai, rašytojai, kultū
rininkai, tapitojai, visuomeni
ninkai ir kiti sielojasi susirin
kimuose ir
spaudoje, apie 
tuvybės ir jos 
tuviško budo, 
pročių ir kitų
kybių. Visa tai palaikyti ir iš
laikyti mums gyvenant užsie
nyje reikalinga jungtis ir dė
tis prie esamų seniau sukurtų 
lietuviškų organizacijų
statytų svietiškų svetainių, 
klubų ir kt., o ypatingai rašy
tis į didžiausią lietuvių sukur
tą organizaciją — Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje.

Mes skaitome lietuvių nau
jakurių pribuvusių Amerikon 
per virš 30,000. Pribuvo keli 
tūkstančiai lietuvių Kanadon. 
Dar dabar pavieniais pribūva 
į abi šalis. Tai didelis lietuvių 
jaunesnio amžiaus įnašas į’ 
Amerikos ir Kanados senes
nės lietuvių kartos bendruo
menę. Jei ši paskutinė banga 
lietuvių pilnai susiprastų ir

bent jų dauguma įsijungtų į 
Susivienijimą, trumpoj atei
tyje jie galėtų paveldėti ne 
tik senesnius narius, bet ir jų 
sudėtą kapitalą. Ar jie 
pras, būdami tikrais
viais, tai padaryti, gyvenimo 
eiga parodys.

Žiūrėdamas plačiau I Ame
rikos lietuvių gyvenimo liki
mą, aš neskupėjau priminti 
ir kitas organizacijas, Tačiau 
pirmoj vietoj aš kalbu už sa
vą Susivienijimą Liet u v i ų 
Amerikoje, prie kurio kviečiu 
naujakurius rašytis.

Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje gali priklausyti ge
ros sveikatos stovyje lietu
viai vyrai, moterys ir jauni
mas, nuo vienų iki 70 metų 
amžiaus. Apdrauda duodama 
viso amžiaus, 20 metų išmo
kama, 10 ir 20 metų taupu
mo (reiktų dar įvesti 15 me
tų taupumo), ir kiti išmoka
mi polisai. Ligoje nuo $12.00 
ir aukščiau į savaitę pašalpa.

Mėnesinės ar metinės 
lės yra daug žemesnės 
kur kitur.

Todėl sesės ir broliai 
viai, naujakuriai, 
nesveikatos at
vės, išsijunkite 
rašykitės prie 
Tik prisidėję
lietuvių sukurtos 
jos, kuri turi 
čiuopiamo kapitalo, 
liksime stiprus ir išlaikyti
sienyje lietuvybę ilgiems, 
giems metams!

Z. Jankauskas.

lietu- 
nelaukite 

visiškos senat- 
iš kito orumo, 

SLA dabar, 
prie Amerikos 

organizaci-
milijonus

mes

nuo
nas 
200 
jas.
& Son Stepanauskų laidotu
vių koplyčioje. Laidotuvės į- 
vyko spalio 12 dieną, po baž
nytinių apeigų Dovine Provi- 
dence bažnyčioje, buvo nuly
dėtas ir palaidotas Holy Se- 
pulchre kapinėse.

Laidotuvėms rūpinosi 
lis Stanley Karpsiis, su
na Justina ir 2 sunais. Velio
nis Pranas buvo nevedęs ir 
ilgus metus išgyveno pas bro
lį Stanley. Dar paliko liūdin
čius brolį Vincentą, 
Frances 
tolimesnių
pažįstamų.

Pranas 
prie SLA, 
kitų organizacijų, visur dar
bavosi, aukavo kur tik buvo 
kas daroma dėl Lietuvos ir 
lietuvių gerovės. Nors nebe
buvo jaunuolis, jau buvo išė
jęs į pensiją, bet niekados ne
pasakydavo, kad esu pavar
gęs, kad tik nuo savęs kokį 
darbelį nustumti.

Gaila, musų senesniųjų ei
lės retėja, bet kad jas kas 
pasistengtų užpildyti ir su 
širdingu atsidavimu dirbtų, 
vargiai galima tikėtis. Tavo 
draugai, su kuriais tu dar.ba- 
vaisi bendruose lietuvių dar
buose, ilgai tave minės ir vi
sur pasiges.

Ilsėkis ramybėje, o liku
siems artimiesiems reiškiu gi
lią užuojautą.

B. Keblaitienė.

damas savo brangią žmonelę 
jai įteikė puikų orkedijų kor
sažą. Visoms išreikšta geriau
si linkėjimai ir sudainuota, 
daug gražių dainelių.

Musų SLA 77 kuopa veikia 
ir dar nepavargsta. Nors dau
guma narių yra pagyvenusių 
— įsirašiusių nuo pat kuopos 
susiorganizavimo 1913 metais, 
bet jie visi gerai laikosi. Iš tų 
senesniųjų narių eina kuopos 
pirmininko pareigas Alfonsas 
Savickas. Atsiranda ir susir
gimų, bet pasveiksta ir vėl 
dapbuojasi kartu. O mirimų 
nėra perdaugiausia. Iš 150 
narių, daug yra naujai atvy
kusių įstojo į organizaciją ir 
įnešė į kuopą daug naujos 
energijos.

Praeitą vasarą kuopa turė
jo sėkmingą gegužinę, dabar 
vėl nutarta ir dedamos pas
tangos pakviesti garsųjį pa
saulio keliautoją Doną Kurai
tį su filmais iš už geležinės 
uždangos, parodyti Rockfordo 
lietuviams paveiksluose kaip 
raudonajame rojuje gyvena 
lenkai, baltgudžiai, Ukrainai, 
senieji rusai ir pietinės Rusi
jos gyventojai. Į Pabaltijos 
kraštus jo neįsileido.

P. Kuraitis aitvyksta sek
madienį, lapkričio 1 dieną į 
Lietuvių Klubo didžiąją salę, 
pradės rodyti filmas 2:30 va
landą po pietų. Po to seks 
užkandžiai ir šokiai.

Žvalgas.

svarbu, kad kuopų nominaci- 
niuose susirinkimuose daly
vautų kodaugia narių ir ati
duotų savo 
mus asmenis 
dovauti.

Nei vienas
neprivalo praleisti 
kuopos susirinkimo, 
bus nominuojanti kandidatai.

Pranešama, kad SLA 
kuopa minėdama savo veiklos 
55 metų sukaktį, š. m. lapk- 
kričio mėn. 29 dieną 5 valandą 
po pietų Lietuvių Piliečių Dr- 
jos Auditorijoje, So. Boątane 
rengia paminėjimo banketą. 
Iš anksto kuopos valdyba 
kviečia tą dieną skirti 
paminėjimui, kaip šios 
pos, taip lygiai ir visų 
Bostono kuopų narius ir
čius. Prašo taip pat ir Bosto
no apylinkės SLA kuopų na
rius susirūpinti šiuo minėji
mu ir dalyvauti bankete. 
Smulkiau bus informuojama 
kiek vėliau; Koresp.

Įprasti per daug mėtų mu
sų SLA 135 kuopos 
niai susirinkimai 
pirmą sekmadienį 
mėnesio. Taigi ir 
susirinkimas bus
Muzikos Svetainėje, 2725 E. 
Allegheny Avenue, sekmadie
nyje, lapkričio mėn. 1 dieną, 
2 valandą po pietų.

Šio mėnesio susirinkimas 
nėra svarbus, jis yra svarbus 
tik tiems nariams ar narėms, 
kuriems ir kurioms reikia mė
nesines duokles užsimokėti. 
Neturint svarbių reikalų lap
kričio mėn. susirinkimo, pa
tartina visiems nariams ir na
rėms skaitlingai į jį atsilankyt 
ir atsinešti su savim sveikų ir 
naudingų musų broliškai or
ganizacijai sumanymų: kaip 
tai parengti kokį nors paren- 
gimą-pobuvį prisirašius i e m s 
naujiems nariams ir narėms 
prie musų kuopos pagerbimą. 
Jieškoti būdų kaip gauti dau- 
giaus musų kuopai naujų na
rių. Mes turime platų laiką 
jų gavimui, tik deja, kad mes 
patys prisirašę tuo pasitenki
name, paliekame nerangus, I 
susnustame savo organizaci
jos reikalais rūpintis, atsidė
dami ant kitų, kad jie už mus 
ir save tas pareigas musų or
ganizacijai atliks.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje nėra komercinė ap- 
draudos kompanija, kuriai ge
rai apmokami agentai visą 
laiką dirbtų, jieškodami nau
jų narių prirašymui. Mes jų 
neturime ir neturėsime iki S. 
L. A. laikysis nustatytų 74 
metų organizacijos principų, J 
kad SLA buvo, dabar yra ir 
dirbama, kad jis paliktų atei
čiai lietuvių savišalpos, sava
ranki, broliškos pagalbos
ganizacija. Tai suprantant ir 
turint visą tą atmintyje, čia 
ir puola kiekvienam nariui ir 
narei ta pareiga, savo organi
zacijos reikalais domintis ir

Binglianiton, N. Y. — Rug
sėjo 6 dieną p-nų Lepų savar- 
vietėje, Conklin, N. Y., SJLA 
50 kuopa turėjo savo tradici
nį pikniką. Piknikas, kaip if 
visuomet, įvyko sekmadienį 
prieš Darbo Dieną, o rengia
mas tą dieną todėl, kad pikni- 
kautojai turėtų progą ryto
jaus dieną pailsėti, o 
pasitaikytų lietus, tai
kas butų, galima laikyti ryto
jaus dieną.

Piknikas nebuvo toks skait
lingas, kaip kitais metais, bet 
finansiškai buvo sėkmingas.

Piknike ėmė dalyvumą dau
gelis kuopos narių, žinoma, 
buvo ir nemažai svečių. Tarp 
svečių, reikia paminėti, kad 
buvo atvykę, musų geri kai
mynai iš Wilkes Barre, Pa. 
SLA. 115 kuopos darbuotojai 
ir 7-tos apskrities valdybos 
nariai, būtent pirmininkas 
Adomas Miliauskas su žmona 
ir iždininkas p. Urbonas su 
žmona. Su svečiais buvo pasi
kalbėta Susivienijimo reika
lais ir pasivaišinta:

Pikniko rengimo komisijoje 
buvo Antanas Vaičiulis ir P. 
B. Balchikonis. Piknike dirbo 
ir vaišino svečius ponios E. 
Mikelionienė, E. Chesterienė 
ir E. Balchikonienė. Taipgi 
S. Chester, J. M. Bučinskas, 
A. Chcrno ir Juozas Linonis- 
Lynn, J r.

Rugsėjo 10 dieną staiga 
mirė SLA 50-tos kuopos narė 
Elzbieta Černauskienė, palygi
nus dar jauna moteris, buvo 
našlė, paliko dvi vedusias 
dukteris. Ir, reikia pasakyti, 
kad velionės asmenyje SLA 
50 kuopa neteko darbščios 
narės, nes ją visuomet buvo 
galima pasikviesti padirbėti 
kuopos parengimuose. Kuopa 
pasiuntė gražų gėlių vainiką

Džiugu yra turėti Toronto 
SLA kuopai savo 
teniso (Canados 
Kad ji laimėjo, tai 
noma, bet kaip ji
džiant ir ar ją galima atskirti, 
kad ji lietuvaitė, to savo aki
mis nebuvau matęs. Štai šių 
metų spalio 11 dieną turėjau 
progos nuvežti Sofiją į Nia
gara Falls, Ont., kur ji turė
jo žaisti su įvairių tautybių • 
žaidėjais. 'Prasidėjo žaidynės, 
pasitraukiant jai nuo manęs, 
aš palinkėjau sėkmės, ir at
sisėdęs kedėje žiuriu, kad ji 
vietoj anglų kalbos, skaičiuo
ja taškus balsiai lietuvių kal- 
kalba, man net ašaros nuo 
akių nuvarvėjo, matant kaip 
ji stengiasi išgarsinti svetim- 
mųjų tarpe lietuvių vardą.

Tai yra pavyzdis kitoms 
lietuvaitėms, kurios gėdinasi 
svetimųjų tarpe kalbėti lietu-

Spalio mėnesį sergančioms 
narėms C. Machulienei ir M. 
Leppienei paskirta 
ir dovanos.

ALT vykstančiai 
dieną konferencijai
15-ta dolerių ir išrinkta šios 
atstovės: H. Čižauskienė, 
Senulienė, M. Rulienė, 
Hornienė, M. Baronienė ir 
Katkevičienė.

Rudeninio pikniko rengimo 
komisija: H. Čižauskienė ir 
A. Buchinskienė pranešė, kad 
piknikas puikiai pasisekė — 
jame dalyvavo daug senimo 
ir jaunimo, kurie šoko, daina
vo ir skaniai pagamintais val
giais, alučiu ir gardžuodamie-

rūpintis, ypač* naujų narių 
prirašom.

Z, Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

prie jos karsto ir parūpino 
karsto nešėjus.
Kuopos ligcn iai

Petras Adomaitis, keletą 
savaičių praleidęs ligoninėje 
pasveiko. Kazys Staniulis bu- 
bo operuotas ir po kelių sa
vaičių buvimo ligoninėje pas
veiko. Povilas Balčiūnas taip
gi buvo operuotas ir jau ket
virtas meno sunkiai serga ir 
jau antru kartu išvežtas į li
goninę.

Antanas Jakševlčius, buvęs 
kuopos iždininkas, irgi sun
kiai serga, randasi ligoninėje, 
turi širdies priepuolį.
SLA 50 kuopos susirinkimas

Spalio 
Studijoje kuopa 
mėnesinį susirinkimą, 
dalyvavo vidutiškai. Apart ki
tų kuopos formalumų, valdy
bos raportų, buvo išklausytas, 
ir priimtas kuopos pikniko 
rengimo komisijos raportas 
su pagyrimu komisijai.

Taipgi paaiškėjo, kad SLA 
50 kuopą SLA 7-tos apskri
ties suvažiavime, kuris įvyko 
rugsėjo 20 dieną, Pittston, 
Pa., SLA 50 kuopą atstovavo 
J. Kavaliauskas, 
niulis, S. Cherter 
nienė ir P. B. 
svečiais buvo E. 
ir E. Balchikonienė.

Kuopos susirinkimui, iš ap
skrities suvažiavimo, praneši
mą padarė Jonas Kavaliaus
kas. Bet reikia pastebėti, kad 
delegatas Kavaliauskas, savo 
pranešime padarė kelis netik- 
slimus, kurie neatitinka 7-tos 
apskrities suvaž’avimo eigai 
ir pastato apskritį į keistą pa
dėtį. Manau, kad Kavaliaus
kas savo pranešimą ateinan
čiame kuopos susirinkime pa
taisys gerojon pusėn.

P. B. Balchikonis.

viškai. Sofijai žaidžiant, pri
ėjo prie manęs vengras ir 
klausia, ar Jus su ta panele 
lietuviai, atsakiau 
kitę atrodo ji yra 
tautos patrijotė, 
žaidėjai tik namie 
kalba, o žaidiant
mųjų gėdinasi. Tai jums lietu
viams yra didelė garbe. Aš 
jam už malonius žodžius pa
dėkojau.

Būdamas SLA narys, linkiu 
tau sveikatos ir pasilsimo, 
tęsti ir garsinti SLA ir lie
tuvių vardą svetimųjų tarpe, 
nes tavo laimėjimas yra mu
sų visų laimėjimas, taip pat 
paruošti, laikui bėgant, įpėdi
nę, kuri -eitų tais keliais, ku
riais tu eini. Taip pat noriu 
palinkėti SLA kuopai daugiau 
tokių narių turėti, kaip Sofi
ja. P. P.v

si vaišinosi.
/

Susirinkimas išreiškė pa
dėką narėms už aukotus val
gius ir pasidarbavimą: P. Se- 
nulienei H. Čižauskienei, Jeza- 
vitienei, K. Austin, K. Jakub- 
kienei, Mockienei, S. Alvikie- 
nei, A. Ambrozienei, A. ♦Ra
monienei, P. Mališauskienei, 
M. Baronienei, M. Višchulie- 
nei, A. Buchinskienei ir poniai 
Valentai už paaukotą labai 
skanų tortą. Širdingai dėkoja
me Naujienoms, Tėvynei, San
darai, p. S. Barčus ir p. L. 
Vanagaitienei už rengimo 
pranešimus. Visiems musų 
mieliemsiems svečiams — vie
šnioms už atsilankymą ir nuo
širdų musų darbų parėmimą 
širdingai dėkojame.

Gimtadienio proga pasvei
kintos ir pavaišintos J. Vi- 
šackienė ir A. Buchinskienė, 
kurios taipgi susirinkusias 
pavaišino savomis skaniomis 
vaišėmis. Čia turėta ir 15-kos 
metų vedybinė sukaktis — 
ponios Kristinos Austin, ku
rios vyras Ch. Austin sveikin*

SLA 273 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks lap
kričio mėn. 8 dieną, 2 valan
dą po pietų, priprastoj vietoj.

Malonėkite visi kuopos na
riai ir visos narės atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes bus kuo
pos valdybos rinkimas 1960 
metams. Taipgi turėsime ap
tarti nominacijas, kurios bus 
gruodžio mėnesį, tad visų na
rių būtina pareiga būti susi
rinkime.

J. Maksvitis,
SLA 273 kuopos sekr.

Berkeshire Venician 
Company dirbant prie 
ir maišant likerį su 
likeris ekspliodavo, užsidegė ir
visu smarkumu liepsna davė į 
veidą darbininkui Pranui Na- 
unčikui, užsidegė jo drabužiai 
ir pavojingai apdegino. Dabar 
jis guli ligoninėje jau penkios 
savaitės ir yra blogoj padėty.

Mes, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 34 kuopos nariai, 
linkime Tau, Pranai, greitai 
pasveikti ir vėl būti
kuopos korespondentu, kaip 
kad buvai per praeitus 
metus.

Kuopos Nare A. N.

Juozas Slančauskas, SLA 
104 kuopos narys, mirė šių 
metų rugsėjo mėn. 18 dieną 
ir palaidotas rugsėjo 22 die
ną, 
kur 
tas.
per
prirašė dar jam esant 11 me
tų amžiaus.

Jis mirė dar jaunas, sulau
kęs vos tik 42 metus amžiaus. 
Juozas Slančauskas
augęs Amerikoje, bet 
kalbėjo lietuviškai ir 
sais gražiai sugyveno. < 
bo daug metų Heinz 
ten dasidirbo iki boso 
gy.

gimęs ir 
grtažiai 
su VI- 

Jis dir- 
Co. ir 

i parei-

Dideliame nubudime 
žmoną Genevievę, 
Barborą ir du sūnūs Richard 
ir Jerry, taip pat liko pamotė 
Mrs. Frances Slančauskas, 
dvi ^seserys ir vienas brolis. 
Reiškiame šeimynai ir gimi
nėms gilią užuojautą, o Juo
zui Slančauskui lai būna leng
va ilsėtis laisvoje Amerikos 
žarnelėje. Fr. Žilionis.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Brooklyn, N. Y. — Susivie
nijimo 38 kuopos metinė-tadi- 
cinė vakarienė įvyks šių metų 
lapkričio mėn. 7 dieną, šešta
dienį, 7 valandą vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Rengėjai prašo bilietus vaka
rienei įsigyti į anksto ir daly
vauti tradicinėje kuopos va
karienėje. Bus skani vakarie
nė ir kitų skanumynų.

—o—
Kenosha, Wisconsin. - ■ Su

sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminėjimui vakarie
nėje.
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Ant. Matulevi- 
MacShane, W. 
W. Krineskis, 

Charles Aloiz,

sipelne jo direktoriais išbuvę 
ilgus metus: 
čius, Juozas
Matulevičius,
J. Zdunskis,
Jonas McShane, Clara Matu
levičienė, Katarina Matulevi
čienė, Stasys McShane, Mar
tynas Ajaras.

Kiekvienam, kas lankėsi 
Erie, Pa. nepaprastai malonų 
įspūdį daro lietuvių sumanu
mu ir darbu pasiekti laimėji
mai. SLA prezidentas P. Dar
ais ir sekretorius dr. M. J.

• ■*

Vinikas nelabai seniai aplan
kė Erie, atsivežė iš ten gra
žiausius įspūdžius, o svarbiau
sia jie gavo iš vietinių veikė
jų tvirtą užtikrinimą, jog sa
vo klubo narius jie įjungs į 
Susivienijimą draugybos na
riais ir suteiks jiems, kas no-

rėš, akcidentalę apdraudą, o 
taip pat ir ligoje pašalpą. Tai 
didelis ir pavyzdingas visiems 
kitiems musų veikėjams lai
mėjimas, kuriuo pasidžiaugsi
me mes visi, kas tik gero lin
ki lietuvių reikšmingiausiai ir 
jau didelius darbus atlikusiai 
broliškai organizacijai.

Šiuo metu 216 kuopos val
dybą sudaro: Antanas Matu
levičius, pirm, 
vičius, vice 
Zdunski, fin. 
Matulevičienė,
Juozas McShane, 
Szevčikovskis ir Pr. Zdunski 
— iždo globėjai, organiz. Ant. 
Matulevičius. Tad šie asme
nys ima tolimesnę atsakomy
bę už ateities kuopos sėkmin
gą veiklą ir rūpinas naujais 
laimėjimais.

, Silv. 
pirm., 
sekr., 
prot.

iždin.,

Asasina- 
Juozas 

Katrina 
sekr., 

Ed.

A
budistų. Pagal VVashingtono 
Islamo Centrą Amerikoje yra 
80,000 musulmonų.

Iš viso yra 258 paskirų re
ligijų ir apie 350,000 dvasi
ninkų.

Nėra paskelbtų statistinių 
davinių, nurodančių tautinę 
bažnyčioms 
rių kilmę, 
bažnyčios 
etniškai ir 
drai imant,
sudaro daugiausia šiaurės Eu
ropos kilmės žmonės, Romos 
katalikai savo kilme dideliu 
skaičiumi yra airiai ir pietų 
ir centro Europos kilmės, Ry
tų bažnyčios kongregacijos

priklausančių na- 
Tačiau Amerikos 
yra organizuotos 
kultūriškai. Ben- 
protestantų grupę

SLA 216 kuopos surengtose iškilmėse kalba kuopos sekretorius (prie mikrofono) Joseph
• ■ • wr»l« 1 — 1 ? _ • /!Y I 5—*2 —A J w « art ■ z < • «• • ■ a ■ ■»< • • \ ■ A*kalbėtojais), Ignatius

C

L. T. Zdunski. Kiti dalyviai (iš kairės) GoergeL. Mark (pagrindinis 
Dobzynski (toastmaster), Miss Betty Laivrence '(programos vedėja).

SLA 216 kuopos 50 metų
Iš kairės j dešinę — Joseph T. Zdunski, pirmininkas, Ignatius

F ra neis Sta n ko vic h.

jubiliejaus Komitetas

■J

SLA 216 kuopos pirmininkas Anthony J. Matulevich (iš 
kairės į dešinę) priima iš Erie, Pa. mayoro Arthur Garduer 
Lietuvių Dienos proklamaciją, mayoro žmona, stebi šį iškil
mingą aktą.

Dobrzynski, Marcella 
Alois, Betty Lavvrenėc, Patricia Gostomski, Anthony Matnlevicli, Ted Rzodkewich, Joe Kane, 
John Schiller, Joseph Hatkevich, Edward Taggart, Edvvard Szewchykowski, Joseph Evans, 
Nuotraukoje trūksta: Mary Adams ir

Gražus SLA 216 Kuopos, Erie, Pa 
Pavyzdys Visuomenės Darbe

Susivienijimas turi nemažą 
skaičių didelių, užsitarnavusių 
ir pasižymėjusių savo plačia 
veikla kuopų. Bet jų tarpe 
216 kuopa Erie, Pa. užima 
ypatingą vietą. Jos veikėjai 
parode nepaprastus organiza
cinius sugebėjimus, aukure 
draugybos narių klubą, ku
riam priklauso 700 narių ir 
puikiai pasitarnavo, kaip Su
sivienijimui, taip pat ir lietu
vių tautai tinkamai pagarsin
dami musų tautos vardą sve
timtaučių tarpe. Vietos gy
ventojai, įvairių tautų kilmės, 
rado jaukią prieglaudą pas 
lietuvius ir puikiai jų tarpe 
jausdamies ir matydami jų 
mokėjimą organizuotai veikti, 
n e t a r p i š kai pripažįsta vi
siems lietuviams šias geras 
savybes.

Šios kuopos nuosavi gražus 
namai, kurie dabar kaip tik 
praplėsti, imponuoja kiekvie-

nam ir parodo akivaizdžiai 
vietos lietuvių pasigėrėtinus 
pasiekimus. Mums yra svarbu 
pažymėti, kad Susivienijimas 
sujunęs šios vietovės veikliuo
sius lietuvius suteikė galimu
mą jiems šitaip gražiai pasi
reikšti, nes greta Susivieniji
mo kuopos lietuviai čia netu
rėjo progos taip įspūdingai ir 
šitokiu 
ti.

pasisekimu pasireikš-
♦

Kuopos
SLA

1909 metų kovo 21 dieną. Jos 
pirmas susirinkimas įvyko 
Kraučėno namuose ir pradžio
je ji veikė didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino drau
gystės vardu. Tai buvo bro
liškos pagalbos ir savitarpinės 
pašalpos organizacija, kurios 
steigėjais tada buvo: G. Or- 
nikaitis, A. Walface, V. Matu
levičius, A. Petrauskas, M.

įsteigimas

216 kuopa įsteigta

Almanaitis,

Saklinis, L.

Matulevičius, J.
B. Tribulskis, P. Šlekaitis, J. 
Kazlauskas, J.
Gešlauskas ir kt. Pirmoji val
dyba buvo tokiai pirmininkas 
G. Ornikaitis, vice pirm. J. 
Blekaitis, finansų sekr. V. 
Matulevičius, protokolų sekr. 
J. Kazlauskas, iždin. Adomas 
Wallace, iždo glob. B. Tribul- 
skas ir A. Petrauskas, mar
šalka Motiejus Matulevičius. 
Ši draugystė nusprendė įsi
jungti į Susivienijimą ir šios 
didžiosios lietuvių organizaci
jos apimtyje iki šio laiko te
bėra.

Erie lietuvių patriotiniai 
darbai

susirin- 
kuopos 
ir dau- 
pradejo

Šiandien patys Erie, Pa. 
lietuviai veikėjai pripažįsta, 
jog jų kuopa augo labai pą- 
mažu. Bet jie iš karto paėmė 
teisingą veiklos kryptį ir pir
moje eilėje rūpinosi bendra 
lietuviška veikla, rengda
mi pobuvius-koncertus, vaidi
nimus ir patriotinius 
kimus. Ši veikla prie 
pritraukė vis daugiau 
giau narių- it kuopa
augti. Iš tos rūšies 216 kuo
pos parengimų yra labiausia 
atmintina Lietuvių Diena, ku
ri įvyko 1916 metų lapkričio 
23 dieną, kas sukėlė didelį 
vietos lietuvių entuziazmą or
ganizuoti pagalbą nuo Pirmo
jo Pasaulinio karo nukentė- 
jusiems. Aukoms rinkti buvo 
sudarytas komitetas iš šių as
menų: S. Stankevičius, M. 
Grabliauskiutė ir A. Alijošie- 
nS.
Erie, Pa. 216 kuopos klubas

Bet kuopos stiprėjimas ir 
augimas yra surištas su jos 
įsteigtu klubu, kuriam buvo 
pastatytos nuosavas patalpos. 
Darbas buvo suplanuotas 
1943 ir pradėtas darbas 1949 
m. gegužės mėnesyje. Klubo 
organizavime daugiausia nu-

♦ . L

ir dvasiškių skaičiumi, pini- 
nariai daugiausia yra armėnų, 
serbų, ukrainų, rusų ir graikų 
kilmės.

Paskutinių kelių metų lai
kotarpyje visos grupės paro
do didelius laimėjimus narių 
ginėmis aukomis ir naujai 
statomomis bažnyčiomis.

Šiandien, pagal Amerikos 
Bažnyčių Metų Knygą, šeši iš 
dešimtieb amerikiečiai lanko 
bažnyčias. Prieš šimtą metų 
ši proporcija buvo vienas iš 
penkių. Per paskutinius 30 
metų bažnyčioms priklausan
čių narių skaičius padvigubė
jo, tuo tarpu kai gyventojų 
skaičius padidėjo tik 40%. — 
CC.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DIENA
Spalio mėn. 24 dieną Jung

tinės Tautos pradėjo savo 
15-tuosius gyvavimo metus. 
Atžymėti' šiai dienai Jungti
nių Tautų Generalinė Asam- 
bėja kreipėsi į 82 savo narių 
tautos valdžias, prašydama 
paruošti programas atšvęsti 
šiai dienai.

Prezidentas Eisenhcweris, 
priimdamas šį atsišaukimą, 
paskelbė proklamaciją, skati
nančią amerikiečius organi
zuoti “bendruomenines pro
gramas, kuriomis butų pade
monstruojamas pasitikėjimą s 
Jungtinėmis Tautomis ir butų 
prisidedama prie geresnio jų 
tikslų, problemų ir atliktų 
darbų supratimo”. Rodyda
mas savo asmenišką prisidė
jimą prie Jungtinių Tautų so
lidarumo ir pavyzdį kitoms 
amerikiečių šeimoms.

Jungtinės tautos buvo su
kurtos pasėkoje didelio noro 
per amžiaus laikotarpį turėti 
tokią prganizaciją, ir jos buvo 
pradėtos pagal bendro supra
timo idėją, kurią laikas išmė
gins. Noras tokią organizaci
ją turėti pagrinde žmogaus 
ilgesys pasaulio taikos, teisy
bės ir brolybės, o idėja yra 
paprasta: tautos ir žmonės
turi dirbti kartu, kad pasiek
ti savo .bendrų tikslų. Noras 
ir idėja yra butini žmogiškam 
progresui, o šiame atominia
me amžiuje tai “gal būt yra 
būtina vien tik gyviems išlik

ai.
JT

imta 
dieną 
nijoje, gali būti trumpai iš
reikšta, kaip siekis geresnio 
*pasaulio. Prisiminti Chartoje 
išreikštus siekius padeda su
prasti, kad ir šiandien tie sie
kiai yra nepasikeitę:

“Apsaugoti ateinančią kar
tą nuo karų baisybių... patvir
tinti iš naujo tikėjimą į pa- 
grindines žmogaus teises, j 
žmogaus asmens kilnumą ir 
vertę, į vienodas teises vy
rams ir moterims mažų ir di
delių tautų... pakelti sociali
nį progresą ir geresnį gyveni
mo lygį platesnėje laisvėje... 
praktikuoti toleranciją ir gy
venti bendrai taikoje, kaip 
geri kaimynai... sujungti mu
sų jėgas tarptautinės taikos 
ir saugumo palaikymui... nau
doti tarptautinę mašineriją 
ekonominės ir socialinės žmo
nių pažangos labui...”

Žvelgdami atgal į praėju
sius 14 Jungtinių Tautų gy
vavimo metų, galime pama
tyti daugelį būdų, kuriais 
Jungtinės Tautos dirbo kon
struktyviai šiems tikslams at
siekti, nežiūrint daugelio nusi
vylimų ir kliūčių. JT pastan
gos sustabdė kovas Palestino
je, Kašmyre, Indonezijoje ir 
Sueze. JT observatorių tarp
valstybinių sienų prižiūrėji
mas padėjo atnešti taiką į 
Graikijos šiaurines sienas. Ko
rėjoje JT jėgos atmušė agre
siją — tai buvo pirmoji ko
lektyvinės kariuomenės akci
ja, vykdoma tarptautinės or
ganizacijos.

JT technikinio asistavimo 
programos ir specializuotų

v •

t

Charta, vienbalsiai pri- 
1945 metais birželio 26 
San Francisco, Kalifor-

f

&

2,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

tautų pagalba yra 'pagal rei
kalą prieinamos tautinės eko
nomijos ir natūralių šaltinių 
išvystymui. Tokia tarpusavinė 
pagalba padėjo susiaurinti 
plyšį tarp daugiau ir mažiau 
išsivysčiusių kraštų abiejų 
kraštų labui.

Milijonai vaikų dabar yra 
išlikę gyvi dėka JT agentūrų, 
kaip UNICEF ir Pasaulio 
Sveikatos Organizacijos aprū
pinimo pienu, maistu bei ap
saugojimu nuo tuberkuliozės, 
difterijos ir maliarijos. JT 
Aukštoji Komisija Pabėgė
liams duoda protekciją apie 
dviems milijonams žmonių 
per visą pasaulį, ir dabar, per 
Pasaulio Pabėgėlių Metus, ji 
deda specialias pastangas pa
dėti 56-šiems kraštams iš
spręsti 15-kos milijonų pabė
gėlių ir benamių problemas 
Europoje, Azijoje, Šiaurės Af
rikoje ir Vidurio Rytuose. CC.

Tėvynę Prisiminus

Stebuklingai mus tėvynėj, 
Kuomet skamba vėversėlis, 
Rytais kelias žili rukai 
Ir alyvų žydi gėlės, 
Šlama pušys šimtemetės, 
Aplink — tylu ir ramu, 
Ir lakštingala lizdelį 
Suka krūme prie namų.

Amžinai ilgiuosiu namo, 
Pusių kvapo ir basos, 
Svetimi, dulkėti miestai 
Lietuves man neatstos...
Ir per kalnus, vandenynus, 
Apie Lietuvą svajoju, 
Ir laiminga ta naktelė, 
Kaip tėvynę susapnuoju.

Mes visi sugrįžti norim, 
Kas mus širdgėlą ištirs?... 
Gal sugrįšim, kaip ant amžių 
Baisi pasaka numirs.

Sofija Ambrazevičiene.

Kiek Žmonių Ameri
koje Yra Bažnyčių 

Nariais

Pagal 
merikos 
daugiau 
čių Amerikoje su 103 milijo
nais narių. Protestantai turi 
60 milijonų ir Romos katali
kai 34 milijonus bažnyčios 
narių. Penki ir pusė milijono 
yra žydų tikybos, du su puse 
milijono rytų apeigų ir 60,000

paskutinę Metinę A- 
Bažnyčių Knygą yra 
kaip 368,000 bažhy- - - * . * *

I
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Lietuvių Prekybos Bendrove naudojasi šia proga padėkoti 
įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietuviams už tą 
ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę per šiuos metus. 
Reikšdami savo nuoširdžią padėką,' kartu mes VĖL GRĮŽTA
ME prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pa
siūlyti kaip dovaną be uždarbio 2,000 SPECIALIŲ KALĖDI
NIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duome
nis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 2 skir
tingus KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO:

KALĖDINI SIUNTINI NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos paltui;

3yj jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam 
kostiumui;
3 jardai dvigubo pločio pamušalo;
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas;
pora vyriškų vilnonių kojinių;
pora moteriškų

To kalėdinio

2.

3.
4.
5.
6.

įskaitant visus

f

žieminių kojinių.
siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$40.00
mokesčius. Svoris 11 svarų.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 2 SUDARO:
i.

/

13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar materiš- 
kiems kostiumams;
3 jardai vilnonės medžiagos paltui;
16 jardų dvigubo pločio pamušalo;
10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar vaikiš

koms suknelėms.
To kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

$79.00
įskaitant visus mokesčius. Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra ekspor
tinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasirenkamos šitaip:

1. Kostiumams—dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai 
mėlyna, ruda arba pilkšva;

2. paltams—tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia 
arba kupranugario spalvos;

3. suknelėms—dideli taškai mėlyname, rudame arba gels
vame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nempkamų pavyzdžių, kuriuos 
mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS 
gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis butų musų 
klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS DUOTI PRO
GOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS 
ASMUO IŠ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 
2 TOKIUS SIUNTINIUS (kiekvienos rūšies po vieną). Taip 
pat priiminėsime po 1 dolerį iš tų, kurie nori užsitikrinti sau 
KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, bot galutinio užsaky
mo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

Mes garantuojame:
1. 'Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemo

kamai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.
3. Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, 

kad galvėjai Lietuvoje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko 
primokėta.

4. SitĮsime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal 
jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
London, W. 11, Grcat Britain

2.
3.
4.

'1 i 

h

1-A, Hiint Street

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, IATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RE8PUB1JKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje įstaigoje 

Avenue

Licensed by USSR

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

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1481
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

i

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. OHelsea 3-2583
141 Second Avenue
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillriiore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiule firma, turėdama tukstanftlufl patenkintų klijehtų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntiny# lAšiunftiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7-*12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos ruSies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie rtkujks muitų normas ir pataftiaivriiuu,

Pradžiukinkite savo gimineB ir artimuosius ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
4
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Amerikos Lietuvių Veikla

SLA 5-tos Apskrities ir Lietuvių Spaudos Klubo dalyviai 
išvykos išvakarėse, Atlantic City, N. J.

Stovi J. Valatka ir dr. M. J. Vinikas, SLA sekretorius. 
Sėdi: p. Budreckis, p. Budreckienė, p. A. Vinikienė, p. B. Spu- 
dienė, adv. S. Bredes, 5-tos apskrities pirm., p.. Nark, p. Tre
čiokienė, A. S. Trečiokas, Spaudos Klubo vice pirm., p. Gus- 
taitienė ir p. Audronė Valatka. .4*

sulas J. Budrys, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas, Nepriklauso
mybės akto signataras prof. 
S. Kairys, Vliko pirm. A. Tri
makas, New Yorko Alto pirm. 
E. Noakas, ALB Tarybos 
pirm. J. Šlepetys, gleb. kun. 
N. Pakalnis, Gydytojų drau
gijos pirm. dr. Skeivys, New 
Yorko Balfo pirm. P. Minku- 
nas ir M. Žukauskienė. Spau
da, radijo ir kitos priemonės 
numatyta panaudoti vajui 
pravesti. Be to, bus ir koncer- m 
tas.

Komiteto pirmininku išrink
tas Gen. Konsulas J. Budrys.

Augumai Išvyko į Floridą

Atlantic City, N. J.

SLA 5 Apskrities ir Lietuvių 
Spaudos Klubo Išvyka

Klubo
sezono 
atvyko

Š. m. spalio mėn. 17-18 die
nomis SLA vasarnamyje įvy
ko Lietuvių Spaudos 
narių metinis rudens 
suvažiavimas, į kurį 
apie 15 dalyvių.

S'U v a ž i a vimas, kaip pir- 
miaus, taip ir dabar vyko 
bendrai su SLA 5-tos apskri
ties suvažiavimu, nes beveik 
visi dalyviai yra abiejų orga
nizacijų nariais.

SLA 5-tos apskrities suva
žiavimo reikalu bus atskiras 
raštas, o šiuo raštu trumpai 
LSK reikalu.

lietuvišką

A. S. Tre- 
J. Vinikas 
nuo pat jo 
t. y. nuo

Nedalyvaujant LSK pirmi
ninkui, suvažiavimą atidarė 
LSK vice pirmininkas A. S. 
Trečiokas, kuris pasveikinęs 
dalyvius LSK vadovybės var
du pastebėjo, kad LSK. kaip 
pirmiau taip ir dabar pirmoje 
eilėje yra susirūpinęs lietuvių 
spaudos reikalais ir kaipo pa
vyzdį priminė, kad ir šiame 
kultūros ir poilsio centre tu
rėtų būti visa bent JAV spau
da ir ta proga p. V. Budrec- 
kienei buvo įteikta L. S. Klu
bo nario kortelė už į šį suva
žiavimą atvežtą 
spaudą.

Paaiškėjus, kad 
čiokas ir dr. M. 
klubo nariais yra 
susiorganizavimo,
1935 metų. Buvo prisiminta 
apie visą eilę buvusių L. S. 
Klubo narių, kurie jau nėra 
gyvųjų tarpe įr su jais yra 
žuvę musų lietuviškų reikalų 
archyvai, kuriuos kiekvienas 
turėjo savo žinioje LSK na
riai—valdybos nariai: kun. A. 
Milukas, LSK iždininkas, Vin
cas Jankauskas, SLK sekre
torius, A. B. Strimaitis, LSK 
knygius ir archyvo tvarkyto
jas, ir kiti: Pranas Bajoras, 
J. O. Sirvydas, S. Vitaitis, 
adv. J. Budrikas, Juozas Sa- 
gys, Vincas Ambraziejus, adv- 
F J. Bagočius.

Tie visi, kurie dar yra gy
vųjų tarpe, prašomi savus 
reikalus taip tvarkyti, kad 
po jų mirties nenukentėtų lie
tuviški reikalai dėl archyvų 
žuvimo.

Dr. M. J. Vinikas savo kal
boje palietė ALT, VLIKo ir 
Lietuvos 
reikalus, 
lankymąsi 
problemos

Pasiinformuota ir kitais vi
sais lietuviškais reikalais ir 
LSK ateities veikla. Pasiūly
ta pasiruošti minėti 100 metų 
lietuviškos spaudos sukak- 
tį ir kitais lietuvių spaudos 
reikalais daugiau pasirūpinti.

A. S. T-kas.

Laisvės Komiteto 
taipgi Chruščevo
JAV susidariusios 
lietuvių reikalais.

Toronto, Canada

“Varpo” Choras Ruošiasi 
Atžymėti Septinmetį

Vietinis “Varpo” Choras 
gyvuoja septyni motai. Tai 
septynių gyvavimo ir veiklos 
bukakoiai atžymėti ruošia m- 
dhma halių Upkiicio mem 4 
dieną Prisikėlimo parapijos

svetainėje. Pradžia 7 valandą 
vakare.

Bus turininga ir įvairi me
ninė programa, kurią išpildys 
Vyrų Kvartetas su nauju re
pertuaru. Šokiams gros geras 
orkestras įvairius šokius, tai 
jaunimas ir senimas galės 
smagiai pasišokti. Taipgi 
veiks bufetas su skaniais už
kandžiai ir lengvais gėrimais.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami dalyvauti ir links
mai praleisti vakarą. Koresp.

Ilgametis Susivienijimo vei
kėjas ir Tėvynės bendradar
bis, Alekas M. Augunas, drau
ge su žmona, praleidę vasarą 
Ilgojoj Saloj Islip, N. Y., pra
eitą savaitę išvyko žieminėms 
atostogoms į saulėtą Floridą 
ir apsigyveno 158 Yale Drive, 
Lake Worth, Florida.

Jau daug metų pp. Augunai 
žiemos sezonus praleidžia Flo
ridoj, o vasaras Ilgojoj Saloj.*

Rockford, Illinois

Praplėsta Kontoros Veikla

I

Tie ipatys šaltiniai skelbia, 
kad yra 15,000 privačių pra
džios ir vidurinių mokyklų ir 
jas lanko penki su puse mili
jono vaikų, apytiksliai 16% 
visų vaikų, lankančių pra
džios ir vidurines mokyklas 
Amerikoje.

Amerikoje yra 1,890 aukš
tesnės mokyklos su daugiau 
kaip 3 milijonais studentų. 
654 kolegijos ir universitetai 
yra vieši, t. y. išlaikomi val
stijų ar miestų, su 1,780,000 
studentų. Privačių kolegijų 
ir universitetų skaičitis siekia 
1,236 ir turi 1,283,000 studen
tų.

Viešos pradžios ir viduri
nės mokyklos yra koedukali- 
nės, t. y. (jose mokomi berniu
kai ir mergaites drauge, ir 
mokslas jose yra veltui vi
siems vaikams. Valstijų ir 
miestų universitetai ir kole
gijos taip pat’ yra atdaros 
mokslui veltui kvalifikuo
tiems studentams ir iš jų yra 
imamas tik registracijos mo
kestis. švietimas yr^ priver
stinas daugumoje valstijų 
nuo 6 iki 16 mėtų amžiaus 
vaikams.

PASAKOS
Dar vaikystėj netikėjom 
Tam, ką pasakoj girdėjom, 
šiandien—proto gi nepaisom 
Ir galiūnų “baikų” klausom, 
Buk tai kas už mus užstos, 
Kas tai gins, kas paliuosuos... 
Ilgai pagalbos jau šaukiam, 
Mus neklauso—veltui laukiam. 
Netikėkim seniems monams, 
Netikėkim aukštiems ponams, 
Mus likimas jiems nerupi, 
Senas vargas—vietoj tupi. 
Nieks negins mus, neliuosuos, 
Savo jėga vien atstos!... 
Visų taktika vienoda: 
Artimiausia savo oda.

Pilėnas.

Jonas ir 
gyvenę Čika-

Mykolas 
kilz

Stanislovas,

Juozas, Jono 
Juozas ir

Brooklyn, N. Y.

Sl^A 38 Kuopos Metinė Vaka
rienė Įvyks Lapkričio 7 Dieną

Artėjant lapkričio 7 dienai, 
kada įvyks Susivienijimo 38 
kuopos tradicinė metinė va- 
rienė, noriu dar kartą primin
ti kuopos nariams ir visiems 
vietiniams geros valios lietu
viams, kad aukščiau paminėta 
dieną Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue įvyks 38 kuo
pos tradicinė metinė vakarie
nė. Pradžia 7 valandą vakare.

Visiems kuopos nariams ir 
visiems vietiniams ir apylin
kėse gyvenantiems lietuviams 
ir lietuvaitėms gerai žinoma, 
kad 38 kuopa per daugelį me
tų ruošia vakarienes, į kurias 
visuomet susirinkdavo gausus 
būrys lietuvių ir lietuvaičių, 
linksmai praleisdavo laiką 
tarp savęs besišnekučiuodami, 
užkandžiaudami ir alučiu tro
škulį malšindami.

Šiemet rengiamoj vakarie
nėj irgi ruošiasi dalyvauti 
gausus būrys lietuvių ir lietu
vaičių, nes vakarienei bilietai 
platinasi labai gerai, nes kiek
vienas, kuris tik buvo pirmes
nėse kuopos vakarienėse, bu
vo patenkinti ir šiemet nenori 
jos praleisti, nes jie gerai ži
no, kad joje susitiks savo 
draugus, pažįstamus ir su jais 
prie bendro stalo jaukioj nuo
taikoj praleis šeštadienį. To
dėl kurie dar neturi bilietų, 
pasistenkite juos įsigyti, nes 
vėliau gali jų pritrukti.

Vakarienė bus tikrai gera, 
nes gabios ir prityrusios gas- 
padinės ruošiasi pagaminti 
įvairių rūšių valgių, kad da
lyviai turėtų geresnį pasirin
kimą pagal savo skonį. Taip
gi netruks šalto alučio ir ki
tų gėrimų troškulio numalši
nimui, kas prie užkandžių bū
tinai reikalinga.

Todėl nepraleiskite 38 kuo
pos .metinės vakarienės ir 
lapkričio 7 dieną visi eikite į 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainę.

J. Aymanas,
SLA 38 kuopos pirm.

SLA 77 kuopos narys Jo
nas Dagys savo Realtoriaus 
ir Notaro kontorą perkėlęs į 
didesnes patalpas rado vietos 
tame pačiame pastate atida
ryti dovanų į Lietuvą ir kitus 
kraštus siuntimo skyrių.

Greit ir tvarkingai persiun
čiami pinigai (už kiekvieną 
dolerį gavėjas gauna 10 rub
lių), vaistai, maistas, teksti
lės medžiagos, 
siuvamos mašinos 
.dovanos.

Modemus švietimas yra 
brangus. Be galo didėjantis 
vaikų, lankančių mokyklas 
skaičius, mokyklų pastatų ir 
įrengimų trukumas ir truku
mas mokytojų, bei aukštesnių 
atlyginimų, pasidarė didelė 
paskirų valstijų financinė na
šta. Todėl vyksta vis didėjan
tis reikalavimas finansinės 
pagalbos iš federalinės val
džios. CC.

IletavM Generalinio Konsulo 
New Yąrike paieškomi asmenys:

Burba Pranas.
Čeponis Vincas.
Davidėnas (Davis) Tadas, Liudo 

sūnūs, kilęs iš Pakapių km.. Pan
dėlio vals., Kauno apskr.

Gaidimauskas KazJmieras, Juli
jono sūnūs, gyvenęs Bridgeport, 
Conn.

Gudelis Antanas.
Jonikas Jonas, Juozo sūnūs.
Kuzmickaitč-Kazlauskiene Ona, 

Kuzmickaitė-Rekienė Elzbieta ir 
Kuzmickaitė-Monkevičiene, Jurgio 
dukterys. «

Leonavičius Jurgis, žmona Sta
nislava, vaikai Alfonsas ir Leono
ra, gyveno Jersey City (N. J.?).

Miliauskaitė-Maskelienė Ganapa 
ir jos sesuo Miliauskadtė-Mieleška 
Valerija, gim. Gudakiemio km., 
Merkinės vals., Vilniaus rėdybos.

Pakutkaitė-černiauskienė Agota, 
buv. Pasiukevičienė, ir jos vyras 
Jurgis Černiauskas.

ir
iš Rasei-

Mataušo

sūnūs.
Vincas ir

su-

m.,

gy-

Pavalkis Kazimieras, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Purys Aleksandras ir Vladislo
vas, Juozapo sūnus, gimę Ukmer
gės apskr., gyvenę Radvilišky.

Raoevičlutė-Root Tony, Boleslovo 
duktė, iš Raseiniųž gyvenusi One- 
onta, N. Y.

Šimavičius Eugenijus, 
Vladas, Vlado sūnus, 
goję.

Uredeckis Juozas,
Zigmas, Igno sūnus, 
nių apskr.

Venclovas
sūnūs.

Alenčikas
Alenčikas

sesuo Valiukienė Ona, Adomo vai
kai.

Astrauskas Povilas,-Juozo sūnūs, 
gyvenzs Brooklyn, N. Y.

Atkočaitis Stasys, Benedikto s., 
gim. Lybiškiuose, Skaudvilės vai.

Baronaitis Antanas, Martyno 
nūs.

Benenis Juozas, gimzs 1914 
gyvenęs Vokietijoje.

Bracas Juozas, Prano sūnūs,
venęs Buenos Aires, Argentinoje.

Bukelis Juozas, kilęs iš Joniškio 
vals., Vilkiaušio vienk.

Daškevičius Pranas, Jurgio s., < 
ir žmona Kazimiera Daškevičienė.

Janulynienė-Grigaravičiutė Gene.
Joknys Kazimieras, kil. iš Kvė

darnos miestelio, Tauragės apskr., 
turėjo seserį Marytę ir brolius Sta
nislovą ir Mykolą.

Jurgeliunas Stasys, Stasio sūnūs, 
jurų laivų kapitonas.

Kazakevičius Jonas, Andriaus sū
nūs, iš Taurakiemio.

Kuosa Petras, gyvenęs Čikagoje, 
turi brolį Albiną.

Levickas Jonas ir Kristina Levic- | 
kaitė.

Liaugminas (Langman) 
if sūnūs Vincentas, kilę 
kių apskr., Laižuvos vals.

Linkevičius Boleslovas,
sūnūs, buvo vadinamas Lingiu, gy
venęs Kaune, Žemaičių 
1925 m.

Midvigas Otto, kilzs 
apskr.

Obelevičius Edmundas,
Čaikynės, Švenčionių apskr., 
nomistas.
Skųdzinskas Viktoras ir Stasė, jų 
dukterys Bronė Senikienė ir Danu
tė, gyveno Joniškyje.

StačiuliaUskas Antanas, su šei
ma, iš Stoškų km., Naumiesčio pa
rapijos.

Steponaitis Antanas, Pranciškaus 
sūnūs, buvzs Italijoje.

Vaičaitis Antanas ir Vincas, kilz 
iš Prienų.

Antanas, 
iš Mažei-

Fabijono

akordionai, 
ir kitokios

Kainoraščiai ir 
pavyzdžiai išstatyti kontoroje. 
Taip pat persiunčiami ir pa
čių siuntėjų atnešti siuntiniai.

Kontora yra ant East Jef- 
ferson ir 3-čios gatvių kampo, 
kurios telefonas WOodland 
8-5728, atidaryta kasdien.

Tai yra didelis ^patogumas 
Rockfordo ir apylinkės gy
ventojams, kurie remia pini
gais ir siuntiniais Lietuvoje 
esančius ir į Rusijos gilumą 
ištremtus savo gimines, drau
gus ir pažįstamus.

1’. P-kus.

medžiagų

Amerikos Publika ir 
Privačios Mokyklos

Ralfo Vajaus Komitetas

Spalio 10 dieną 105 Grand 
Street Brooklyno įvyko Balto 
sušauktas organizacijų atsto
vų ir asmenų sukviestas susi
rinkimas—atitarti Balfo Va
jaus reikalus. Nutarta Balfo 
vajaus menesį New Yorke 
skirti lapkričio 15 gruodžio 15. 
Vajui pravssti įsrmkUs kami- 
Lctas, būtent: Liet. Gen. Kou-

Nė viena vieša elementari
nė ir vidurinė mokykla Ame
rikoje nėra kontroliuojama ir 
subsidijjuojama federa 1 i n ė s 
valdžios. Amerikoje viešas 
mokymas yra palaikomas pa
skirų valstijų, apylinkių ir 
vietinių mokesčių, ir mokyk
los yra kontroliuojamos pas
kirų valstijų per paskirtas ar 
išrinktas mokyklų valdybas.

Federalinės , valdžios pas
kirti mokykloms fondai pas
kiroms valstijoms sudaro tik 
mažą visų naudojamų moky
mo tikslams fondų nuošimtį. 
Amerikos Švietimo Įstaiga 
yra federalinė agentūra, kuri 
pirmiausia rūpinasi moksli
niais tyrimais ir švietimu, 
tačiau nekontroliuoja viešų 
mokyklų sistemų.

Privačios mokyklos turi ati
tikti tam tikriems standar
tams, nustatytiems valstijos 
švietimo valdybos, o kitais 
klausimais tvarkosi pagal sa
vo išgales. Jos negauna jokių 
fondų iš valstijos ir išsilaiko 
grynai iš mokesčio už moks
lą, iš specialių fondų ir iš sa
vo sponsoruojamų agentūrų.

Pagal Amerikos Švietimo 
Įstaigos davinius veikia 123.- 
763 viešos pradinės mokyk
los su maždaug 
mokiniais ir 25,637 
dūlinėti niokyklou gų 7,447, 

uuu mokiniais.

26,177,000 
viešos vi-
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Zavadskieng Ona, Antano duktė, 
žemutis Juozas, Juozo sūnūs, iš 

Varnaičių km., Batakių vals., Tau
ragės apskr., turėjo seseris Agotą 
ir Rozaliją.

Žilevičiūtė Valerija, gim. Kvėdar
nos miestely, Tauragės apskr. Iš
tekėjusios pavardė nežinoma. Turė
jo seserį Kaziulienę.

Ileėkomieji arba apie juos linan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF UTHUANIA, 

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

J=araj=B=aj:

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, II J.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926

i
*
I
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Tel. STagg 2-5043
Mattbev P. Balis»

BIELIAUSKAS,
U NĖR AL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC
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SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Paridentai Ir Iždininkui Pasirašyti
) Spalių 24, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS JUSINSKAS, 1 kp., Edwardsville, Pa., gimęs 

gruodžio 17, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 11, 1921 m. Mirė spalių 4, 1959 m. 
Velionio žmonai, Magdei Jusinskienei, pomirtinės 
išmokėta ___________________________ ________$1,000.00

KAZYS VENGRAS, 48 kp., Portage, Pa., gimęs ge
gužės 15, 1888 m., Mjazučių kaime, Kuršėnų par., 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 7, 1928 m. JMirė rugsėjo 23, 1959 m. Ve
lionio sunui, Edvardui Vengrui, pomirtinės išmo
kėta --------------------------------------------- ---------

ONA RASKAUSKIENE, 108 kp., Canton, III., gimusi 
sausio 17, 1885 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė liepos 5, 1913 m. Mirė spalių 4, 1959 m. Ve
lionės dukteriai Helen Seffer, pomirtinės išmokėta 

VINCAS LASKY, 126-pav. kp., New York, N. Y., gi
męs sausio 2, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 14, 1913 m. Mirė rugpiučio 21, 1959 
m. Velionio žmonai, Mary A. Lasky, pomirti
nės išmokėta_______________________________

JONAS RAKOSKY, 140 kp., Charleroi, Pa., gimęs 
gruodžio 24, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 5, 1937 m. Mirė rugsėjo 27, 1959 
m. Velionio žmonai, Annai Rakosky, pomirti
nės išmokėta _______________________________

AiNIELE BRAZAUSKIENE, 207 kp., Manchester, 
Conn., gimusi balandžio 13, 1880 m., Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių. 11, 
1925 m. Mirė rugpiučio 14, 1959 m. Velionės 
dukteriai, Juzei Finnegan, pomirtinės išmokėta. _ 

JURGIS BALČAJTIS, 212 kp., Kenosha, Wis., gimęs 
vasario 7, 1887 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA (prisirašė sausio 27, 1909 m. Mirė spa
lių 8, 1959 m. Velionio dukteriai, Lucille Za- 
vacki, pomirtinės išmokėta __ ................. .............

LEONARDAS ©RŪTENIS, 316 kp., Vestabur, Pa., gi
męs balandžio 10, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 6, 1925 m. Mirė spalių 2, 
1959 m. Velionio žmonai, Aleksandrai Drutc- 
nienei, pomirtines išmokėta _________________

(

367.00

150.00

698.00

600.00

300.00

1,000.00

600.00

g., gimęs

iš Šiaulių

kil. iš 
cko-

SHALINS
(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. Vlrginia 7-4499

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIET LTVI.” tur* daug rimtų bendradar

bių 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 laikrašti galima mokėti dalimls- 
pusmečiais, ketvirtimis Ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, MontreaJ, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
................ ........................................................................ ........._____________ _____

i
II
iI
• 
I 
I 
i

Viso____________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso..........................

Išmokėtos ligojo pašalpos
S. PABAIGUS, 11 kp., WSaterbury, Conn., sirgo 12 savaičių ...
V. MAKAUSKAS, 12 kp., Nanticoke, Pa., sirgo 2 savaites ... 
P. SEBASTINIEN®, 13 kp., Minersvillc, Pa., sirgo 8 savaites 
A. RADZEVIČIUS, 18 kp., VVestville, UI., sirgo 7 savaites ...
W. G. ANSKAITIS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 1 sav. 4 d..

BAJORAS, 199 kp., Sljaft, Pa., sirgo 9 savaites \------------
JEFEeRSON, 207 kp., Manchester, Conn., sirgo 2 sav. 1 d._ 
KERBEUS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 5 sav. 4 d. ----- 
MAKAK, 310 kp., Rhinelander, (Wis., sirgo 12 savaičių ----------

..$4,715.00
$123,298.05

A. 
A. 
L. 
p.

Nuo
Viso .—*.>__________.________

pradžios Šių molu bendrai viso
. f t '

/

... $38.00 

... 15.00
— 63.00

84.00 
__ 23.50 
.. 90.00 
.. 8.13
... 136.00
— 63.75

„ .$519.38
$21,849.10

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininku fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; {spūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Sualcmenčjęs 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; Jaunystes šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

III

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Maso.
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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 ii lietuvių Ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chlcagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite. jei pasiųsite čeki arba Money 
Hu adresu:

NAUJIENOS
.. 1739 Soatk Hahted Street. Cbicafv 8.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Orderi to

Hliimt

i
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS
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B Susivienijimo 75 Metų Deimantinio Jubiliejaus Proga
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KUBOJE DEMONSTRUOJAMA PRIEŠ 
JUNGTINES AMERIKOS VASTYBES

Fidel Castro kalbėjo prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes per televiziją ir radijo. - Sovietų Są
jungos vadas Chruščevas pakviestas atvykti į 
Paryžių. - Prancūzija sprogdins bombą

Kubos sukilėliai pri(»s diktotoriaus Batisto valdžią, 
vadovaujant Fidel Castro, laimėję ilgų metų kovą, buvo 
manvta, kad ten viskas greitai susitvarkvs ir žmonių 
gyvenimas įeis į normales vėžes. Bot praėjo gana ilgas 
laikas ir to normalaus gyvenimo nesimato, ko tolyn to 
daugiau valdžioje vyksta pasikeitimų ir pačių kubiečių 
tarpe .nesugyvenimas. Vos laimėjus perversmą ir suda
rius valdžią, paties revoliucijos vado Fidel Castro buvo 
pasirinktas valstybės prezidentas, tačiau jam buvo da
romi kaltinimai, kad jis šalina iš įvairių valdžios vietų 
(-astro draugus komunistus. Po tokių kaltinimų (-astro 
pašalino iš prezidento pareigų paties pasirinktą asmenį, 
jo vieton pats Castro pasirinko kitą sau patinkamą as- 
senį prezidento pareigoms. Po tokio persitvarkymo, 
kaip tuomet spauda rašė, atrodė, kad Kuboje' viskas ei
na gerojon pusėn ir visas krašto gyvenimas įeis į nor
males vėžes. Bet taip nėra.

Iš vėlesnių pranešimų atrodo, kad Kubos revoliu
cijos vadas Fidel Castro .nepasitenkinęs ministerio pir
mininko vieta, jis nori būti diktatorium ar pataikauti 
komunistams. Pasitraukus iš karinio Camaguey vado 
pareigų majorui llubert Matos, jis toms pareigoms pas
kyrė savo brolį Kaulą Castro. "Sakoma, kad jis tai pa
darė spaudžiamas komunistų. Teigiama, kad dėl tos 
priežasties .jis paliuosavo iš pareigų ir keletą kitų aukš
tų pareigūnų, o jų vieton paskyrė komunistuojančius 
žmones. Pats Fidel Castro neprisipažįsta esąs komu
nistu, būt iš .jo darbų atrodo, kad jis krypsta lc.-rė.jėn 
pusėn. Jis tuoj po laimėto perversmo aplankė Jungti
nes Amerikos Valstybes ir Pietų Ameriką, iš kur sugrį
žęs likvidavo liaudies miliciją, bet dabar jos vieton or
ganizuojami darbininkai ir kaimiečiai, kurie irgi bus 
pavadinti liaudies milicija, kuri niekuo nesiskiria nuo 
buvusios pirmosios milicijos. • •

Sakoma, kad Kuboje, Castrui vadovaujant, didė
ja pavojus prieškomunistiniam frontui. Komunistiniai 
laikšrasčiai turi pilną laisvę, jie nuolatos puola prieš- 
komunistinius laikraščius ir visokiais budais šmeižia 
ir .net grasina, 'kokis laisvės davimas komunistiniams 
laikraščiams parodo, kad Fidel Castro, jei pats nėra 
komunistas, tai bent jų <simpa»tikas.

Kada Fidel Castro lankėsi 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir sakė kalbas, buvo ma
nyta, kad tarp Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir Kubos 
santykiai bus geri ir tarp tų 
dviejų valstybių bus draugiš
kas sugyvenimas, bet dabar 
Castro organizuoja demons
tracijas prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes už tai, kad 
buk Amerikos lėktuvas “bom
bardavo” Havaną. Tokį kalti
nimą Amerikai padarė pats 
Castro praeitą savaitę kalbė
damas per televiziją ir radijo, 
ir kad iš lėktuvo išmesti la
peliai prieš Castro. Didžiausiu 
kaltininku to “užpuolimo”, 
pagal Castro pareiškimą, yra 
buvęs Kubos aviacijos vadas 
majoras Pcdro Dian Lanz, ku
ris pabėgo į Jungtines Ameri
kos Valstybes iš priežasties 
komunistuojančių asmenų tu
rinčių įtakos Kubos vyriausy
bėje.

Chrusčevas pakviestas 
atvykti į Paryžių

Paryžiaus spauda rašo, kad 
pasiųstas kvietimas Sovietų 
Sąjungos ministerįui pirminin-’ 
kui Nikitai Chruščevui’atvyk
ti į Paryžių, ir kad Chrušče
vas pakvietimą priėmęs. Mat 
Prancūzijos prezidentas do 
Gaulle nori su Sovietų vadu 
pasikalbėti turui kon

ferencijos, bet kaip iš Pary
žiaus, taip ir iš Maskvos ne
pranešama kada Chruščevas 
vyks į Paryžių ir kada tų 
dviejų valstybių vadų pasita- 
mai įvyks ir apie ką jiedu 
kalbėsis.

Iš spaudos pranešimų gali
ma spręsti, kad prezidentas 
de Gaulle nori pasikalbėti su 
Chruščevu Vokietijos ir Ber
lyno reikalu, nes de Gaulle 
dabar yra kitokios nuomonės 
dėl Vokietijos, negu buvo 
prieš kelis metus, kada jis ne
buvo prezidentu, taipgi ir Ber
lyno išsprendime jo nuomonė 
pasikeitusi. Todėl, ar tik ne
bus svarbiausias jo noras pa
sikalbėti su Chruščevu Vokie
tijos ir Berlyno reikalais, ypač 
sienų nustatymo linijos. Taip
gi de Gaulle pakeitęs savo 
nuomonę dėl Vokietijos ap
ginklavimo. Ne taip seniai de 
Gaulle buvo priešingas Vokie
tijos apginklavimui, 9 dabar 
jis ją nori apginkluoti visais 
ginklais. Taipgi de Gaulle, kai
po valstybes galvai, svarbu 
pasitarti su Sovietų vadu nu
siginklavimo reikalu, It.irį Ni
kita Cfiruščevas pasiūlė lan
kydamas Jungtines Amerikos 
Valstybes ir kalbėdamas 
Jungtinėse Tautose. Nėra, pa
slaptis. kad Prancūzija norin
ti prekybos santykių su 60-

vietų Sąjunga, tai Chruščevui 
atvykus į Paryžių de Gaulle 
turės progą ir tuo klausimu 
pasitarti.

Ir Prancūzija ruošiasi 
sprogdinti bombą

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzija, nenorėdama 
nusileisti Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms ir Sovietų Są
jungai, ruošiasi sprogdinti pir
mąją bombą, kuri jau paga
minta, tačiau ji nebus srog- 
dinama iki atsargoj neturės 
keletą bombų. Teigiama, kad 
prezidentas de Gaulle nori pir
mąją bombą išsprogdinti vir
šūnių konferencijos metu, kad 
parodyti pasauliui, jog Pran
cūzija yra lygi su Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir So
vietų Sąjunga, kurios lenkty- 
niuoja bombų sprogdinime. 
Ar Prancūzijai pavyks pirma
sis bombos sprogdinimas, atei
tis parodys.

Prezidentas Skris 
j Paryžių

VVashingtonas. — Preziden
tas Eisenhoweris skris į Pa
ryžių pasitarimams su Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos vadais. 
Pasitarimai prasidės gruodžio 
mėnesio 19 dieną, pranešė 
Baltieji Rūmai lapkričio 1 die
ną.

Trims ar keturioms die
noms prieš Kalėdas pasitari
muose prezidentas Eisenho- 
weris, Didžiosios Britanijos 
mihisteris pirmininkas Mac- 
millanas ir Prancūzijos prezi
dentas Charles de Gaume nu
statys viršūnių konferencijai 
dieną, kur susitiks su Sovie
tų Sąjungos ministeriu pirmi
ninku Nikita S. Chruščevu. 
Tos pačios žinios iš Paryžiaus 
teigia, kad viršūnių konferen
cija įvyks anksti pavasarį.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius James C. Hagcrty 
pranešė spaudos atstovams, 
kad prezidentas Eisenhovveris 
iš Paryžiaus mano sugrįžti 
Washingtoną Kalėdų metu.

i

Tūkstančiai Sovietinės 
Zonos Agentu Vakarų 

Vokietijoje

Neseniai iš Vokietijos 
vietines zonos į Vakarus 
bėgo kapitonas Max Heim, 
buv. valstybės saugumo mi
nisterijos (Mfs) referenturos 
vedėjas, taigi žymus pareigū
nas. Nuo 1953 metų iki da
bar jam buvo pavestas politi
nis špionažas Vakarų Vokie
tijos partijose. Jo pateiktų 
duomenų doką Vak. Berlyne ir 
Vak. Vokietijoje suimta ke
lios dešimtys asmenų, sovieti
nės zonos agentų. Jis Vaka
ruose smulkiai išpasakojo, 
kaip yra sutvarkytas sovieti
nės zonos šnipinėjimo įstaigų 
darbas, kaip jos ruošia agen
tus ir pan. Hoimo apskaičiavi
mu, sov. zonos agentų 
rų Vokietijoje esą apie 
3,000. Bet toji įstaiga 
viso net apie 
bendradarbių, 
nos vokiškos 
gos esenčios
vietinių pareigūnų, 
vokiečių saugumas turįs teik
ti visų informacijų nuorašus 
ir nuolat referuoti. E.

so- 
at-

Vaka-
2,000- 
turinti 
slaptų10,000

Sovietinės zo- 
saugumo įstai- 
prižiurimos so- 

kuriems

J. Tumavičienė Laimi Varžybas

Žymi Bostono visuomenininke J. M. Tumavičienė sugeba 
ne tik Susivienijimo Lietuvių Amerikoje narių vajuose pirmon 
vieton iškilti, ne tik SLA, Sandaroj, Tėvynės Mylėtojų Draugi
joj veikti, bet ji taip pat laimi varžybas, kuriose dalyvauja ir 
amerikiečiai. Neseniai ji laimėjo radijo stoty WHDH “Men- 
nen Dateline” bendrovės varžybas ir gavo auksinį laikrodėlį už 
geriausią pasiūlymą, kaip reikia “deitus” (pasimatymus) skir
ti, o šiomis dienomis laimėjo “Sealiest Ice Cream” bendrovės 
skelbtas varžybas, pasiūliusi geriausio skonio ledus. Paveiksle 
matome, kaip minėtos bendrovės atstovai J. M. TumaVčicnei 
įteikia čekių knygelę, pagal kurią ji per metus kas savaitę gali 
veltui gauti tos bendrovės ledų.

Susivienijimo Trečiosios Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 3-sios apskrities metinis 
suvažiavimas yra šaukiamas lapkričio mėn. 22 dieną, Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 2 valandą po pietų. Pakvietimo laiškai apskričiu pri
klausiančiom kuopom jau yra išsiuntinėti, bet jei kuri kuopa 
dėl klaidingo adreso ar dėl kokios kitos priežasties nebūtų ga
vusi pakvietimo laiško, malonėkite pasinaudoti šiuo pranešimu.

Suvažiavime dalyvaus Susivienijimo prezidentas Povilas 
Dargis ir padarys pranešimą iš Pildomosios Tarybos veiklos ir 
praneš apie dabartinį organizacijos stovį.

Šis SLA 3-sios apskrities suvažiavimas 'turi ypatingos 
svarbos ne tik apskričiai priklausančiom kuopom, bet visoms 
Pittsburgho ir jo apylinkėse gyvuojančioms kuopoms, taipgi 
visiems SLA. nariams, nes ateinančią vasarą liepos 11 dieną 
Pittsburghe bus SLA Seimas, ir tai ne paprastas Jubilie
jinis Seimas, Deimantinis, reiškia bus garbingas ir iškilmingas 
atžymėjimas musų organizacijos 75 metų gyvavimo sukaktu
vių. Prie tų garbingi) musų organizacijos iškilmių reikia gero 
prisirengimo ir didelės talkos visų Pittsburgho darbščiųjų S. 
L. A. narių ir abelnai visų Pittsburgho geros valios lietuvių, 
kad Pittsburgho lietuviai galėtų gražiai pasirodyti, tad reikia 
pradėti rengtis iš anksto.

Tad į šį apskrities suvažiavimą yra kviečiami ne tik ap
skričiai priklausančių kuopų atstovai, bet ir nepriklausančių 
kuopų atstovai, taipgi pavieniai kuopų veikėjai, nes SLA Dei
manto Jubiliejaus Seimo rengimo darbas yra visų Pittsburgho 
kolonijos lietuvių bendras ir didelis darbas.

Šiame apskrities suvažiavime reikės aptarti seimo darbą 
ir rinkti seimo rengimo komisiją iš darbščiausių musų organi
zacijos veikėjų ir pasiskirstyti darbais. Taip pat šiame ap
skrities suvažiavime reikės rinkti ir apskrities valdybą ir kitus 
įvairius musų organizacijos reikalus aptarti.

Todėl dar kartą primenu, šį 3-sios apskrities kvietimą ir 
prašau visas Pittsburgho ir apylinkės kuopas ir kuopų veikėjus 
skaitlingai dalyvauti šiame apskrities suvažiavime, kuris, kaip 
viršui esu minėjęs, įvyks lapkričio 22 dieną. Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa., nepaisant 
ar kurios kuopos yra gavusios pakvietimo laiškus ar ne, buki
te visi.

Suvažiavimui pasibaigus, vietinė SLA 104 kuopa, rengiasi 
parūpinti delegatams ir svečiams užkandžius, tai bus malonus 
pobūvis.

STASYS BAKANAK,
SLA 3-sios apskrities pirmininkas.

Kiaulių “Elnio” odos ir ava
lynės fabrike darbo laikas iki 
1960 metų busiąs sutrumpin
tas Ugi T valandų. o iki 1064

motų ligi 6 valandų, jei dar
bininkų našumas pakils 45— 

kaip numatyta. Fabri
ke įrengiami nauji konveje-

t

Lietuvių Klubams, Draugijoms ir Kitom 
Organizacijom Duodamas Galimumas 

Gauti Geras Gyvybės Apdraudas
Nepaprastas SLA Apdraudų Srities Praplėtimas Artėjant 

Prie Deimantinės Sukakties

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, norėdamas kiek galint 
prasmingiau paminėti savo 75 metų gyvavimo—deimantinę— 
sukaktį, siekia dar daugiau ir stipriau pasitarnauti organizuo
tai Amerikos lietuvių visuomenei per lietuvių klubus, draugijas 
ir kitas organizacijas. Tuo tikslu organizacijom sudarytas 
galimumas teikti savo nariams nepaprastai žema kaina akci- 
dentalę ir sveikatos apdraudą ŠIA drugybos (sočiai member- 
ship) pagrindu.

ŠIA Deimantinio Jubiliejaus proga duoda lietuvių klu
bams, draugijoms ir organizacijoms bei grupėms ypatingai 
pigios apdraudos ir pašalpos planą, Kiekviena lietuviška or
ganizacija, maža ar didelė, gali posinaudoti šia gražia SLA 
Deimantinio Jubiliejaus dovana, suteikdama papildomą ap
draudą visiems savo nariams, neatsižvelgiant j jų amžių, ir 
ar kas iš jų priklauso SLA, ar ne.

Kokios Apdraudos ir Duoklės?
Klubo, draugijos ar kitos kurios organizacijos narys, mo

kėdamas tik 30 centų j mėnesį, gaus akcidentalę apdraudą 
$509.00. Jei mokės 44) centų gaus apdraudos $1,000.00 ir 
SLA savaitraštį “Tėvynę,” kurios metinė prenumerata yra $4.

Jei norės, galės gauti Ligoje Pašalpos arba Sveikatos ap
draudą. Mokėdamas į mėnesį tik $1.00 gaus $15.00 savaitinės 
pašalpos gydydamasis ligeninje, ar $12.00 sirgdamas namuose.

Mokant aukštesnes duokles duodamos didesnės apdraudos 
ir ligoje pašalpa iki $75.00 savaitėje.

Taip pat labai svarbu, kad kiekvienas draugyhos narys, 
nepaprastai mažomis duoklėmis, galės aprūpinti savo vaikus 
ŠIA vertingomis apdraudomis.

SLA nori paremti Lietuvių Klubų ir Draugijų veiklą, 
dėl mokės Klubui ar Draugijai kas metai nemažiau kaip po 
centų už kiekvieną narį, kuris naudosis šiuo planu.

to-
60

SU
Todėl

Kviečiame į Bendrą Darbą
Daugelio lietuviškų organizacijų uždaviniai sutampa 

SLA siekimais tautinių ir kultūrinių darbų srityje. 
Susi vienijimas kviečia lietuvių klubus, draugijas ir kitas orga
nizacijas pasipaudoti šiuo ŠIA patarnavimu, kuriuo praple
čiama narių teisės, privilegijos ir padidinama nauda nariams 
ir visuomenei. Pasinaudojant šiuo planu susidarys bendradar
biavimas naudingas kiekvienai organizacijai, nes tas didins 
.jos reikšmę ir stiprins jos padėtį. Sutelktomis jėgomis galė
sime atlikti dar didesnius ir žymesnius darinis. Bendrai dirb
dami daugiau pasitarnausime savo tautai ir jos laisvinimui.

★

Šis naujas ŠIA planas turi būti musų veikėjų rimčiausia 
svarstomas ir vykdomas, kad jis pavirstų nauju musų orga
nizacijos laimėjimu ir kartu žymiu patarnavimu senoms lietu
viškoms organizacijoms.

Todėl reikalingas ne tik ryžtingumas, bet lygiai suprati
mas bei sugebėjimas 
kėjams tas naudas, 
naują planą.

tiksliai išaiškinti klubų ir draugijų vei- 
kurias jų nariai turės priimdami ŠIA

★

organizatoriai: Jus atliksit gražų darbą 
supažindindami savo apylinkės lietuvių klubus ir draugijų val
dybas su šiuo nauju ŠIA planu. 'Pasitarkit su kitais veikėjais 
ir parengę dirvą, tiesiog kreipkitės j klubus ir draugijas ir 
atlikit jiems naudingą patarnavimą. Atminkit: dirhame šiuo 
metu patį aktualiausi darbą ir nuo .jo sėkmingumo ateitoje 
daug kas priklauso. Dirbame savo brolių naudai ir jų orga
nizacijų sustiprinimui.

Tegul sėkmė lydi Jūsų žingsnius!

Kur ir j Ką Kreiptis?
Smulkesnes žinias apie šį naują draugijoms planą galite 

gauti pas kiekvieną ŠIA kuopos organizatorių ir finansų sek- 
retocrių arba parašant laišką ŠIA Sekretoriui, 307 W. 30th 
Street, New York I, N. Y.

DR. M. J. VINIKAS, SLA Sekretorius

SLA veikėjai ir

1’iąi, kurie turi pagreitinti 
darbą. Kai kuriuos darbo pro
cesus stengiamasi automati
zuoti. Vidutinis avalininko iš- 

kai kuriuose cechuose
osąs 10 porų juchtinės avaly
nės, pranešė Vilniaus radijas, 
o tai jau esąs žymiai daugiau, 
negu kitose šalies avalynės

dirbis
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gamyklose.

Kauno medeininių prepara
tų fabrike plečiama insulino 
gamyba. Hormonaliniai pre
paratai eina ir į “broliškų” 
respublikų vaistines. Kai ku
riems preparatams gaminti 
bus pastatyti nauji įrengimai.
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Susivienijimo 43 kuopos 
reikšminga sukaktis

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 43 kuopa, gyvuojanti 
Bostone, ruošiasi prie savo 
reikšmingos sukakties atžy- 
mėjimo, ji suorganizuota 1903 
metais, todėl šiemet sukanka 
virš 55 metai. Tos reikšmin
gos sukakties, 55 metų atžy
mėjimui, kuopa rengia banke
tą lapkričio 29 dieną, 5 va
landą po pietų Lietuvių Pilie
čių Draugijos Auditorijoje, 
South Bostone.

Žmogaus gyvenime 55 
tai yra nemažas skaičius 
tų, tačiau draugijai, ypač 
sivienijimo kuopai, kurioj 
klauso įvairių religijų ir 
litinių įsitikinimų žmonėn,
daug didesnis ir reikšminges
nis. Žmogus savo gyvenimą 
tvarko kaip jam patinka, bet 
draugijai reikia turėti žmonių, 
kurie su pasišventimu dirbtų 
ir ugdytų ją nariais.

Bostone tokių energingų 
žmonių niekuomet netruko, jei 
vienų sveikata pašlijo ir apil
so, tai kiti stojo jų vieton ir 
pirmųjų pradėtąjį darbą tęsė 
toliau. Prisiminus tuos lai
kus, kada Susivienijimas ne
buvo įregistruotas Massachu
setts valstijoje, kuopa nega
lėjo legaliai veikti, susirinki
mų laikyti ir aptarti savo or
ganizacijos reikalus, atsirado 
energingų žmonių, kurie 
rėdami palaikyti narius 
ram stovy, vaikščiojo po 
rių namus ir išrinkdavo iš
rių mėnesinius mok e s č i u s. 
Vienas tokių energingų ir 
nuoširdžių Susivienijimo vei
kėjų buvo velionis M. Mocpa
petris, kuris ėjo finansų sek
retoriaus ir organizatoriaus 
pareigas. Jis tą naudingą 
darbą dirbo per ilgiui me
tus. Susivienijimui įsiregistra
vus Massachusetts valstijoje, 
kuopa pradėjo legaliai veikti, 
laikyti susirinkimus, velionis 
M. Mockapetris pasitraukė iš 
tų atsakomingų finansų sek
retoriaus pareigų užleisdamas 
jas jaunesniems tuometiniams 
veikėjams, kurie pasikeisda
mi tęsia pirmesniųjų veikėjų 
pradėtąjį darbą ir, kiek ap
linkybės ir laikas leidžia, ug
do kuopą nariais.

Per tuos 55 metus gyvavi
mo laikotarpį, kuopai prisiėjo 
turėti ir nesmagumo iš blogos 
valios žmonių. Kada Susivie
nijimas dar nebuvo įregistruo
tas Massachusetts valstijoje, 
tuometinis Susivienijimo pre
zidentas Pranas Živatas-Živat- 
kauskas, nuvyko į Bostoną 
pasakyti kalbą Susivienijimo 
reikalaus, kad paaiškinti .Su
sivienijimo naudingumą lietu
viams ir kiekvienam lietuviui 
naudą prie jo priklausyti, tai 
atsirado blogos valios žmonių 
iš lietuvių tarpo ir brolį Živa- I 
tą įskundė policijai, jis buvo | 
aroėtuotas ir jam padai
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So. BohIoii, MaNs. — SLA 
43 kuopa pagal SLA Centro 
1958. XII. 23 raštą, kuriame 
sakoma, kad jos įsikurimo 
metais galima laikyti apytik
riai 1903 metus, todėl ji gy
vuoja jau 56 metus, nes anks
čiau ir centre nebuvo smul
kiai skirstoma ir net regis- 
tuota įvairios datos, bet 1903 
metais ši kuopa jau turėjo 
savo narius.

Kuopos archyve irgi nėra 
smulkesnių žinių apie jos 
veiklą. Pradedant 1928 metais 
jau yra užsilikę pilnoje- tvar
koje kuopos protokolai ir da
lis susirašinėjimo iš kurių 
matosi valdybos sąstatai, iždo 
globėjų, organizatorių ir dak
tarų kvotėjų sąrašai, pagal 
kuriuos buvo:

• v

Pirmininkais:
J. Kasmauskas 1928-1934
L. Stasiulis 1947-1950
P. Jankus ______ 1935-1956

ir 1951-1959
Vice pirmininkais

M. Žilinskienė___ 1928-1932
J. Petruškevičius ___  1933
P. Jankus — ,1924, 1949-1950
V. Minkienė______ 1935-1936
J. Klimas __________ 1937-1938
S. Zavadskas ___ 1939 1941
S. Petrutis _____ 1942-1948
L. Stasiulis___ ____ 1951-1952
B. Kapočienė___ 1953-1959

Finansų sekretoriais:
J. Lekys _ 1929-1933, 1942-V
K. J. Paulauskas _ ___  1934
St. Mockus ______ 1935-1941.

1946-1955
J. Vaičaitis_____  1956-1959
Protokolų sekretoriais:
M. Kudarauskas _ -1928-1930

Mocpapetris _ _ 1931-1933
Navickas __________ 1934
Krukonis _________  193f
Kerdiejus_________  1936

V. Minkienė_____  1937-1959
Iždininkais buvo:

K. Vileišis 1928-1933, 1937-
K. Vileišis ______  1928-1933

1937-1941,1954-1958
J. Lekys __ 1934-1936 ir 1959
J. Klimas _ 1942-1945 ir 1953

Daktarais kvotėjais:
P. Jakimačius

pradedant 1928 m. 
Arentas, dr. Landžius 

Dusevich

M. 
B.
J.
J.

Dr.

Dr.
ir dr.

Organizatoriais: 
M. Žilinskienė, 

sius, S. Petrulis, 
kas, J. Krukonis, 
B. Kalvaitis, J. 
Vaičaitis.
Iždo globėjais:
Bendoraitis, Stoniene, Moc

kienė, Klimas Urbonas, 
Kvietkauskas, K. Adamkavi- 
čius, B. Pečiulis, S. Zavads- 
kas, A. Matjoška, B. Stravins- 
ky ir J. Arlauskas.

j. Anksčiau ši 
buvo viena iš 
nariais ir savo 
ciatyva, ypač 
mausko buvo
ir 2-roji apskritis, kuries or
ganizavime buvo J. Kaskaus- 
kas ir M. Žilinskienė, 
1931. I. 14.

Iš protokolų matosi, 
buvo organizuojama 16
rio minėjimai, ruošiamos įvai
raus turinio paskaitos bei 
prisidedama prie kitų organi
zacijų įvairių parengimų ir

Tumavi- 
Zavads- 
Mockus, 

Lekys ir J.

B.
S.
S.

kuopa Bostone 
skaitlingiausių 

Veikla. Jos ini- 
pirm. J. Kas- 
suorganizuota

t. y.

kad
vasa-

nesmagumo už tai, kad jis ra
gino lietuvius rašytis į savo 
brolišką organizaciją.

Bet jaunesnieji veikėjai, ne
kreipdami dėmesio į visus ne
smagumus, stojo darban ir 
dar ryžtingiau dirbo ir dabar 
dirba ugdydami kuopą na
riais. Dėka pirmesniųjų ir da
bartinių kuopos veikėjų, kuo
pa turi nemažai narių ir ruo
šiasi paminėti savo gyvavimo 
55 metų sukaktį.

Mes sveikiname 43 kuopą, 
išgyvavusią 55 metus, linkime 
dar ilgus metus gyvuoti ir 
dirbti Susivienijimui, Lietuvai 
ir lietuviams naudingus dar-

a < bus.

I

aukojama galimomis sumo
mis.

Šiandien kuopos kultūrinis 
veikimas yra susilpnėjęs, nes 
prisisteigus įvairiais tikslais 
daugeliui organizacijų, jos 
perima įvairias sritis kultūri
niais, švietimo bei auklėjimo 
klausimais. Kuopos vadovybei 
keliko tik rūpintis grynai Su
sivienijimo narių verbavimas 
ir mokesčių išrinkimas.

Kuopos narių skaičius kas
met mažėja, nes senieji na
riai apleidžia kuopą ir šį pa
saulį, o naujai įsirašančių ne
daug, kurie beveik neužpildo 
pasitraukiančių. Reikia paste
bėti, kad čia gi gimusių įsira
šymas į narius yra retenybė, 
nebent eiles papildo naujai 
atvykusieji su savo vaikais. 
Šiandien kuopoje yra jaunuo
lių 21, suaugusiųjų 223, viso 
244. Iš jų ir ligoj apsidraudę 
98, accid. 26.

Mokesčių per metus sumo
kama apie 6000 dolerių. Kuo
pa savo susirinkimus daro 
kas kiekvieno mėnesio antrą 
trečiadienį 7 valandą vakare 
Lietuvių Piliečių Dr-jos patal
pose, So. Bostone. Finansų 
sekretorius susirinkimo dieno
je budi nuo 6 vai. vakaro pri
imti mokesčius ir atlikti kitus 
nariams patarnavimus.

Š. m. lapkričio mėn. 29 die
ną 5 valandą vakare kuopos 
55 metų sukakčiai paminėti 
yra rengiamas banketas toje 
pat Lietuvių Piliečių Dr-jos 
Auditorijoje.

Šiuo suteikiama žiupsnelis 
žinių iš kuopos veiklos 1928- 
1959 m. laikotarpio. Tikiuosi, 
kad senieji kuopos veikėjai 
prisidės prie šio mano infor
macinio pranešimo ir papil
dys kuopos veiklą iš ankstes
nio bei vėlesnio laiko, kas ir 
kitiems butų įdomu sužinoti.

SLA 43 kuopoje šiais 
tais yra mirę nariai:

Jonas Ditmoiyis, 
Marė Augunienė, 
Antanas 
Jonas 'P.
Sirgo 18

v •

me-

Klinga,
Pohl. 
narių.
Korespondentas.

So. Milwaukee, Wis.

SLA 133 Kuopa Paminėjo Sa
vo 40 Metų Gyvavimo Jubilie
jų Drauge su SLA 10 Apskri

ties Suvažiavimu

Šių metų spalio 18 dieną 
SLA 10 apskritis turėjo meti
nį suvažiavimą prie J. Mitkos, 
2800 So. Chicago Avenue, po 
globa SLA 133 kuopos, ir 
bendrai paminėjo 133 kuopos 
40 metų gyvavimo jubiliejų.

Pirmą valandą po pietų S. 
L. A. 10 apskrities pirminin
kas J. Masilionis atidarė su
važiavimą, ir pakvietė 133 
kuopos pirmininką Pr. Jurkų 
pakalbėti. P. Jurkus trumpai 
paaiškino apie 133 kuopos 40 
metų gyvavimą. Po to SLA 
133 kuopos finansų sekreto
rius J. Mitka plačiau apibudi
no kuopos susiorganizavimą 
1916 metais So. Milwaukee, 
Wis. Jis įsirašė į SLA 177 
kuopa Milwaukee, Wis. ir ten 
priklausė per 3 metus, bet dėl 
apie 15 mylių kelionės važi
nėti į 177 kuopą net 15 narių 
iš So. Milwaukee, kurie pri
klausė 177 kuopoj Milwaukee. 
1919 metais buvusi 177 kuo
pos valdyba: 
Jankus, užrašų 
Valetkevičius, 
torius Stasys
patarė organizuoti naują SLA 
kuopą So. Milwaukee, Wis., o 
buvęs 177 kuopos 
Stasys Dementis 
suorganizuoti SLA 
pą, So-

1919 
ną 133 
Centro
buvę nariai! 177 kuopos iš

I 
i

pirm. Adomas 
sekretorius p. 
finantų sekre- 
Dementis, jie

fin. sekr. 
pagalbėjo 
133 kuo- 

Wis.Milwaukee, 
metais birželio 19 die- 
kuopa gavo iš S(LA 
čartbrį, nuo to laiko

davė 10 
pradžiai ir

133 kuopa

taipgi 
dolerių 
knygas

177
133
nu-

pirmą susi-

jos pasitraukė, 
kuopa 
kuopai 
pirko

SLA
rinkimą turėjo liepos mon. 12 
dieną, 1919 metais. Pirmąją 
133 kuopos valdybą sudarė: 
pirmininkas J. Masilionis, vi
ce pirm. J. Markevičius, užra
šų sekr. J. Skelenskis, finansų 
sekr. M. Mitka, iždininkas J. 
Jasiunas, iždo globėjai P. Jur
kus ir J. Skelenskis.

Po to 133 kuopa sparčiai 
augo nariais ir turtu, dažnai 
ruošė parengimus, teatrus, 
piknikus ir nuo SLA 10 ap
skrities susiorganizavimo joje 
priklauso.

Dabartinė 
valdyba per 
reigas eina:
32 metu, vice pirm. E. Kauf- 
mann 2 metu, užrašų sekr. J. 
Urlakis 35 metus, finansų 
sekr. J. Mitka 26 metus, iždi
ninkas D. Urlakis 31 netus, 
iždo golbėja G. Mitkienė 18 
motų, organizatorius P. Jur
kus 19 metų.

Po to kalbėjo SLA 10 ap
skrities sekr. M. Kasparaitis. 
Jis gražiai įvertino 133 kuo
pos 40 metų gyvavimą ir prie 
to pasiūlė, kad iš SLA 10 ap
skrities iždo butų duoda 10 
dolerių 1.33 kuopai jubiliejinė 
dovana. Pasiūlymas buvo pri-

SLA 133 kuopos 
ilgus metus pa- 
pirm. P. Jurkus

imtas. 212 kuopos, Kenosha, 
delegatas S. Bacevic davė pa
taisymą, kad delegatai kiek
vienas sumestų po 1 dol. Nu
balsuota už pataisymą. Dele
gatai visi sumele pu 1 dolerį, 
viso 17 dolerių. 133 kuopos 
delegatai i padėkojo delega
tams už . pinigišką dovaną ir 
gražius linkėjimus.

Po to tęsėsi SLA 10 apskri
ties reikalų apkalbėjimas, ku
rio bus Tėvynėje 10 apskri
ties protokole.

Baigus 10 apskrities reika
lus, 212 kuopos delegatas J. 
Kasputis pakvietė į SLA 212 
kuopos, Kenosha, Wis., auksi
nį jubiliejų — 50 metų gyva
vimo sukakties minėjimą, ku
ris įvyks lapkričio mėn. 14 
dieną, 6 valandą vakare.

Vėliau po globa SLA 133 
kuopos buvo vakarienė delega
tams pavaišinti. Vaišių metų 
buvo kalbų ir gražių dainų. 
Vadovaujant Ant. Bitumskiui, 
VVaukegan delegatui ir prita
riant visiems delegatams, bu
vo sudainuota kelios dainos, 
taipgi ilgiausių metų 133 kuo
pai. 1

Vardu SLA 133 kuopos, 
tariu nuoširdžią padėką SLA 
10 apskrities delegatams už 
gražius pareiškimus, dainas 
ir už pinigišką dovaną, su ku
ria prisidėjot prie gražaus 
SLA 133 kuopos 40 metų gy
vavimo Jubiliejaus paminėji
mo.

J. Mitka,
SLA 133 kp. fin. sekr.

Svarbus SLA 14 Kuopos Susirinkimas

nau-
meto

kuo-įvykusiame 
eiliniame susirinki- 
tiesa buvo dar ne-.

•CLEVELAND, OHIO—

Po ilgai nusitęsusių karščių 
ir vasarojimo gamtai pasine- 
šusį spartų rudens vešėjimą, 
atkuto draugijinis gyvenimas. 
Ir SLA 14 kuopa, kuri yra su- 
burusi didžiumą Clevelando 
inteligentų, vėliai atkuto 
jiems rudens ir žiemos 
darbams.

Neseniai 
pos narių 
me, kuris,
gausus, buvo tariamasi ir ap
tarta svarbesni uždaviniai. O 
vienu iš svarbesnių uždavinių 
bus Susivienijimo Lietuvių A- 
merikos Pildomosios Tarybos 
pareigūnų nominacijos, kurios 
pagal Pildomosios Tarybos 
aplinkraštį išsiuntinėtą vi
soms kuopų valdyboms bei 
paskiriems susivienijimo' vei
kėjams, turės būti pravestos 
gruodžio mėnesio laike.

Musų kuopa, atsižvelgdama 
į minėtų SLA PT pareigūnų 
nominacijų svarbą, savo susi
rinkime nutarė tam reikalui 
sušaukti nepaprastą kuopos 
narių susirinkimą. Ir tas su
sirinkimas įvyks ne įprąsta 
tvarka, būtent, kiekvieno nau
jo mėnesio pirmojo antradie
nio, bet šaštadienį, gruodžio 
5 dienos vakare, 7 valandą, 
musų kuopos įprastinių susi
rinkimų vietoje, Lietuvių Sa
lės svetainėje. Kuopos nariai 
prašomi šio, vienkartinio, su
sirinkimo laiko pakeitimą ge
rai įsidėmėti ir į kuopos gruo
džio mėnesio susirinkimą atei
ti ne pirmo antradienio vaka
re, kuris .išpuola gruodžio 1 
dieną, bet šeštadienį, gruodžio 
5 dienos vakare, 7 valandą, 
nevėluojant. (

Susivienijimo centro ir kuo
pų valdybų pareigūnų nomi
nacijos bei rinkimai būna sėk
mingi, kai susirinkimuose da
lyvauja daug narių. 14 kuopa 
siekdama sutraukti galimai 
daugiau savo narių, po SLA 
Pildomosios Tarybos pareigū
nų nominacijų, ten pat ruošią 
savo nariams bei jųjų šei
moms jaukų pobūvį, su už
kandžiais bei gėrimais, Vaišių 
metu bus ir meniška progra
ma su dainomis ir linksmais 
pasakojimais. Kas turės norą, 
galės su bičiuliais išgei’ti ne 
tik po stikliuką “karčiosios” 
ar “saldžiosios”, bet ir tradi
cinį “pinaklį” smagiai supliek
ti-

Įsidomėkime, kad visi tie

šiemet atšventė savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Velionis Balčaitis paliko nu
budime žmoną Teklę, 4 duk
teris, 10 anūkų, 1 proanūkę 
ir 2 brolius.

Gerasis musų Jurgi Balčai- 
ti, ilsėkis amžinai šios šalies 
laisvoje žemelėje, o mes Ta
vęs niekuomet nepamiršime.
• J. Kasputis.

dienai, visi nariai ir narės bu
kite susirinkime ir išrinkite 
atitinkamą valdybą, kuri ga
lėtų rūpintis kuopos reika
lais. Butų gerai, 
bą butų išrinkta 
terų, nes musų 
ka dirbti ir jos

kad į valdy- 
daugiau mo- 
moterys mo- 
gali kuopos

reikalus tvarkyti. Dabar mes 
irgi turime moterų valdyboje, 
kurios savo pareigas atlieka 
gerai. Jobu Kaulaičia.

lt

Lawrence, Mass.
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Vandalizmas Ant Bel- 
levue Kapinių

South Boston, Mass.

L
/

t

to laiko 
į kurį at
tik nariai 
tą sueigą

ar įžangi-

reikalų, 14 
aptaria ir 
reikšmin-

smagus nusidavimai įvyko ad
vento metu, kai “didieji” kon
certai, vaidinimai ar kitokie 
parengimai neruošiami. 14 
kuopos susirinkimas su pobū
viu buš vienintelis 
jaukus parengimas, 
vykti kviečiami ne 
bei jųjų šeimos, į
kviečiami atvykti ir' ne nariai, 
be Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje tikslais bei siekiais 
besidomį asmenys svečių tei
sėmis, kurie mielai bus priim
ti ir galės bendrai dalyvauti 
šiame 14 kuopos jaukiame pa
rengime. Įėjimas laisvas, be į- 
prastinių kvietimų 
nių ženklų.

Tarpe kasdienių 
kuopos vadovybė 
tolimesnės ateities
gesnių įvykių galimybes. O 
tokių, busimų reikšmingesnių 
įvykių tarpe, bus musų kuo
pos gyvavimo 60-ties metų 
sukaktuvės. Šios musų kuo
pos gyvenime reikšmingos su
kaktuvės įvyks 1961 me
tais, kurias numatoma gali
mai reikšmingiau paminėti di
džiuliu koncertu, vaidinimu ar 
kitokiu pokiliu menišku pa
rengimu. Kadangi šis reikš
mingas kuopos jubiliejus bus 
už metų, ne taip jau, tolimo 
laiko, tai jau dabar aptariami 
sukaktuvinio minėjimo rūpes
čiai. O kaip tos sukaktuvės 
bus paminėtos, savo metu bus 
pranešta spaudos žiniose.

Vytas Virsnys.

Kenosha, Wisconsin 
, ....... .

Mirė Jurgis Balčaitis,
ŠIA 212 Kuopos Tvėrėjas

8 dieną mirė Jurgis 
sulaukęs 82 metus. 

Palaidotas spalio 10

Spalio 
Balčaitis, 
amžiaus, 
dieną šv. Jurgio kapinėse.

Velionis Jurgis Balčaitis 
Koneshoj išgyveno 57 metus, 
buvo vienas iš SLA 212 kuo
pos tvėrėjų ir tik vienas buvo 
likęs kuopoj priklausančių 
bar, ar kitaip sakant SLA 
kuopa neteko paskutinio 
rio iš kuopos tvėrėjų.

Šiemet SLA 212’kuopa 
n i savo 50 metų gyvavimo
kaktuvos. J. Balčaitis yra bu
vęs SLA 212 kuopos finansų 
sekretorium, jis beveik visą 
laiką buvo vertelga, plačių pa
žiūrų, su visais gražiai sugy
veno.

Jurgis ir Teklė Balčaičiai

da-
212
na-

mi
sų-

Spalio mėn. 12 dieną blogos 
valios palaidūnai vandalai nu
vertė 74 paminklus (nepaei- 
liui), nekurie paminklai po 1 
toną ir pusę sunkumo, pusė
tinai dideli. Tai ne vieno dar
bas, bet tam tikros gaujos. 
Porą paminklų po biskį nu
mušta iš apačios, bet kiti visi 
čielybėje. Miestas turėjo dide
lį darbą atstatyti, bet kol kas 
dar nepricimentuoti. Vandalai 
nieko iš to biauraus darbo ne
pasipelnė. Niekas daugiau, bet 
tai yra tam tikras kerštas. 
Toj pačioj eilėj nemažai ir lie
tuvių palaidota, bet lietuvių 
paminklai nenukentėjo.

PRANEŠAMA,
kad SLA 43 kuopos narių su
sirinkimas š. m. lapkričio mė
nesy įvyks lapkričio 18 dieną, 
7 valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose, nes 
XI. 11 d. išpuola šventė.

• Lapkričio 29 dieną 5 valan
dą vakare SLA 43 kuopos 
banketas, toje pat vietoje.

Gruodžio mėn. 9 dieną 6:30 
valandą vakare įvyks narių 
susirinkimas, kuriame bus S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
nominaciniai balsavimai ir 
kuopos valdybos rinkimai.

Kuopos Valdyba.

Springfield, Illinois

t

i

f

SLA 2-ros apskrities parei
gūnai yra nutarę metinį suva
žiavimą laikyti Levvrence, 
Mass. lapkričio mėn. 22 dieną, 
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 41 
Berkeley Street.

Vietinė SLA 41 kuopa ga
vusi pranešimą, jau pradėjo 
rengtis prie suvažiavimo ir 
paėmė svetainę. Taipgi yra 
rengiama vakarienė dėl dele
gatų ir svečių pavaišinimo. 
Kviečiami gausiai dalyvauti 
vakarienėje. Vakarienė bus 5 
valandą vakare žemutinėj sve
tainėje.

15 dieną, 1 valandą 
J. P. 'Klubo svetai- 
nariai būtinai daly- 
šiame susirinkime,

Kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 
po pietų, 
nėj. Visi 
vaukite
nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. Kuopos susi
rinkimai dabar nuolatos įvyk
sta kas mėnesis trečią sekma
dienį, 1 valandą po pietų. Įsi- 
dėmėgite gerai.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lawrence skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio 8 dieną, 
4 valandą po pietų, L. P. Klu
bo svetainėje. Visi delegatai 
būtinai bukite šiame susirin
kime, nes yra svarbių reikalų 
Lietuvos klausime.

M. Stonie.

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
kričio mėn. 8 dieną, 2 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje. Todėl visi 
kuopos nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti šiame susirin
kime, apsimokėti mokesčius 
ir aptarti kuopos reikalus.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Rumford, Maine

lap-

Per praeitus

pelno $34.41. 
surengus pikni- 

gražus, pelno 
kitur buvo pa-

Iš Susivienijimo 299 
Kuopos Veiklos
---------u----------

Musų 299 kuopoje mažai 
ėas veikiama.
metus buvome parengę porą 
piknikų. Pirmas piknikas ne
nusisekė, nes buvo blogas 
oras, nes tą dieną lijo, bet iš 
pikniko liko 
Antrą mėnesį 
ką oras buvo 
liko $19.68, iš
daryta $50.15, už tai prik
lauso padėka rėmėjams ir 
darbuotojams.

Musų kuopa yra maža na
rių skaičium, metiniam susi
rinkime, kada buvo renkama 
kuopos valdyba, nebuvo iš ko 
valdybą išrinkti. Taigi šiais 
metais, atėjus susirinkimo

Pranešimas Susivienijimo
158 Kuopos Nariams

SLA 158 
narėms, 

susirinki-

Pranešu visiems 
kuopos nariams ir 
kad kuopos narių 
mas įvyks gruodžio mėn. 6
dieną, 1:30 valandą po pietų.

Šiame susirinkime bus no
minuojami 
Pildomosios 
pareigoms
kuopos valdybos 1960 me
tams.

kandidatai SLA
Tarybos narių 

ir rinkimas kuo-

Todėl visi kuopos nariai 
malonėkite atsilankyti į šį 
metinį susirinkimą ir išrinkti 
gerą kuopos valdybą. Tėvynė 
praneša, kad kandidatų no
minacijos bus tik vieną gruo
džio mėnesį. Nominacijos yra 
svarbus dalykas, todėl visi 
bukite gruodžio mėnesį susi
rinkime. ir atlikite savo parei
gas.

Kuopos Sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Brooklyn, N. ¥. — Susivie
nijimo 38 kuopos metinė-tadi- 
cinė vakarienė įvyks šių metų 
lapkričio mėn. 7 dieną, šešta
dienį, 7 valandą vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Rengėjai prašo bilietus vaka
rienei įsigyti į anksto ir daly
vauti tradicinėje kuopos va
karienėje. Bus skani vakarie
nė ir kitų skanumynų.

—o—
Kenosha, Wisconsin. •• Su

sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminėjimui vakarie
nėje.

—<OH—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas lapkričio mėn. 22 dieną, 
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių 
Street, 
skrities 
skrities 
kuopas 
prisiųsti 
džiams pasibaigus, bus vaka
rienė delegatų pavaišinimui.

—o—
South Boston, Mass. — Su

sivienijimo 43 kuopa 55 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
rengia banketą lapkričio 29 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje, South Bos
tone. Pradžia 5 valandą po 
pietų. Rengėjai kviečią visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 kuo
pos nariais atžymėti 55 metų 
gyvavimo sukaktį.

Klube, 41 Berkeley 
Lawrence, Mass. Ap- 
pareigunai prašo ap- 
ribose gyvuojančias 
išrinkti atstovus ir 
į suvažiavimą. Posė-

t

A

p

<

I

I
I

;>
I ,

t

f

I

i

i

I

i 
A

i

i

I

f



f

Lapkričio fi, 1959 T R V Y N R

t

I
r 3 I

ANTRAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

1>R. V. TERCIJONAS

m. rugsėjo 6 ir 7 dd. Clc- 
Ohio įvyko antras 

gydytojų
vienas arba du 
susirinkimai su 
į posėdžius at- 
pusė narių. Va-

I

- būstinė 
Cleveland,

Kanados gydy- 
bustinė Toronto,

Š.
veland,
Amerikos lietuvių 
ir dantų gydytojų suvažiavi
mas, kurį sušaukė A. L. Gy
dytojų Sąjunga. Jame daly
vavo 98 gydytojai ir dantų 
gydytojai, kurie atstovavo 5 
gydytojų draugijas šiose val
stijose: Iliinois 
Chicago, Ohio
Nevv Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugiją, Michigan — bū
stinė Detroit, 
tojus
Ont. Iš Nevv Yorko ir jo apy
linkių dalyvavo 7 gydytojai: 
V. Avižonis, I. Giedrikienė, B. 
Jankauskas, V. Kanauka, P. 
Kuša, B. Matulionis, V. Terci- 
jonas.

Suvažiavimo atidarymas į- 
vyko sekmadienį, rugsėjo 6 d. 
3 valandą Sheraton-Cleveland 
Hotel; prasidėjo Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Sveikinimo 
kalbą pasakė dr. H. Brazaitis, 
Ohio L. G. Dr-jos pirminin
kas, po jo dr. A. Montvidas, 
Amerikos L. G. Sąjungos pir
mininkas, pradėjo suvažiavi
mą atidarymo kalba ir pager
bė mirusius atsistojimu.

Suvažiavimo programą pa
ruošė Sąjungos Centro Valdy
ba ir joj žymiausią vietą užė
mė pranešimai apie džiovą ir 
vėžį. Visuomeninėm temom 
skirti du pranešimai. Modera
torius buvo dr. J. Valaitis; 
sekretoriai: dr. V. Tercijonas, 
dr. K. Ambrozaitis ir dr. F. 
V. Kaunas.

Sekmadienį buvo padaryti 
šie pranešimai: I)r.. K. Vyš
niauskas: “Tuberkuliozė šian
dien”, kur nušvietė dabarti
nius džiovos gydymo budus; 
gydymas ligoninėse mažėja, 
o plinta dispansoriai. Lietuvoj 
džiovos problema nepranykus, 
o vaistų trūksta. Dr. A. Nar
buto pranešimas (vienintelis 
anglų kalba) apie kortikoste
roidus ir tuberkuliozės gydy
mą yra kontroversinė tema, 
nes prie vienodos nuomonės 
apie džiovos gydymą tais vais
tais neprieita. Dr. K. Ambro
zaitis: “Izotopai diagnostikoj 
ir gydyme”, kur padarė ap
žvalgą apie gydymą įvairiais 
izotopais ir kokių ligų atve
jais tie izitopai vartotįni. Dr. 
E. Ringus darė pranešimą: 
“Rentgeno ir Radium terapa- 
pijoą pažanga”, supažindino 
su naujais rentgeno gydymo 
apatarais, kobalto bomba, ce- 
zium ir padarė išvadą, kad 
radioterapija vėžio gydymui 
taikoma ten, kur chirurgija 
pavėluota. Į dr. Kauno klau
simą, kodėl ekzema negydo
ma radium pakalba, prelegen
tas Ringus atsakė: turint 
stereidus ir kitus gydymo bu
dus, radium terapijai nėra 
vietos, nes ji sukelia vėžį. Dr. 
J. Stankaitis, Cleveland, savo 
pranešime kalbėjo apie pokli- 
makterinių kiaušidžių funkci
jas.

Po pertraukos tą pat vaka
rą įvyko Amerikos Liet. Gy
dytojų Sąjungos atstovų su
važiavimo posėdis, kuriame 
buvo nušviesta Sąjungos ir 
jos skyrių: atskirų draugijų 
veikla. Dr. A. Montvidas, pir
mininkas, pranešė apie Sąjun
gos Centro Valdybos veiklą. 
Dr. V. Tauras, sekretorius ir 
iždininkas perskaitė protoko
lą ir davė apyskaitą kiek yra 
Sąjungos kasoj pinigų. Apie 
Chicagos skyriaus veiklą kal
bėjo dr. Budrys; šiuo metu 
skyrius turi 195 narius, daro 
mėnesinius susirinkimus su 
moksliniais pranešimais ir 
bendrai pasižymi aktyvumu. 
Apie New Yorko L. Gydyto
jų Draugiją kalbėjo dr. V. 
Tercijonas. Draugija turi 31 
narį, nors New Yorko apylin
kėje gyvena virš 50 lietuvių 
gydytojų, bet dėl didelių at
stumų kiti nesirašo į Draugi-

neseniai. Viso Kana- 
apie 28 lietuviai gy-

išvardintos įvairios

Stankaitis, lei- 
Matulionis, Tercijo- 

Savitarpinės Pagalbos—

ją ir nelanko posėdžių. Kas
met vyksta 
visuotiniai 
pranešimais; 
silanko apie
sąrą daromas piknikas-gegu- 
žine, į kurį atvyksta gydyto
jai ir dantų gydytojai su sa
vo šeimomis ir jų kviestais 
svečiais. Paskutinę žiemą 'šei
mų suartinimo tikslu buvo 
padarytas banketas su vaka
riene. Draugija dalyvauja 
Balfo rinkliavoj kaip atskiras 
Gydytojų Postas ir dalį su
rinktų pinigų (trečdalį visos 
sumos) gali paskirti savo pa
rinktiems kandidatams daž
niausiai nedarbingiems ar ser
gantiems gydytojams. Gydy
tojų Postas paprastai surenka 
nuo 600 iki 900 dolerių.

Dr. Brazaitis pranešė apie 
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
giją, kuri turi apie 50 narių. 
Draugija du metu iš eilės pa
skyrė premiją po 1000 dolerių 
lietuvių meno ir kultūros lai-J 
mėjimam atžymėti ir ateity Į 
nori tokias premijas kartoti.

Dr. Majauskas pranešė apie 
Michigan Lietuvių Gydytojų 
Draugiją (būstinė Detroite), 
kuri turi 17 aktyvių narių ir 
veikia jau vieni metai.

Kanados atstovas apibudi
no Toronto (Ontario) Lietu
vių Gydytojų Draugiją, kuri 
įsteigta 
doj yra 
dytojai.

Buvo
komisijos ir jų sąstatai Gar
bės narių- 
dinių — 
nas,
Budrys, Nominacijų Komisi
ja, Kultūros Fondas. Buvo 
nutarta remti 1000 dolerių 
Banaičio operos “Jūrate ir 
Kastytis” išleidimą ir instru- 
mentaciją.

Pirmadienį, rugsėjo 7 d. 10 
vai. ryte suvažiavimo dalyviai 
aplankė dr. J. Basanavičiaus 
ir dr. V. Kudirkos paminklus 
ir padėjo vainikus prie jų pa
minklų lietuvių darželyje. Cle
velando Tarptautiniam parke 
yra 24 tautų darželiai; lietu
vių darželis yra vienas iš gra
žiausių ir jo įrengimas kaina
vo 84,000 dolerių. Prie dr. J. 
Basanavičiaus paminklo dr. B. 
Matulionis pasakė tokią kal
bą:

“Gerbiamosios Ponios, Ger
ta i a m i eji Kolegos-Gydytojai, 
karo audros ir raudonosios 
Rusijos agresija prieš Lietu
vą mus išblaškė iš Tėvynės. 
Didžiųjų okeanų platybės mus 
skiria nuo musų gimtojo kra
što. Jau 15 metų suėjo, kai 
Lietuvą matome tik sapne. 
Tik musų pilnas ilgėsis min
tys kasdieną skrenda į tolimą, 
maskolio okupanto pavergtą, 
Tėvynę Lietuvą; ir ten toli, 
toli musų mintys klaidžioja 
Nemuno, Neries, Šešupės, Du
bysos pakrantėmis, jieško 
musų vaikystės sodybų, jieš
ko artimųjų, o jų neradusios 
— keliauja į tolimą Sibirą, į 
Vorkutą, į Krasnojarską, Al- 
tojų, Irkutską, iki pačios 
Kamčatkos* ir Madagano. Į 
tas beribio vargo ir kančių 
vietas, į vargų1 stovyklas, tūk
stančių mylių keliai nuo Lie
tuvos iki šiaurės, iki Tolimųjų 
Rytų, aplaistyti šimtų tūk
stančių musų tėvų, brolių ir 
seserų ašaromis ir krauju, 
nusėti žuvusiųjų ir nukankin
tųjų kaulais.

Lietuvių Tautą apgaubė 
tamsus debesys. Aplink juo
da naktis. Kiekvieną iš musų 
slegia sunki mintis — kas 
bus? Ar ištversime? Kur auš
ros spindulys? Musų Tautos 
himnas atsako: “Iš praeities 
Tavo sūnus te stiprybę se
mia”.

(Bus daugiau)
I

IŠ VLIKO SESIJOS
Šiemetinė Vliko sesija, kuri 

įvyko š. m. spalio 17-18 dd. 
Nevv Yorke, pasižymėjo išsa
miomis studijomis apie padėtį 
okupuotajame krašte ir apie 
besikeičiančias tarptaut i n e s 
politines sąlygas, kiek jos pa
liečia Lietuvos laisvinimo rei
kalus. Pagrindinius praneši
mus padarė Vliko pirmininkas 
dr. A. Trimakas, Vykdomos 
Tarybos pirmininkas p. J. 
Glemža, Užsienių Reikalų Val
dytojas dr. P. Karvelis, PET 
vice pirmininkas V. Sidzikau
skas, p. A. J. Kasiulaitis ir M. 
Brakas.

Nemaža svečių iš pavergto
jo krašto, kurie lankėsi vasa
rą Europoje, suteikė, kaip se
sijai pranešė VT pirmininkas 
Glemža, gana aiškų vaizdą 
apie musų žmonių dabartines 
gyvenimo sąlygas okupuotoje 
Lietuvoje ir apie jų galvose
ną. Kasdieninių prekių atsi
randa krašte kiek daugiau, 
bet jos yra menkos kokybės. 
Tos prekės ateina žymia dali
mi iš kitų sovietinių respubli
kų. Lietuvoje gaminami pro
duktai yra geresni, bet jų di
džioji dalis, kaip taisyklė, yra 
išvežama į Sovietų Sąjungą 
ar į kitus Azijos bei Afrikos 
kraštus. Į ten, kaip dr. Trima- 
nas savo pranešime pažymėjo, 
yra kreipiama visa Mlaskvos 
unikė afensyva. Jos tikslas iš
stumti Vakarus iš turėtų tuo
se Kontinentuose rinkų. Ta 
pačia politika Sovietai tikisi 
palaužti Vakarų įtaką neitra- 
liuosiuose kraštuose, o ilgai
niui net įsiveržti į pačių vaka-* 
riečių vidaus rinkas ir suduo
ti jiems smūgį. Šiam reikalui 
Maskva negaili nieko ir įtem
pia visas savo jėgas sovietinei 
pramonei išplėsti, kad turėtų 
ką eksportuoti. Gyventojai 
tuo budu turės dar palaukti 
ligi gaus visų jiems reikalin
gų prekių. Dėl šių pat priežas
čių, musų žmonės okupuotaja
me krašte turi gaminti ne 
sau, bet svetimiesiems, 
parėmus sovietinės 
jos planus.

Dėl šių trukumų 
yra nusistatę prieš 
jus. Musų tautiečiai jaustųsi 
laimingi, jei pasiektų savo 
kraštui didesnio savarankišku
mo. Šios nuotaikos erzina, be 
abejo, rusus komunistus, ku
rie visur įžiūri lietuvių nacio
nalistines tendencijas ir nu
krypimus nuo Maskvos lini
jos. Tokie dalykai, kaip ga
mybos planų neįvykdymas, 
gamybos spartinimas vietos 
reikalams tenkinti, nepaslan
kumas propagandoje už darbo 
jėgos išvežimą į Kazakstaną, 
savų specialistų palaikymas 
prieš rusus, nesuradimas atė
jūnams įbutų ir reikalavimas, 
kad jie išmoktų lietuvių kal
bą, laikomi nacionalistine ten
dencija, dėl kurios ne vienas 
mūsiškių yra nukentėję. Iš 
tikrųjų tai yra vien gynima
sis nuo rusų antplūdžio ir jų 
dominavimo, 
sais budais 
žmonių būvį 
me krašte.

Kultūriniai 
niais, kaip tai užakcentavo 
Sidzikauskas ir Trimakas, yra 
antra Sovietų priemonė skinti 
sau kelią į ekspansiją. Pačiuo
se Sovietų okupuotuose kraš
tuose tie mainai pasireiškė 
rusų kultūros brukimu, o už
sieny jais siekiama patraukti 
žmonių simpatijas sovietinei 
sistemai ir sudaryti pranešu- 
mo aureolę prieš laisvąjį de
mokratinį pasaulį. Chrušče
vas, lankydamasis Amerikoje 
tai ne kartą pakartojo, net 
įžūliai tvirtindamas, kad ko
munizmo yra ateitis. Kultūri
nių mainų tikslus ir kenks
mingumą labai taikliai pavaiz
davo p. A. J. Kasiulaitis savo 
tikrai puikiu referatu tuo rei
kalu. Tie mainai, jo suprati
mu, yra vienos krypties ir 
tarnauja tik Sovietų ekspan
sijos tikslams. Kremlius turi

kad 
ekspansi-

žmonės
pavergė-

stengiantis vi- 
pagerinti savo 

ir išlikti savaja-

mainai su užsie-

1\

traukė mane čia eit ,su tavim! 
Kaip 
man

nudažy- 
į Vaka- 
Sovietai 
Vakarų 

kuri pa-

daug galimumų beveik nevar
žomai savo tendencingais, ko
munistine ideologija 
tais, kuriniais veržtis 
rus. Tuo pat laiku 
neįsileidžia nieko iš 
laisvosios kūrybos,
liestų sovietinę sistemą ar 
dialektinį materializmą. Iš to 
tenka daryti išvada ir vengti 
Sovietų propagandos pinklių. 
“Tiesos” redaktorius Žymū
nas, lankydamasis New Yor
ke, nedviprasmiai pareiškė, 
kad jie (supr. komunistai) į- 
sileisią į pavergtąją Lietuvą 
tik tokius veikalus, kurie jų 
supratimu nebus jiems prieš
taraujantieji. Iš savo pusės 
Zymanas siūlė mainams gry
nai komunistinius veikalus.

Priimtosiomis rezoliucijomis, 
kurios bus vėliau paskelbtos, 
Vliko sesija pabrėžė reikalą 
skubinti Lietuvos bylos spren
dimą, ragino Prezidentą ją vi
sur kelti ir garsinti Lietuvą.

Sesija užsitęsė dvi dienas ir 
praėjo darbinga nuotaika. Jo
je dalyvavo visų Vilkinių gru
pių atstovai, atvykę net iš Či
kagos, Clevelando, Toronto, 
Hamiltono, Philadelphijos, Bo
stono ir kitur. Sesiją sveikino 
Lietuvos atstovas Washingto- 
ne p. Rajeckas, ALT 
dr. Grigaitis, Lituanus 
torius, dr. Vygantas, 
Graurogkas ir kt.

L A Z D Y N

vardu 
redak- 

p. J.

E
Pasauly, jurų ir vandenynų 

pakrantėse, yra ir gražių, ir 
' patogių pliažų. Lai sau!... Bet 

mums nereikia geresnio ir 
malonesnio pliažo, kaip pas 
mus Kaune, ant Nemunėlio 
kranto. Jisai tęsiasi, plačia 
juosta, nuo Aleksoto tilto iki 
Panemunės, ir dar toliau, iki 
pačių Petrašiūnų. Yra 
pasimaudyt, ir pagulėt 
tės spinduliuose.

Nuo miesto jisai, iki 
apaugęs tanku jaunu lazdynu, 
kuris panašus į tikras džiug- 
les. Lazdynų atžalos tokios 
tankios, tokios vienodos, kad 
jei kas paliktų juose, eidamas 
maudytis, savo drabužius, ir 
toj vietoj neiškištų paženklin
tos lazdelės, nei už ką neras
tų, kad ir per vasarą ieškotų.

Taip atsitiko ir Antanėliui 
su Onute, jauniems Kauno 
gyventojams. Jiedu mylėjosi 
seniai, bet neturėjo progos 
pasilikti ilgesnam laikui dvie
se. Onutė buvo ištekėjusi ir 
vyras ją atidžiai sekė, bet čia, 
lazdyne, jis jokiu budu nesu
ras.

Jie susitiko už Karmelitų 
bažnyčios ir, pasiėmę už ran
kų, nusileido į džiugios. Jie 
tai jie ir padarė tą vienintelę 
klaidą: nusirengę, nepaženkli- 
nę vietos, kur paliko drabu
žius.

Sunku pasakyt, kaip jie lei
do laiką, nes niekas to nema
tė, o jie patys 
žinia tik tas, kad, saulei besi
leidžiant, išsimaudę, nuspren
dė eit namo, kad vyras nepa
stebėtų Onutės dingimo. Jie 
ėjo prie drabužių, bet surast 
jų negalėjo. Metėsi, išsigandę 
čia ir ten — nieko nėra! Ro
dos paliko čia pat, va, štai ly
giai prieš bažnyčios bokštą, 
bet dabar nėra nei pėdsakų. 
Šimtais kartų ir Antanėlis ir 
Onutė atsistodavo prieš baž
nyčios bokštą ir ieškodavo ta 
kryptimi į visas puses, bet 
viskas veltui. O čia ir temt 
pradėjo, viskas susiliejo ir pa
sidarė pilka, oras, žeme ir pa
slaptingai šlamantis lazdynas. 
Prisikankinę gerą laiką ir nu
stoję vilties surast drabužius, 
jie nežinojo ką daryt, kaip 
sugrįžt per miestą namo. Su
gautas nuogas Antanėlis dar 
galėtų šiaip-taip pasiaiškinti, 
bet ką pasakytų Onutė? Ne, 
apie tą baisu ir pagalvoti! Ge
riau numirt ant vietos, 
pakliut į tokią gėdą!...

— O, aš nelaiminga, 
Onutė, ir kokia pikta
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kur ir 
saulu-

pusės,

nepasakojo,

negu

verkė 
jSga

h

sakė

Laimėjo Lietuvių Remiamas 
Kandidatas Cliet VVolfruniaš grįšiu namo, ir ką 

vyras pasakys?!...
Ar ne tu pati kelta, at- 
Antanėlis, ar ne tu ma

ne viliojai, einam ir einam į 
lazdyną? O dabar aš kaltas!... 
Ir kokiems velniams man rei
kėjo prasidėt su boba, ar nėra 
panelių?!...

Neliko nieko kito, kaip 
laukt vidurnakties, kuomet 
gatvės bus tuščios. Juk neisi 
dabar plikas per miestą! Il
gai jie sėdėjo tylėdami, atsi
sukę viens į kitą nugarą. Ne
žinia, kurią valandą, kuomet 
jau mieste buvo tylu ir lan
guose beveik visi žiburiai už
gesę, Antanaėlis, besislėpda
mas patvoriais ir juoduose še
šėliuose, laimingai pasiekė sa
vo butą. Laimei, kad buvo ne
toli nuo Karmelitų bažnyčios. 
Visi jau miegojo ir niekas 
nepastebėjo jo tokio .keisto 
grįžimo. Šiaip taip apsirengęs 
ir stvėręs motinos seną ap
siaustą ir batelius, jis pasku
bėjo į lazdyną, Onutei į pagal
bą.

Tas viskas gana ilgai truko 
ir pasirodė Onutei amžinybė. 
Jinai bijojo išeit ir bijojo dar 
labiau sėdėt lazdyne, kuris, 
lyg gyvas, šlamėjo ir, rodos, 
jei išmetinėjo jos netinkamą 
elgesį, bijojo laukinių kačių, 
kurių žmonės kalbėjo, butą 
džiuglėse, bijojo 'valkatų, o 
labiausiai
sirodymo. Taip, tą naktį Onu
te daug-daug pergyveno!...

Nažinia, ar jų meilė tęsėsi 
toliau, bet daugiau jie į laz
dyną nevaikščiojo.

Sofija Ambrazečiene.

Liepos mėnesį mirė didelis 
lietuvių draugas, Kalifornijos 
legislaturos narys Seth John- 
son, atstovavęs 56-tajam dis- 
trjktui. Jo vietai užimti buvo 
pravesti šiame distrikto spe
cialus rinkimai, įvykę spalio 
20d. Seth Johnson vietai už
imti buvo 5 kandidatai: du re- 
publikonai ir 3 demokratai. 
Lietuviai rėmė republikoną 
Chet Wol/frum, Los Angeles 
policijos kapitoną. Buvo su
darytas net specialus lietuvių 
komitetas, kuriam vadovavo 
komp. Bronius Budriunas. 
Rinkimus laimėjo Chet Wol-

frum. Šiame distrikte yra šv. 
Kazimiero lietuvių parapija, 
gyvena daug lietuvių.

Padaryta Sunki Operacija 
Kojelienei

Spalio 20 dieną padaryta 
sunki operacija Juozo Kojelio 
žmonai, kuri po šios operaci
jos turės išbūti apie šešias sa
vaites lovoje. Juozas Kojelis 
yra vienas iš aktyviųjų Los 
Angeles lietuvių, varąs platų 
barą visuomeninėje bendruo
menės veikloje; jis yra taip 
pat vienas iš “Lietuvių Die
nų” žurnalo redaktorių. Roja
liai augina porą dukrų — Dai
ną ir Rasą ir sūnų Idną.

—joki.

2,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

bijojo dvasių pa-

Los Angeles, Calif.

Amerikiečiai Sužavėti Komp. 
Br. Budriuno Kuriniu

Los Angeles County Repub- 
lican Assembly spalio mėnesio 
iškilmingo susirinkimo metu, 
kuriame dalyvavo pora kon- 
gresmanų ir eilė žymių parti
jos pareigūnų, pasirodė su sa
vo dainomis komp. Broniaus 
Budriuno vadovaujamas vyrų 
oktetas ‘Daina” ir solistė He- 
len Swaggart. Ypatingai vi
siems amerikiečiams patiko 
vyrų okteto ir solistės Helen 
Swaggart atlikta komp. Bro
niaus Budriuno daina “Mano 
protėvių žemė”. Kongresma- 
nai Gorden McDonough ir 
Edgar Hieatand ir buvusi 
kongresmanė iš Indianos stei- 
to Čecil Harden, šiuo metu 
esanti Amerikos pašto virši
ninko padėjėja (Special Assis- 
tant to the Postmaster Gene- 
ral of the United Statės), pa
reiškė, kad ši komp. Broniaus 
Budriuno daina, “Mano protė
vių žemė”, esanti nepaprasto 
grožio (one of the most be- 
autiful pieces of the music). 
Šioje iškilmingoje vakarienėje 
ir susirinkime, įvykusiame 
spalio 17 d. Statler viešbuty
je, dalyvavo visų distriktų at
stovai. Meninėje programoje 
pasirodė tik lietuviai. Progra
mos pranešėja buvo studentė 
Nida Balsytė, kuri, kaip kad 
visad praeityje, šį kartą irgi 
pukiai savo darbą atliko. Šią 
iškilmingą vakarienę ir susi
rinkimą suorganizavo minėtos 
organizacijos vicepirm. L. Va
liukas.
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Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti 
įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietuviams už tą 
ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę per šiuos metus. 
Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes VĖL GRĮŽTA
ME prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pa
siūlyti kaip dovaną be uždarbio 2,000 SPECIALIŲ KALĖDI
NIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duome
nis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 2 skir
tingus KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO :

KALĖDINI SIUNTINI NR. 1 SUDARO:
1.
2.

3.
4.

3 jardai vilnonės medžiagos paltui;
3j/t jardo vilnones medžiagos vyriškam ar moteriškam 
kostiumui;
3 jardai dvigubo pločio pamušalo;
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas/

5. pora vyriškų vilnonių kojinių;
6. pora moteriškų žieminių kojinių.

To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$40.00
įskaitant visus mokesčius. Svoris 11 svarų.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 2 SUDARO:
i.

2.
3.
4.

13 jardų- vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar materiš- 
kiems kostiumams;
3 jardai vilnonės medžiagos paltui;
10 jardų dvigubo pločio pamušalo;
10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar vaikiš

koms suknelėms. *
To kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

$79.00
įskaitant visus mokesčius. Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios -medžiagos yra ekspor
tinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasirenkamos šitaip:

1. Kostiumams—dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai 
mėlyna, ruda arba pilkšva;

2. paltams—tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia 
arba kupranugario spalvos;

3. suknelėms—dideli taškai mėlyname, rudame arba gels
vame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos 
mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS 
gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis butų musų 
klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS DUOTI PRO
GOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖM®, KAD VIENAS 
ASMUO IŠ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 
2 TOKIUS SIUNTINIUS (kiekvienos rūšies po vieną). Taip 
pat priiminėsime po 1 dolerį iš tų, kurie nori užsitikrinti sau 
KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, bet galutinio užsaky
mo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

Mes garantuojame:
1.
2.

karnai
3.

Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją. , •
Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemo- 

pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.
Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius - mokesčius, 

kad galvojai Lietuvoje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko
primokėta.

4. Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal 
jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1-A, Hunt Street London, W. 11, Great Britam

■v*- .....

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJA
UKRAINA LIETUVA BALTGUDUA LATVIJA ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
I

135 ĮVEST 14th STREET
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. OHelsea 3-2583
141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 6-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintu kUjentų* 106% garantuoja pristatymų. Klek 
vienas siuntinys ISsiundlamas laike 48 vai. ir ftdreeaU palekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rųftieg prekių, Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų norma# ir p%Uirnaivmus.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius SIUNTINIŲ KALĖDOMS
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -

Licensed by USSR

39 Rąymond Plaza W. 
NE W ARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 w. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4734 
1X339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Atdara kasdien nuo 9-6
Sekmadieniais nuo 94
Tiktai Vyriausioje įstaigoje

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13,QH10
Tel. TOwer 1-1481
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878
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Lapkričio 6, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
Brooklyn, N. Y.

iPaskutinis Pakvietimas 
SLA 38 Kuopos Vakarienę

Paskutinį kartą primenu vi
siems Susivienijimo 38 kuopos 
nariams ir visiems geros va
lios lietuviams, kad ta tradi- 
cinė-metinė vakarienė įvyks šį 
šeštadienį, lapkričio 7 dieną, 
7 valandą vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo patal
pose, 280 Union Avenue.

Todėl broliai ir sesės Susi
vienijimo 38 kuopos nariai ir 
visi geros valios , lietuviai ir 
lietuvaitės, nepraleiskite šios 
metinės kuopos vakarienės, at- 
s i 1 a n k y k ite visi ir drauge 
su savo draugais linksmai 
praleiskite vakarą. Kurie dar 
neturite bilietų, pasistenkite 
juos įsigyti.

Iki malonaus pasimatymo 
tradicinėje 38 kuopos vakarie
nėje šeštadienį, lapkričio mė
nesio 7 dieną, 7 valandą va
kare.

ta ir sudaro gražų vaizdą. Vi
sose knygose aprašoma apylin
kės ir miestai, geresni /asar- 
namiai-kurortai. Mano buvo 
žinomi Kulautuvos vasarna
miai, tai bus apie 24 kilomet- 
tai žemiau Kauno dešinėj pu
sėj Nemuno. Tie pastatai bu
vo kaimiečių įsigyti ir nuo- 
muojami vasaros metu miesto 
biurokratijai (rusams). Da
bar rašoma, kad įstaigų vedė
jai važinėja ir į darbą. Tą da
rydavo ir pirmiau, tik nebuvo 
autobusų? Važiuodavo Nemu
nu laivais.

J. Aymanas, 
SLA 38 kuopos pirm.

Wilkes Bar re, Pa.

PASTABA: — Dabar atro
do nuotraukose panašiai, kai 
grafo Tiškaus ir kunigaiščio 
Aginskio. Miestai, kaip Vil
nius, Kaunas ir kiti turi dido
kų pastatų. Bet nuotraukos 
darytos iš tolimo atstumo. 
Knygos turi patraukiantį sko
nį peržiūrėti, ypatingai kurias 
vietas žinai. Ežerai ir girios 
daro gerą įspūdį lietuviui. Bet 
tie aprašymai, tai tikra rek
lama vertelgoms. Visur 
uogauk ir grybauk. Jog kur 
auga uogos, tai grybai neau
ga, kad kartu visko prisirink- 
tumem.

nė Juodytė ir vietinis solistas 
Vaclovas Verikaitis.

Po meninės dalies šokiai, 
kuriems gros geras orkestras 
įvairius šokius, taipgi veiks 
bufetas su skaniais užkan
džiais ir gėrimaiš, tad atsilan
kiusiems nereikės nuobodžiau
ti, nes jie su senais bičiuliais 

‘galės pasišnekėti, pasidalinti 
mintimis apie praeitį ir pasi
daryti naujų draugų, nes ti
kimasi sulaukti daug svečių 
ir viešnių ne tik vietinių, bet 
ir iš apylinkių.

Tad neužmirškite lapkričio 
14 dienos ir visi bukite Prisi
kėlimo parapijos salėje, o bu
site patenkinti. “TŽ” remia 
visus patriotinius lietuviškus 
darbus, tai musų būtina pa
reiga dalyvauti jų koncerte- 
baliuje. Koresp.

šiųjų (Italijos ir Metropolitan 
operų įžymybių. Minėtos ope
ros šių metų sezono progra
moje P. Bičkienės vardas ly- 
geteisiai minimas su garsiau
sių pasaulyje dainininkų var
dais.

lietuviai apgailes- 
koncertas su A. 

jau pasibaigė, bet 
Anglijos lietuviai

datuoti 1960 metais į JAV-bių 
prezidento vietą.

—juk t.

tik

Apie Gautas Knygas
Šioj apylinkėj lietuviai ir 

latviai gauna laiškus nuo ar
timų ir visur tą patį rašo grį
žę iš Sibiro pabėgėliai tėvai, 
o vaikai sveiki. Visi skundžia
si, kad viską atėmė iš kaimie
čių ir prašo pagalbos. Rašo 
ir prašo siųsti per agentus, 
nes jie neturi pinigų išpirkti 
siuntinius siųstus per paštą. 
Ir už vaistus turi mokėti mui
tą gavėjai. Tai nedaro skirtu
mo į kurį kampą Lietuvos 
siusi, visur paštas reikalauja 
išpirkimo. Miesto gyventojai 
kiek geriau turi, palyginus 
su kolūkiečių uždarbiu.

J. V. Stanislovaitis.

Čia parašysiu kiek apie tai, 
ką aš skaičiau gautose iš Lie
tuvos atsiųstose keturiose 
knygose. Albertas Vitkaus
kas, kuris dabar gyveni, ties 
ežeru vardu Lake Carey, Pa. 
Jis gimęs šioj apylinkėj ir 
mažas išvežtas į Lietuvą. Su
augęs į Vyrą sugrįžo į savo 
gimtinį kraštą ir dirbo anglių 
į kasykloje, vedė vietinę lietu
vaitę ir dabar jau pasiturin
tis žmogus.

Bet jo tėvai ir kiti likę Lie
tuvoje, Ukmergės rajone, tai 
jis su žmona siunčia daug do
vanų saviesiems. Bet ten gy
venanti ne visada gauna vi
sus geresnius siųstus drabu
žius. Nors Vitkauskai siunčia 
per siuntimo agentus ir sumo
ka reikalingą mokestį, bet bū
na išimami geresni batai bei i 
suknelės. Daug kas tokių nu
siskundimų randa laiškuose.

Tos keturios knygas, tai 
aprašymai apie Vilnių, Kauną, 
Birštoną ir Žemaitiją. Visos 
minėtos knygos atspaudin- 
tos Kaune, o leidykla Vil
niaus. Visų knygų tiražas de
šimt tūkstančių. Kaina Kauno 
aprašymai brangiausia 5.70, 
kitos po rublį pigesnės. Vil
niaus ir apylinkės didžiausia 
ir gražiais paveikslais su gra
žiais pieštais paveikslais ir 
nuotraukomis papuošta Turi
nys labai artimas visų ketu
rių knygų, nors rašėjai skir
tingi. Visur peikiama cuvusi 
lietuviška tvarka, o giriama 
tarybinė tvarka. Jei kaltinam 
rusus už padarytas skriaudas 
lietuvių tautai per daug me
tų, tai kaltindami carą nemi
ni kokios tautos caras buvo. 
Kreditai atiduodami Rusijos 
kariuomenei, o nieko lietu
viams.

Visų keturių knygų nuo
traukos apdirbtos gražiai ir | 
gudriai. Jei kas atrodo men
kiau, tai atmušta nuotrauka 
iš toli ir neįžiūrima. Geresni j pildys pirmą kartą į Torontą 
pastatai visai iš arti nutrauk-

South Boston, Mass

Didelis ir Įdomus Koncertas

Baredaitis Antanas, Matjošiaus 
s., iš Talkifiklų km., Paečerių vals., 
Vilkaviškio apskr.

Janulis Jonas, 16 Viekšnių.
Juočemltš Marytė ir Stasė, iš 

Viekšnių.
Juo denis Jonas, Antano sūnūs. 

Kasperavičius Povilas, 
nūs, iš Mažeikių.

Iieškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Paieškojimai

Chicagos 
tauja, kad 
Voketaičiu 
Naujosios
džiaugiasi, kad jiems šaunusis 
A. Voketaitis pasirodys lap
kričio 8 d. Ir tame koncerte 
drauge su juo dalyvaus dar 
kiti musų dainininkai, aukštai 
įvertinti amerikiečių muzikų 
ir visuomenės. Tai graži pro
ga pažinti ir paremti savo 
talentus. Nepraleiskime tos 
grogos ir gausiai dalyvaukime 
koncerte. Ypač pasirūpinkime, 
kad koncerte butų galimai 
daugiau čiagimių lietuvių, ku
riuos taip gražiai atstovauja 
A. Voketaitis.

Povilo su-Lletuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Albrektienė (buvusi Radvilienė)- 
Ašmantaite Julijona, vyras Gusta
vas Albrektas, ir pirmojo vyro An
tano Radvilos vaikai Adolfas, Sta
nislovas ir Pranciška.

Burba Kazys, buvo išveržtas j 
Vokietiją.

Butkus Jonas, turi brolj Stasj.
Endrulat Evaldasž gimęs 1901 

m. Jurbarke.
Frajers-Kleizaitč Antosė, vyras 

Juozas, sūnus Juozas ir Stasys.
Garbonkus Vacys, Jono sūnūs, 

gim. 1913 m. Šiauliuose.
Grecay Teofilija, Jono duktė. Jos 

vieno sunaus vardas Zigfridas, gy
veno Brooklyn, N. Y., 100 Cook St.

Grigalius Juozas, Igno sūnūs, iš 
Jaupenų km., Rietavo vals., Telšių 
apskr,

Jankauskas Vladas, Povilo sūnūs, 
gimęs 1924 m, Šiauliuose.

Klimavičius Bronius, Vinco ir 
Gendrutos sūnūs, gim. 1914 m.

Krantauskas Vincas, Vinco sū
nūs, iš Liepalotų km., Gražiškių 
par., Vilkaviškio" apskr., žmona 
Ona, kil. iš Naumiesčio.

Kuočius Simonas, iš Vabalų km., 
Ylakių vals., Mažeikių apskr.

Mačiulis Tadas, atvykęs seniau 
Amerikon.

Na arovas Petras, dingęs praė
jusio karo metu.

Opicas Pranas, dingęs praėjusio 
karo metu.

Radvila Adolfas Stanislovas ir 
Pranciška, vaikai mirusio Antano 
Radvilos, ir jų motina Julijona Aš- 
mantaitė-Albrektienė (buvusi Rad
vilienė).

Rinkevičius P., dingzs praėjusio 
karo metu, žmonos vardas Mari
jona.

Skiparius Juozas, Kazimiero sū
nūs.

Vadeiša Zenonas, buvo išvežtas 
Vokietijon,

Valinčius Antanas, Juozo sūnūs, 
iš Šauklių km., Raudonės vals.

Valužis Stasys, Zenono sūnūs, gi- 
mzs Plungėje 1919 m.

Venckus Vladas, dingzs praėjusio 
karo metu.

Zadlauskas Karolis.
Žukauskien-Mežinskaitė, iš Palie

pių km., Vaškų vals., Biržų apskr. 
Baltrušaitė-Ziužnienė Juzė, ir Bal- 

trušaitč-Sedauskienė Ona, dukterys 
Leono, iš Varsėdžių km., Kaitinėtų 
vals.

O. A. Voketaitis, TV ir 
New York City Center operos 
dainininkas, plačiai žinomas 
visoje Amerikoje. Po paskuti
nio jo pasiradymo Chicagos 
lietuviams, Naujienų dienraš
tis rašė: “Ypatingą žodį nori
si pataupyti Arnoldui Voke- 
taičiui... Ir šiandien Arnoldas 
toks pat, tik dar labiau išryš
kėjo savo formoje ir individu
alybėje. Kas jame yra tokio, 
niekas nemokėtų žodžiu nusa
kyti, bet yra tai, kad šalia jo 
puikaus, labai drausmingo ba
ritono, jo puikios sceniškos 
pozitūros ir visų dainos artis
to privalumų, jis nespėja pa
sirodyti scenoje, kai auditori
ja užsikrečia juo pačiu, lyg 
kokiu magu, atnešusiu didelę 
burtų dėžę. Tai yra Arnoldo 
laikysena ir mokėjimas pasi
justa vienas su visais. Be abe
jo, Amerikos televizija yra di
delė mokykla, ir ji moka at
rinkti deimanto kristalus, o 
toks tai tikriausiai Voketai- 
tis yra. Ir jis...
štus. Publikai šaukiant ir plo
jant, jis po kiekvienos savo 
dainos davė mažiausiai po ki
ta tiek priedams (bisui). Gai
la, gaila, kad viskam yra ga
las ; galiausia, kad tas kon
certas irgi turėjo baigtis”...

Prie šio A. Voketaičio api
budinimo pridėtina tik tiek, 
kad jis yra šiame krašte gi
męs ir augęs, tačiau savo gra
žiosios pavardės neatsisakė, 
lygiai, kaip jis neatsisakė sa
vo tautybės ir bendravimo su 
lietuviais. Tarp kitko jis yra 
SLA narys. Kiekviena proga 
jis jungiasi prie lietuvių ir 
pabrėžia savo kilmę kitų tar
pe.

Kulturiniai parengimai pas 
mus darosi vis retesni, tad 
juo gausiau jie turėtų būti 
lankomi. Tai svarbu ypač šiuo 
atveju, kad koncerto rengėju 
yra Laisvės Varpas, kurio 
kiekvienoje programoje mini 
ma Sandara ir SLA Tos pro
gramos 
SLA ir 
Viščinis, 
keriopai
vo programos, tiek dėl jo ren
gėjo. P. K.

vedėju yra taip pat 
Sandaros narys P. 
Tad koncertas viso- 
remtanas tiek dėl sa-

juos iinan- 
ataillepti:

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namų bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Raila* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY RUBLIO

Laisvės Varpo radijo pro
grama atlieka reikšmingą 
darbą Naujosios Anglijos lie
tuvių gyvenime. Ji ne tik duo
da kas sekmadienį įdomią ra
dijo programą, bet taip pat 
rengia kultūrines pramogas, 
kaip vaidinimai, koncertai ir 
tt. Paprastai tuose parengi
muose pasirodo stipriausios 
musų meninės pajėgos, atvy
kusios iš Lietuvos ir išaugu
sios šiame krašte.

Per penkerius savo veiklos 
metus Laisvas Varpas suruo
šė tris koncertus ir vieną vai
dinimą. Koncertuose pasirodė 
tokie musų dainininkai, kaip 
Aldona Stempužienė, Stasys 
Liepas, Algirdas Brazis, Jeni- 
na Liustikaitė ir Stasys Ba
ranauskas. Tai talentai, kurie 
gražiai reiškiasi lietuvių vi
suomenėje ir aukštai kelia lie
tuvio vardą amerikiečių tar
pe.

Šiemet vėl rengiamas kon
certas, kurio šūkis: pažinki
me ir remkime savo 'talentus. 
Tas koncertas įvyks lapkričio 
8 dieną 2:30 valandą po piet 
High School salėje, Thomas 
Park, So. Bostone, Mass. Jo 
programoje dalyvaus iškiliau
si šių dienų musų dainininkai: 
Prudencija Bičkienč, Stasė 
Daugėlienė ir Arnoldas Voke
taitis. Dainininkams akompa
nuos komp. Julius Gaidelis.

Koncerte bus atliekamos 
lietuvių liaudies dainos, 
musų kompozitorių kuriniai ir 
operų arijos. Didelė naujovė 
koncerte bus duetai, kuriuos 
atliks P. Bičkienė su St. Dau- 
keliene. Tie duetai turėjo la
bai didelį pasisekimą New 
Yorke, Waterburyje, Conn. ir 
kitur. Duetus dainuos taip 
pat P. Bičkienė su, A. Voke- 
taičiu.

Dainininkė Pr. Bičkienė po 
triumfališko Artierican Opera 
Audition laimėjimo ir gastro
lių Italijoje dažnai minima 
amerikiečių spaudoje, kaip 
viena geriausių dainininkių, 
dainavusi Cincinati Summer 
operos pastatymuose, kur jai 
dideliu pasisekimu teko at
likti Toscos vaidmenį. Ši mu
zikiniai kultūrinė organizaci
ja, turinti 38 sezonų tradiciją, 
visuomet sutraukia daug gar-

(

feuvo nešyk-
<

Los Angeles, Calif.

Lietuviai Posėdžiavo su 
Republikonais

Spalio 10 ir 11 dienomis 
Los Angeles mieste, Biltmore 
viešbutyje įvyko Kalifornijos 
Republikonų Partijos Centro 
Komiteto suvažiavimas. Iš lie
tuvių posėdžiuose dalyvavo 
Antanas Skirius ir Leonardas 
Valiukas, kurie abu yra Kali
fornijos Republikonų Partijos 
Centro Komiteto nariai, šiuo
se posėdžiuose dalyvavo eilė 
kongresmanų ir senatorius 
Tom Kuchel. Kalifornijos re- 
publikonai vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kviesdami vicepre
zidentą Richard Nixon kandi-

I

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF

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

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

mokamai visose delyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Viržiais 7-4499
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LDD Rengia Kortų Vakarą

I

Toronto, Canada

“Te-

atvykusi garsioji solistė Lio-

Q

South Boston, Mass.

kp., Brooklyn, 
m., Lietuvoje. 
1950 m.

Viso ...............................................
pradžios Šių metų bendrai viso ___

651 Aibany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164
I

Prie SLA 
Mirė spalių 7, 

Velionio brolio dukteriai, Bronei'Vas-
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daugiau įniormarlj 4 reiKalaukite

Rengiamas Gražus Kon- 
certas-Balius

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22. Ht 
HUmboldt 64618

♦Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vletoją musų ištaigose. *Prie firmos ištaigų yra {Krautuvės, 
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th StMnLADELPfflA 28, MVAtairt MYM

SLA Pagalbos Ranka

IŠfiJO NAUJA KP/YGA

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos veiklioji val
dyba kartas nuo karto ką 
nors surengia savo nariams, 
jų šeimoms ir draugams. Da
bar ji rengia jaukų kortų va
karą šeštadienį, lapkričio mė
nesio 7 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Strand Cafe patalpo
se, 367 Broadway. Bus duo
damos vertingos dovanos lai
mingiems.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
kuopos narius, jų draugus ir 
visus geros valios lietuvius 
atsilankyti į šį kortų vakarą 
ir jaukioje nuotaikoje pralei
sti šaštadienio vakarą.

Koresp. 1

Vietinis savaitraštis 
vyškės Žiburiai” dešimties 
metų sukakčiai atžymėti ren
gia gražų koncertą-balių šių 
metų lapkričio mėn. 14 dieną, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College Street. Bus gra
ži meninė programa, kurią iš-

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN. N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tek MI 2-2452 ir MI 3-1681

BOwllng Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. SeStadie-

MUSŲ SKYRIAI:
Į07 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROET 12, Mich.

TOwnaend 84298
katalogą.

Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpą

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalių 31, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTHONY PATRICK, 38 

męs lapkričio 18, 1890 
prisirašė lapkričio 30, 
1959 m.
kas, pomirtinės išmokėta —--------------- -------------

PETRONE GALIAUSKIENE, 38 kp., Brooklyn, N.
Y., gimusi sausio 20, 1893 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 3, 1939 m. Mirė rugsėjo 13, 
1959 m. Velionės dukteriai, Stėllai Galiauskas, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JONAS POHL, 43 kp., So. Boston, Mass., gimęs ge
gužės 26, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 4, 1932 m. Mirė spalių 21, 1959 m. Ve
lionio dukteriai, Anna M. Pohl, pomirtinės išmo
kėta _________________________ --___________

ESLJZABETH CERNAiUSKAS, 50 kp., Binghamton, 
N. Y., gimusi rugsėjo 4, 1901 m., Scranton, Pa. 
Prie SLA prisirašė birželio 7, 1921 m. Mirė rug
sėjo 10, 1959 m. Velionės dukteriai, Elizabeth 
Sevara, pomirtinės išmokėta ________________

VINCAS MAJAUSKAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs gruodžio 2, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 6, 1916 m. Mirė rugsėjo 16, 
1959 m. Velionio žmonai, Veronikai Majauskie- 
nei, pomirtines išmokėta _____________ ______

MATTH{EW ZENGUUS, 342 kp., Easton, Pa., gi
męs gruodžio 29, 1912 m., Philadelphia, Pa. Prie 
SLA prisirašė kovo 5, 1939 m. Mirė spalių 10, 
1959 m. Velionio žmonai, Anna Zengulis, pomir
tines išmokėta _________________ _________ __

150.00

1,000.00

--$3,350.00
$126,648.05

' Viso _____________ ____ -_______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ___

Išmokėtos ligojo pašalpos
M. LLMlKJENffi, 34 kp., Nevv Britai n, Conn., sirgo 4 savaites 

KUZMA, 36 kp., Chicago, I1L, sirgo 1 savaite........... ...................
LEONĄVJČIUfc>, 78 kp., Taylor Springs, III., sirgo 12 savaičių . 
SILJNGIS, 96 kp., Coal Oenter, Pa., sirgo 12 savaičių ...........
MAJAUSKAS) 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 7 sav. 5 d. .

V. GASIUNIENE, 217 kp., Chicago, IIL, sirgo 4 savaites _____
M. MANJCAUSKAS, 373 kp., Tampa, Fla., sirgo 6 sav. 3 d.____
K. MLLARSKIJENE, 275 kp., Springfield; Ui., sirgo 2 savaites ...

NAŠLĖNAS, 352 kp., Detroit, Mich,, sirgo* 6 savaites ________

...................................r........... $438.73

............................................$22,287.83

M. J. VINLKAZ),

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV tur« daug rimtų bendradar

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

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

Parašyta 8. MICHEDSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoe 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 

Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yeilov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti* Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių z.

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

Užsakymus ir 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 polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(K 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Sonth Halsted Street Chicago 8, lUinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

»

SLA Kuopom Tenka Atlikti Svarbų ir Garbingą Uždavinį
VLIKo PILNATIES SESIJOJE, 

įvykusioje New Yorke 1959 metų 
spalio mėnesio 17-18 dienomis 
PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

Jaunimo Pažymėtinas Verslumas. - Organi 
zuojamos Naujos Kuopos. - Rengiamasi 

Susivienijimo Jaunimo Seimui

fe
1 ilsmt
Sfc-IdLIl

Pelitinės padėties reikalu
VLIKas, išklausęs pranešimų dėl esamos tarptautines pa

dėties, konstatuoja:
1. kad dabartinė Maskvos taikos ofensyva yra paremta 

siekimu išgauti esamo STATUS QUO tarptautinį pripažinimą, 
nustatant Vakarų ir Rytų pasaulio santykius vadinamos koeg
zistencijos pagrindais

2. kad toks Maskvos siekimų pabojimas butų premija ag
resoriui, nes esamoji padėtis Rytų-Centro Europoje, o kartu ir 
Lietuvoje, yra sukurta Maskvos agresijos aktais;

3. kad Maskvos siekimas paremti santykius su laisvuoju 
pasauliu vadinamos koegzistencijos pagrindais yra paremtas 
pasaulio padalinimu į dvi sferas, kur Maskvos aferoje esančio
ji dalis butų išskirta iš bet kurios Vakarų laisvojo pasaulio įta
kos, o Vakarų afera butų palikta atviram rungtyniavimui tarp 
sovietinio komunizmo ir laisvojo pasaulio ūkinių ir politinių sis
temų.

4. kad Lietuvos pavergimas buvo įvykdytas dėl tariamo 
koegzistencijos sąlygų neįvykdymo iš Baltijos valstybių pusės, 
kaip tatai atvirai buvo išdėstyta brošiūroje The Soviet Union* 
Finland and the Baltic Statės, Sovietų informacijos biuro išlei
stoje 1941 metais.

VLIKas, turėdamas galvoje šiuos šiandienos uždavinius, 
įpareigoja VLIKo Prezidiumą ir VLIKo narius, dalyvaujančius 
kitų politinių organizacijų veikloje, siekti, kad Lietuvos klausi
mas butų įjungtas į benrąją Antrojo Pasaulinio karo padari
nių likvidavimo problemą, nes Lietuvos ir kitų Rytų ir Centro 
Europos pavergtųjų tautų nepriklausomybės atstatymas yra bū
tina sąlyga taikos, paremtos teisingumu. Ginglavimosi apri
bojimas pats savaime negali atnešti pastovios taikos nepaša
linus Antrojo Pasaulinio karo padamių.

VLIKas reiškia pakartotiną gilų įsitikinimą, kad Lietuvių 
tauta yra suvereninė savo likimo sprendėja, ir kad todėl turi 
būti dedamos visos (pastangos, kad butų sudarytos sąlygos lie
tuvių tautai laisvai pareikšti savo valią.

Santykių su lenkais reikalu
VLIKas, išklausęs pranešimų dėl santykiu su lenkais ir 

turėdamas galvoje, kad Lietuva ir Lenkija^ ra tapusios sovie
tinio imperializmo aukomis ir tai, kad Lir.uvos ir Lenkijos ne
priklausomybės atstatymas yra bendras šių abiejų tautų rei
kalas, laiko, kad lietuvių ir lenkų laisvinimo organizacijų ben
dradarbiavimas šiam tikslui siekti yra palaikytinas ir plėstinas.

Santykių su jaunimu reikalu
VLIKas, didžiai vertindamas lietuviškos jaunuomenės dar

bus Lietuvos laisvinimo reikalu ir jųjų pastangas kelti Lietu
vos ir lietuvių vardą, kviečia lietuvišką jaunimą dar plačiau įsi
jungti į Lietuvos nepriklausomybės atstatymo kovotojų būrį.

VLIKas paveda VLIKo Prezidiumui ieškoti būdų ir prie
monių, kad lietuviško jaunimo, ypač studentų, organizacijos, 
butų įtrauktos į politinių problemų sprendimą ir vykdymą.

Pelitinės konsolidacijos reikalu
VLIKas, išklausęs Vilniečių Sąjungos pranešimų apie jųjų 

padarytas pastangas politinių grupių konsolidacijai įgyvendin
ti, sveikina šias pastangas ir dar kartą pakartoja, kad politi
nių grupių konsolidacijos reikalas buvo ir yra VLIKo siekimų 
dienotvarkėje, ir todėl skatina visas grupes ieškoti būdų ir prie
monių tokiai konsolidacijai įvykdyti tikslu suburti visas gyvą
sias pozityvines jėgas pagrindiniam siekimui įgyvendinti, bū
tent Lietuvos nepriklausomybei atstatyti.

Sveikinimas sportininkams
Lietuvių sportinio jaunimo pasireiškimai ir laimėjimai tarp

tautinėje sporto arenoje yra teigiamas reiškinys ir tinkama 
priemonė Lietuvai garsinti.

Todėl VLIKas džiaugiasi ir didžiuojasi lietuvių sportiniu 
jaunimu, sveikina jį ir kviečia ateityje dar veikiau jiems įpra
stu budu talkinti Lietuvos laisvinimo veiklą.

Prezidentas Ruošiasi 20,000 Mylių Kelionei

MANO APLANKYTI DEVYNIS KRAŠTUS
Iš VVashingtono pranešama, 

kad musų valstybės preziden
tas Eisenhoweris gruodžio 4 
dieną lėktuvu išskris istorinei 
20,000 mylių kelionei draugiš
kumo tikslais aplankyti devy
nis kraštus, įimant Aziją, ku
rioj niekad pirmiau nėra 
lankęs Amerikos prezidentas.

Dalydamas pranešimą spau-

dos atstovų konferencijoj pre
zidentas Eisėnhoweris pareiš
kė, kad 19 dienų kelionė pra
sidės nuo Italijos ir Vatikano, 
įimant Turkiją, Afghanistaną, 
Pakistaną, Indiją, Graikiją, 
Prancūziją ir vakariečių kon
ferenciją 
19 dieną 
priminė,

Paryžiuje gruodžio 
ir Moracco. Jis dar 
kad keliones tikslas

ŽINIOS K ŠIA JAUNUOLIŲ KOMISIJOS VEIKLOS

Dalis Jaunuolių Komisijos narių SLA Jaunimo išky
loje. Iš kairės: F. Misiūnas, J. Maldutis, V. Virbic

kas, A. Valatkienė, P. Dagys ir N. Bayoras

Spalio 27 dieną 7 valandą 
SLA Jaunuolių Komisijos Re
dakcinės ir Parengimų Komi
sijų nariai buvo susirinkę ei
liniam posėdžiui pirm. P. Da
gio bute.

Be visos eilės > reikalų šių 
komisijų nariai aptarė SLA 
Atžalyno klausimą ir apsvar
stė kitus esminius klausimus.

Tarp kitko buvo nutarta:
a) Dėdi pastangas, kad iki 

busimo seimo suorganizuoti 
keletą jaunimo kuopų ir b) 
rūpintis, kad pradedant atei
nančiu SLA 51 Seimu, kurio 
metu bus iškilmingas SLA 
broliškos organizacijos 75 me
tų 
paminėta, taip pat butų su
šauktas ir SLA jaunimo sei
mas.

Po to, buvo aptartos prie
monės, kaip tuos planus įvyk
dyti.

Visi minėtų komisijų nariai 
turėjo aiškų ir vieningą su
pratimą, kad norint sušaukti 
jaunimo seimą, reikia sutelkti 
daugiau organizuoto, patyru
sio visuomeninėje veikloje lie
tuviško jaunimo.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
naujos jaunimo kuopos jau

deimantįne sukaktis
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Tremtinių Metai ir Tremtiniai iš Anapus 
Geležinės Uždangos

Ryšium su Jungtinių Tau
tų paskelbtais nuo 1959. V. 1. 
iki 1960. 6. 30. Tremtinių Me
tais, spalio 22 Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas išklausė 
dr. J. Papaneko (Čekoslovani- 
ja) pranešimą apie tremtinių 
iš anapus geležinės uždangos 
padėtį ir priėmė atsišaukimą 
į laisvąsias vyriausybes ir lai
svojo pasaulio visuomenę.

Pagal pranešimą Europoje, 
iš anapus geležinės uždangos 
yra 323,780 tremtinių: 230,- 
000 V. Vokietijoje, 37,000 
Prancūzijoje, 27,000 Italijoje, 

toli siekiantis, kad anoj pusėj 
vandenyno geriau suprastų 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir geresnių santykių pa
laikymas.

Taip toli kaip Azija, tik 
antras Amerikos prezidentas 
ruošiasi ją aplankyti. Pirmas 
prezidentas ten lankėsi velio
nis prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas, kuris buvo nu
vykęs į Iraną Tehran konfe- 
rencijon 1943 metais. Tai yra 
taip sakant enciklopedijos vie
ta Iranas ir Azijos Minor, tai 

i laikai 1
UL JLIUIIUB ir AZIJOS 1Y1 

atėjo modernizacijos 
Viduriniuose Rytuose.

yra organizavimosi stadijoje. 
Dvi iš jų tikimasi, kad įsikor- 
poruos dar šį mėnesį, kitos 
dvi tikimasi, kad susiorgani
zuos iki Naujų Metų. Keletą 
kitų jaunimo kuopų yra dar 
užuomazgoje organizavimosi.

Įsikūrusios jaunimo kuopos, 
drauge su tomis, kurios jau 
įkurtos, galėtų atstovauti ke- 
lioliką jaunimo kuopų ir drau
ge tą SLA jaunimą, kuris pri
klauso bendroms SLA kuo
poms. i

Ar musų jaunimas įvykdys 
savo užsibrėžtus tikslus paro
dys ateitis. Yra džiugu, kad 
jaunimas veikia, parodo daug 
ryžto, daug gražaus noro ir 
kad turi aiškius ateities veik
los planus.

Jeigu jaunimas įvykdys sa
vo užsibrėžtus tikslus iki pat 
galo, nėra abejonės, kad tas 
duos SLA broliškai organiza
cijai didelę paramą, naują 
stiprybę ir daug vilčių, nes 
senieji veikėjai įsitikinę, kad 
jų darbas nebuvo veltui dary
tas ir kad visi didieji musų 
tautos išeivijoje lobynai savo 
laiku bus perduoti į užsitar
navusių veikėjų rankas.

Austrijoje, 15,700 
srovė 

apie 150,- 
Jungtinių 
Komisaro 
28. pasi-

19,080 
Graikijoje. Tremtinių 
nėra nutrukusi. Tik 
000 tremtinių yra 
Tautų Aukštojo 
globojami. 1951. 7.
rašytoji tremtinių padėčiai 
tvarkyti tarptautinė konven
cija įsigaliojo tik 1954. 4. 22. 
ir veikia tik 22 valst. Be šios 
konvencijos, kelias tarptauti
nės konvencijos tremtinių 
teisinei ir socialinei padėčiai 
pagerinti yra priėmusi Euro
pos Taryba, bet jos veikla tik 
Europos Tarybai priklausan
čiose valstybėse. Be to, ir pa
čių konvencijų nuostatai ne 
visų valstybių vienaip supran
tami ir aiškinami, ypač nuo
statai dėl tremtinių teisės į 
darbą, dėl socialinio aprūpini
mo, dėl apsigynimo teisės. 
Kad konvencijų nuostatai sau, 
o tremtinių traktavimas sau, 
rodo ir tremtinių padėtis V. 
Vokietijoje, kur darbo gavi
mo atžvilgiu jie diskriminuo
jami ta prasme, kad gali gau
ti tik patį prasčiausią rankų 
darbą, šiuo atžvilgiu padėtis 
labai panaši yra ir kituose 
kraštuose.

Iš antros pusės pranešimas 
pastebi, kad laisvasis pasau-

tremtinių 
Tremtinių 
Komisaro

lis tebejaučia tam tikrą savo 
atsakomybę už sovietinio to- 
talizmo aukų likimą ir daro 
naujų pastangų 
problemai spręsti. 
Metais Aukštojo 
programoje numatyta 10,5 
mil. dol. tremtinių pagalbai 
bei įkurdinimui. Tremtinius 
priglaudusios valstybes yra 
pažadėjusios Tremtinių Me
tais daryti tremtinių padėties 
pagerinimus, o galinčius pas 
save tremtinius įkurdinti val
stybės yra pažadėjusios leng
vinti tremtinių imigracijos są
lygas. Europos Patariamasis 
Se'mas specialiu savo nutari
mu yra kreipęsis į Amerikos 
ir Australijos kontinentų val
stybių vyriausybes, kad jos 
atleistų imigracinius suvaržy
mus ir įsileistų tremtinius iš 
Europos.

Tremtinių Metų proga su
daryti specialus planai trem
tiniams padėti, įtraukiant ne 
tik valstybių vyriausybes, bet 
ir visuomenę, ir mokyklas, ir 
radiją, ir televiziją, ir spaudą, 
ir filmų žvaigždes ir religines 
organizacijas.

Didžiai vertindamas visas 
pozityvias pastangas tremti
niams iš anapus geležinės už
dangos padėti, išskirtoms šei
moms susijungti ir nedarbin
giesiems sudaryti pakenčiamą 
egzistenciją, Pavergtųjų Sei
mas dr. Papanck pranešimą 
priėmė vienbalsiai. Antra ver
tus, turėdamas galvoje, kad 
esamoji tremtinių padėtis to
li gražu neatitinka tą padėtį 
tvarkančių konvencijų dvasios 
ir raidės, kad daugelio tremti
nių gyvenimo sąlygos yra 
veik nesudarinamos su žmo
gaus asmens verte, Paverg
tųjų Seimas priėmė atsišauki
mą į laisvąsias vyriausybes ir 
į laisvojo pasaulio tautas, pra
šydamas padidinti finansinę 
paramą tremtinių reikalams: 
palengvinti imigracijos sąly
gas, panaikinti skirtumus tarp 
savo piliečių ir tremtinių, tei
kiant teisinę apsaugą, aprūpi
nant darbu, teikiant socialinę 
globą ir tt.; sudaryti sąlygas 
tremtinių tautinei kultūrai iš
laikyti.

Buvo atkreiptas dėmesys, 
kad Tremtinių Metais pir
miausia turėtų savo solidaru
mą dar neįkurdintiems trem- 
niams parodyti jau įkurdin
tieji tremtiniai, kurių daugu
ma yra pasiturinčiai įsitaisę 
ir savo likimo brolius visai 
pamiršę. Šiuo atžvilgiu lietu
vius judina Balfas, bet kitų 
tautų 
neturi 
rūmas

tremtiniai savo Balfų 
ir tremtiniškas solida- 
labai silpnas.

Taika, Šaukė Rusai 
Minėdami Revoliu

cijos Sukaktį

Lapkričio 6 dieną Maskvoje 
prasidėjo iškilmės paminėji
mui 42 metų sukakties bolše
vikinės revoliucijos su Šukiais 
taika ir draugiškas sugyveni
mas, tačiau jos karinės jėgos 
bus palaikomos iki praeis ka
ro pavojus. Averky B. Aris
tov, Kamunistų Partijos Ceji- 
tralinio Komiteto narys, pasa
kė kalbą per radijo Lenino 
Sporto Palociuje 20,000 susi
rinkusiai publlikai, kur daly
vavo Chruščevas ir kiti sovie
tiniai vadai. Rytojaus dieną 
Raudonojoj Aikštėj buvo su
sirinkę apie milijonas žmonių,

Naujo Bendravimo Ranką Tiesiant
SLA kuopos ir organizatoriai yra prašomi supažin

dinti lietuvių organizacijas su Susivienijimo naujo ben
dravimo planu ir paskatinti klubų ir draugijų vaidybas 
aprūpinti savo narius SLA pigiomis Ir naudingomis ap- 
draudomis.

Naudinga SLA parama lietuvių organizacijom

Deimantine sukaktis, prie kurios artėja Susivieni
jimas, yra reikšmingu įvykiu ne vien musų broliškąją! 
organizacijai, bet ir visai lietuvių organizuotai visuome
nei. Neseniai skaitėme, kad Susivienijimas, norėdamas 
prasmingiau paminėti savo gyvavimo 75 metų sukaktį, 
teikia lietuvių organizacijų, klubui ir draugijų valdy
boms galimumus aprūpinti savo narius akcidentale ir 
ligoje pašalpos apdraudomis.

Per daugelį metų Susivienijimas, palaikydamas lie
tuvybę ateiviuose, prisidėjo prie palankesnių sąlygą su
darymo musų visuomenei organizuotis į įvairias drau
gi jas ir klubus. Šiandien Susivienijimas jau yra tokio
je padėtyje, kad lietuviškom organizacijom gali duoti 
dar didesnę pagalbų. Organizacija, priimdama SLA 
planų, it ai yra. teikdama savo nariams minėtos rūšies S. 
L. A. apdraudas, žymiai praplečia savo veiklos akiratį 
ir įgyja galimumus nepaprastai naudingai nariams pasi
tarnauti. Draugijai ar klubui įsigijus tokias teises, jų 
vaidmuo tampa dar reikšmingesnis, kas, be abejo, turės 
prisidėti prie tų organizacijų didesnio stipi’ėjimo.

SLA kuopti ir organizatorių artimiausias darbas
Labai svarbu, kad dabar Šia naudinga Susivieniji- 

mo nauj.ove pasinaudotų didesnis skaičius lietuvišku or
ganizacijų. Iš dalies tas priklauso nuo musų pačių, va
dinasi .nuo SLA kuopų valdybų, organizatorių ir kitų 
Susivienijimo veikėjų. Todėl visi turėtumėm artimiau
siu. laiku supažindinti lietuvių organizacijas su nepa
prastu SLA planu ir paskatinti klubų bei draugijų val
dybas planų panaudoti savo narių reikalams ir naudai.

Taigi, SLA kuopom dabar tenka atlikti labai svar
bų ir garbingų uždavinį. Susivienijimas tokiu pagrindu 
tiesdamas glaudaus bendravimo rankų lietuvių organi
zacijom, turi tikslų prisidėti prie jų didesnio stiprėjimo 
ir pagyvinti jų veiklų musų ateiviuose. Sutelkę ben
dram darbui gausesnes jogas, galėsime daugiau pasitar
nauti musų visuomenei ir lietuvybės reikalams.

kurie maršavo gatvėmis ir kė
lė ovacijas 42 metus išgyvenę 
po raudona komunistine vė
liava.

Priešaky Nikito Chruščevo, 
Aristov pareiškė, kad Sovietų 
žmonės nori draugiškai sugy
venti su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis ir su Ameri
kos žmonėmis, o dauguma A- 
merikos žmonių nori draugiš
ko sugyvenimo su Sovietų Są
junga ir jos žmonėmis. Stip
rus nusistatymas už taiką bus 
tęsiamas toliau, pareiškė Ari
stov. Vakaruose yra žmonių 
kurie nenori taikos, bet kova 
už taiką bus vedama toliau, 
baigė kalbėtojas.

> Iš praeities gerai žinoma, 
kad sovietinių vadų kalbos pa
silikdavo tik kalbomis, taip 
gali būti su Aristov pa.$akyta 
kalba 42 metų Raudonosios re
voliucijos paminėjimui iškil
mių metu.

Italijos Prezidentas
Pakviestas į Maskvą

Iš Romos pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas pakvietė Italijos preziden
tą Gronchi atvykti į Maskvą. 
Ar Italijos prezidentas pa
kvietimą priėmė ir vyks į Ma- 
ską, pranešime apie tai nieko 
nesakoma. Kokiu tikslu Gron
chi pakviestas, nežinoma. Bet 

reikia spėti, kad Chruščevas 
nori pasikalbėti su Italijos 
prezidentu pirm viršūnių kon- 
encijos įvykimo, kad konfe
rencijoj turėtų daugiau ką 
kalbėti ir aiškinti savo pasita
rimus su kitų valstybių va
dais.

. Vakarų Vokietijos kancle
ris, kaip pranešama, nesiruo
šia dalyvauti viršūnių konfe
rencijoje Ženevoje. Jis taip 
daro tuo sumetimu, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ir 
Vakarai galėtų geriau susipa
žinti su Europos padėtimi ir 
susitarti nusiginklavimo ir ki
tais klausimais. Kancleris ma
no, jog Vokietijai teks atsisa
kyti kai kurių pozicijų rytuo
se. Taip esant vakarams yra 
pavojinga daryti kokių nors 
nuolaidų, nes kokia politika 
yra dabar, tokia gali būti ir 
po viršūnių konferencijos.

Kontrolės komisija baudžia 
pareigūnus.—“Tarybinės kon
trolės komisija” eilę statybi
nių įstaigų vadovų ir parei
gūnų nubaudė papeikimu ar 
piniginėmis bausmėmis už ne
tinkamą plytų transportavimą 
ir krovimą. Plytos kai kur bū
davo suverčiamos į krūvas ir 
per tai daug jų suduždavo, 
ypač Vilniaus miesto statybo
se. Visa eilė darbų vykdyto
jai leisdavo iškrauti plytas iš
metant.
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MUSŲ REIKALAI

SLA Pildomosios Tarybos 
narių suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje Pildomosios Tarybos 
nariai suvažiavo Chicagon po
sėdžiams aptarimui skubiųjų 
organizacijos reikalų ir dabar 
einančio Pažangos Vajaus 
naujų narių telkimui į organi
zaciją komisijos pasitarimui.

Posėdžiai prasidėjo lapkri
čio mėn. 11 dieną Morrison 
viešbutyje Chicagoje. Posė
džiuose dalyvauja visi musų 
organizacijos pareigūnai: pre
zidentas Povilas P. Dargis, vi
ce prezidentas Juozas F. Ma
ceina, sekretorius dr. Matas 
J. Vinikas, iždininkė Nora Gu
gienė, iždo globėjai Eufrozina 
Mikužiutė ir adv. Steponas 
Bredes, daktaras kvotėjas dr. 
Steponas Biežis.

Pirmas dvi dienas lapkričio 
11 ir 12 dienomis posėdžiaus 
Vajaus Komisija, kurią suda
ro prezidentas P. P. Dargis, 
vice prezidentas J. Maceina, 
sekretorius dr. M. J. Vinikas 
ir daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis. Kitas dvi dienas lap
kričio 14 ir 15 dienomis posė
džiaus visi Pildomosios Tary
bos nariai. Nors ir yra nema
žai susirinkusių skubiųjų rei
kalų aptarimui, bet posėdžiai, 
taupumo sumetimais, norima 
baigti lapkričio 14 dieną.

Chicagon sukviestas Pildo
mosios Tarybos narių suva
žiavimas dėl to, kad ten gy
vena trys Pildomosios Tary
bos nariai, tai jiems nereikia 
mokėti kelionų, taipgi ir pre
zidentui Dargiui arčiau nuva
žiuoti į Chicagą, negu į New 
Yorką. Pildomosios Tarybos 
nariams rupi taupumas, už tai 
ir sukviesti tarybos nariai į 
tą miestą, į kurį suvažiuoti 
mažiau išlaidų.

♦—♦
Trečiosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo trečioji ap
skritis gyvuoja Pennsylvani- 
jos valstijoje Pitt s b u r g h o 
apylinkėje, prie jos priklauso 
toje apylinkėje gyvuojančios 
kuopos, jai pirmininkauja il
gametis ir nuoširdus Susivie
nijimo veikėjas Stasys F. Ba
kanas. Apskrities suvažiavi- | 
mai įvyksta vieną kartą me
tuose, kuriuose visuomet rim
tai svarstomi organizacijos 
reikalai ir padaroma gerų nu
tarimų. Šiemet tos veikliosios 
apskrities metinis suvažiavi
mas įvyks lapkričio mėn. 22 
dieną, Lietuvių Piliečių Sve
tainėje, 1723 Jane Street, S. 
S. Pittsburgh, Pa. Prasidės 
pirmą valandą po pietų.

Apskrities pirmininkas brol. 
Stasys Bakanas prašo visas 
apskrities ribose gyvuojan
čias kuopas išrinkti atitinka
mų skaičių delegatų ir pri
siųsti suvažiavimam Patenki n-
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SLA Reikalai ir Veikia
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA

St. Petersburg, Fla

ŠIA 373 Kuopa Rengia 
Bendrus Pietus

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 373 kuopa rengia ben
drus pietus šių metų lapkričio 
mėn. 28 dieną, šeštadienį, 
Laiškanešių Svetainėje, 314 
15 Avenue South.

Arlauskas Boris

Maisto

Pietus bus duodami 12 va
landą dieną, šeimininkės žada 
duoti ką nors naujo. Muzikas 
K. Staupas lavina savo chorą, 
kuris padainuos gražių lietu
viškų dainelių. Vėliau bus šo
kiai grojant B. Varašiui.

Visi esate maloniai kviečia
mi atsilankyti. Užtikriname, 
kad turėsite smagų laiką su 
savo draugais ir artimais.

ŠIA 373 Kuopos Valdyba.

elek-

Shall-

Moc-

nuo 1934. IV. I.
Juozas

Bavarage Co.
Juozas Kapočius — Lietu

vių Enciklopedijos leidykla ir 
spaustuvė.

Bronius Utenis
prod. krautuvė ir valgykla.

Antanas Bačiulis - 
tros įrengimai.

Advokatai: Sušauna 
na, John Ivaškus.

Inžinieriai: Edmund
kus, Jeronimas Babrila, Al
gimantas Gustaitis.

Rašytojas Antanas Gustai
tis su šeima.

Žurnalistas Krukonis Jonas. 
Visuomenininkai Juozas 

Lokys, Mykolas Venis, Simo
nas Jokubauskas, 
Vaičaitis ir kt.

Justinas
Koresp.

So. Milwaukee, Wis

SLA 43 Kuopos Su
kaktuvinis Banketas

Dar Apie Susivienijimo 10-tos 
Apskrities Suvažiavimą

š. m.
5 va-
PUie-

matysime šiame banke-

proga norisi pažymėti, 
šioje kaipo senausioje 

visą laiką

SLA PU- 
Preziden- 

matome 
ir naujai 
profesijų,

Estą te Agency: An- 
Ivas, John Tuinyla, 
ir Anne Amsie, dr. 
Kalvaitis ir Vytautas

Paufs

Flo-

' Auto

So. Boston, Mass. — 
lapkričio mėn. 29 dieną, 
landą vakare, Lietuvių 
čių Dr-jos patalpose rengia
savo 55 metų veiklai atžymė
ti banketą. Tikimasi, kad ja
me dalyvaus kaip šios, taip ir 
kitų SLA kuopų nariai su šei
momis ir svečiais. Manoma, 
kad ir SLA Centro vadovybės 
narių 
te.

Šia 
kad
kuopoje Bostone 
buvo nariais įvairus profesio
nalai, biznieriai ir visuomeni
ninkai. Buvo nariu a. a. K. J. 
Kalinauskas, buvęs 
domosios Tarybos 
■tas. šiandien joje 
kaip senesnių taip 
atvykusių įvairių
biznierių bei visuomenininkų:

Daktarai: Dr. Paul J. Jak- 
mauh, dr. Anthony Kapochy, 
dr. Joseph Seymour, dr. Emi
lija Rodd, dr. George F. Ga
lės, dr. William Dusevich.
_ Laidotuvių direktoriai: 
Frances ir Dominica A. Zalet- 
skai, Joseph W. Casper.

Real 
thony 
Vincas 
Bruno
Stelmokas.

Biznieriai: Jonas KasmaUs- 
kas (ilgametis kuopos pirmi
ninkas, visuomenininkas), sav. 
Boston Instrument Manifac- 
turing Co.

Adelė Likienė —
Men Shop.

Vincas P. Jankus 
rišt (gavęs premijų).

Petras Trečiokas - 
garage.

Simon Alukonis — ’Tavern.
Charles ir Monika Plevokai

— Alices Bakery.
Vincent Jenush — Builder. 
Ignas Vilėniškis— Builder. 
Jurgis Strazdas — Barber 

Shop.
Mečislovas Kavaliauskas — 

Siuntinių į užsienį ir Andru
lio sūrių įstaiga.

Valentina ir Steponas Min
kai — Gėlių ir dovanų krau
tuvė ir Lietuvių Radio Korp.

kinkite apskrities pirmininko 
prašymą, nes suvažiavime bus 
svarstoma businčio Susivieni
jimo deimantinio seimo, kuris 
įvyks 1960 metais Pittsburg- 
he, reikalai ir tinkamam jo su
rengimui bus sudaryta komi
sija, tai brolis Bakanas pagei- 

’dauja, kad suvažiavime daly
vautų kodaugiausia delegatų.

Suvažiavime dalyvaus ir S. 
L. A. prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pasakys kalbą orga
nizacijos reikalais, tad kiek
viena kuopa, gyvuojanti tre
čiosios apskrities ribose, pri
valo pasiųsti delegatus.

Iš musų miesto Tėvynėje 
beveik nesimato jokių žinių 
bei pranešimų, atrodo kad šio 
miesto lietuviai butų visi iš
mirę ar nesugalėję. Bet taip 
nėra, nes čia gyvuoja Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
133 kuopa ir ji šį tą veikia.

Šių metų sipalio 18 dieną 
musų mieste, po globa Susi
vienijimo 133 kuopos, įvyko 
Susivienijimo dešimtosios ap
skrities metinis suvažiavimas, 
apie kurio padarytus nutari
mus nieko nerašysiu, nes jie 
bus paskelbti organe Tėvynė
je, tai skaitytojai matys pa
tys visus nutarimus protoko
le.

Apie dešimtos apskrities su
važiavimą galiu pasakyti tiek. 
Apskrities pirmininkas Jonas 
Masilionis, atidaręs suvažiavi
mą, paskyrė komisiją delega
tų mandatus sutvarkyti bei 
patikrinti. Kol mandatų komi
sija tvarkė mandatus, pakvie
sti kai kurie delegatai tarti 
po kelis žodžius, jų tarpe bu
vo pakviesti ir vietinės kuo
pos 133 delegatai, kurie kal
bėdami pareiškė, kad viskas 
turi pradžią, tad ir Susivieni
jimo 133 kuopos gyvavimas 
prasidėjo 1919 metais gegužės 
mėn. 13 dieną, taigi nuo pir
mojo kuopos susirinkimo jau 
praėjo 40 metų, tai yra tiek 
metų Susivienijimo 133 kuopa 
gyvuoja So. Milwaukee, Wis.

Susivienijimo dešimtos ap
skrities sekretorius M. Kaspa
raitis, kalbėdamas pareiškė, 
kad butų labai gerai, kad Su
sivienijimo dešimtoji apskri
tis iš savo iždo paskirtų 10 
dolerių dovaną Susivienijimo 
133 kuopos 40 metų sukakties 
proga. Tam niekas nebuvo 
priešingas. Kitas ' delegatas 
pasiūlė, kad ne iš apskrities 
iždo skirti dovaną, bet kad 
delegatai iŠ savo kišenių sudė
tų po vieną dolerį. Tas pasiū
lymas priimtas ir delegatai 
sudėjo po vieną dolerį, viso 
pasidarė 17 dolerių, kurie į- 
teikti Susivienijimo 133 kuo
pai kaipo dovana 40 metų gy
vavimo sukakties proga.

Toliau apskrities pirminin
kas suvažiavimą tvarkingai 
vedė, tai jis neužsitęsė ilgai.
Vakarienė su programa

Suvažiavimui užsibaigus bu
vo vakarienė, laike kurios bu
vo kalbų ir sveikinimų Susi
vienijimo 133 kuopai bei lin
kėjimų ilgiausius metus gy

vuoti, taipgi sudainuota il
giausių metų SLA 133 kuo
pai. Po vaišių ir sveikini
mų delegatai skirstėsi į na
mus patenkinti apskrities su
važiavimu ir vaišėmis.

Čia noriu dar priminti, kad 
Susivienijimo 133 kuopoj 
daug dirbo ir dabar dirba 
Juozas Mitka, kuris daug

metų eina finansų sekreto
riaus pareigas ir labai tvar
kingai veda finansinius rei
kalus, taipgi jis prižiūri na
rius, kad nebūtų suspenduoti 
ir visais reikalais susirašinėja 
su centru ir neturi jokių ne
susipratimų. Taipgi daug dir
ba kuopos labui ponia Mit
kienė, kuri yra kaip tas gy
vas sidabras, neatrodo, kad ji 
kada nors butų pavargusi, ir 
jai laiko niekad netrūksta. Ir 
suvažiavimas įvyko ponų Mit
kų dideliuose namuose, 2800 
So. Chicago Avenue, kur įvy
ko ir skaniai pagaminta va
karienė delegatų pavaišinimui. 
Vakarienės metu pagalbėjo 
Mitkų dukrelė Aldona.

Taigi varde Susivienijimo 
133 kuopos nuoširdžiai dėkoju 
ponams Mitkams už vietą su
važiavimui ir vaišes.

F. Jurkus.

Mirė M. Radzevičienė, 
SLA 66 Kuopos Narė

Radzevičiaus žmona, 
būdama sveika nuo- 
dirbo kuopos gerovei, 
neapsieidavo nei vie-

darbuose, 
lietuvių ir 

brolišką or-

gimusi 1894 
mėnesio 14

draugės, 
ir visos 
lietuviai 
Pasiges

Ansonia, Conn. — šių metų 
lapkričio mėn. 2 dieną mirė 
ilgametė Susivienijimo narė ir 
kuopos ilgamečio finansų sek
retoriaus ir organizatoriaus 
Juozo 
Velionė 
širdžiai 
be jos
nas kuopos parengimas, kiek
viename ji nuoširdžiai dirbo, 
drauge su kikų pagalba, pri- 
ruošdavo vakarienėms ar ki
toms pramogoms skanius už
kandžius, kuriais dalyviai vi
suomet būdavo patenkinti. Ji 
taipgi pagalbėdavo savo vy
rui Juozui Radzevičiui visuo
se susivienijimo 
ypač verbavimui 
lietuvaičių į savo 
ganizaciją.

Velionė buvo 
metais lapkričio
dieną Lietuvoje, Datvogalo 
kaime. Į Susivienijimą įsirašė 
1936 metais vasario mėn. 1 
dieną, ir iki mirties išbuvo na
re geram stovyje.

Asmenyje Marijonos Rad
zevičienės Susivienijimo 66 
kuopa ir visa organizacija ne
teko nuoširdžios narės ir žy
mios veikėjos. Jos 
draugai ansoniečiai 
Connecticut valstijos 
ją ilgai nepamirš,
jos 66 kuopos susirinkimuo
se, taipgi pasiges jos ir ket
virtosios apskrities suvažiavi
muose delegatai, o vasarinėse 
išvykose pasiges jos visi Con
necticut valstijos tie lietuviai 
ir lietuvaitės, kurie kiekvieną 
vasarą suvažiavę į gegužines 
su ja linksmai laiką praleis
davo.

Lai jai bunie lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusnam vyrui, 
dukrai, žentui ir kitiems gi
minėms reiškiame gilią užuo
jautą.

Benton, Illinois

Mirė Marijona Matukaitis, 
ŠIA 156 Kuojios Narė

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 156 kuopos nariai ap- 

! gailestauja netekę Marijonos 
Matukaitienės, kuri mirė Chi
cagoje. Taipgi reiškia užuo
jautą jos tėvams Matukai- 
čiams, kurie gyvena Cotins- 
ville, Illinois. Jos tėvas Matu
kaitis ilgus metus buvo kuo
pos užrašų sekretorius. Velio
nės tėvai priklauso Susivieni
jimo 156 kuopoj, Benton, Uli- 
nois.

Jos dėdė Ignas Krutulis mi
rė prieš keletą metų. Mes reiš
kiame nuliudime likusiam vy
rui ir vaikams bei giminėms 
gilią užuojautą. Taipgi reiš
kiame užuojautą velionės gi
minėms ir draugams, kurie 
gerai pažinojo Marijoną Ma- 
tuikaitienę, lankančią mokyk-

i
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo Dr. V. Tercijonas, Brooklyn, N. Y.
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Dr. Vanda Tumėnienė, buvusi 
Vytauto Didžiojo Universiteto Kau
ne vaikų ligų profesorė, kuri dau
giau 20 metų dėstė vaikų ligas busi
miems Lietuvos gydytojams, per aš
tuonis mėnesius rašė Tėvynės Svei- 

ikatos Skyriuje “Vaiko Sveikata”. 
Dabar iš tų Tėvynėje tilpusių gerų 
raštų ruošiamasi išleisti knygą, ku
riai dr. V. Tercijonas parašė įvados 
žodį. Tą dr. V. Tercijono įvados žo
dį dedam Tėvynėn geresniam skaity- 
tytojų supažindinimui su leidžiama 
knyga. — RED.

ĮVADOS ŽODIS skaitytojui

Dr. Vandos Tumėnienės knyga “Vai
ko Sveikata” yra įdomi ir naudinga, kai
po parašyta prityrusios vaikų gydytojos 
ir Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune 
vaikų ligų profesorės, kuri daugiau 20 
metu dėsto vaiku ligas busimiem Lietu- 
vos gydytojams, Šioji knyga įrodo, kad 
jos autorė moka kalbėt ne tik aukštu 
moksliniu, stilium gerai paruoštiem stu
dentam, bet sugeba suprantama ir aiškia 
kalba supažindint eilinius neįgudusius 
skaitytojus su svarbiais vaikų sveikatos 
klausimais. Knygoj apžvelgiama vaiko 
sveikata nuo jo užgimimo iki brendimo 
amžiaus,
kalbama apie 
maitinimą; tolimesni kūdikio augima irC ' i, o <

vvstvmasi iki 3 metu amžiaus. Svarsto-• V V *■

mi toki klausimai, kurie naudinga žinoti 
tėvam ypač motinom, pav. kodėl reikia 
pratini kūdiki bendrauti*su kitais kūdi
kiais, ar bausmė yra tinkama pedagogine 
priemonė. Kaip apsaugot vaikus nuo ap- 
vos — BCG vakcina kovoj su ta liga. To
liau eina priešmokyklimis amžius, vaiko 
augimas ir jo dvasinės ir emocinės .jėgos,

Jos turinys labai Įvairus. Čia 
naujagimį ir jo ypatybes,

Y •

v •

lą 1925 motais Benton, Illino- 
is.

Velionė Marijona Matukai- 
tienė mirė šių metų spalio 
mėnesio 15 dieną. Lai jai įbu- 
nie lengva ilsėtis laisvoje Dė
dės Šamo žemėje, o nuliudime 
likusiai šeimai ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą ir lin
kiu greito susiraminimo.

Martha Šaltis,
ŠIA 156 kuopos sekr.

Bridgeport, Conn.

die-
407

bal-

SLA 51 KUOPOS 
sekantis susirinkimas įvyks 
šių metų gruodžio mėn. 6 
ną, 2 valandą po pietų, 
Lafayette Street.

Šiame susirinkime bus
savimai-nominacijos kandida
tų Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms, tad visų narių bū
tina pareiga dalyvauti šiame 
susirinkime ir balsuoti už tuos 
asmenis, kurie, balsuotojo 
nuomone, yra tinkami būti 
kandidatais. Yra ir kitų rei
kalų aptarimui. Todėl visi na
riai ir visos narės dalyvauki
te šiame susirinkime.

A. Sapega,
SLA 51 kuopoš sekr.

South Boston, Mass.
t

SLA 43 KUOPOS
narių susirinkimas kviečiamas 
š. m. lapkričio mėn. 18 dieną, 
6:30 valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpose, So. 
Bostone. Narių dalyvavimas 
būtinas, nes bus aptariama 
kuopos 55 metų veiklos su
kakties minėjimas-banketas ir 
renkami atstovai į SLA 2 ap
skrities suvažiavimą, įvyks
tantį š. m. lapkričio mėn. 22 
dieną Lawrence.

Be to, pranešama, kad SLA 
43 kuopos susirinkimas, ku
riame bus vykdomi SlJl Pil-

pavojai sveikatai ir gyvybei tam amžiuj; 
auklėjimo įstaigos priešmokyklinio am
žiaus vaikam, vaikų darželiai ir namai. 
Mokyklinis amžius, jo ypatybės; koks 
yra didžiausias pavojus mokyklos vaiko 
sveikatai; psichologinės ir emocines vai
ko problemos. Trumpi patarimai tėvam 
kaip apsaugot vaikus nuo žalingų įtakų 
mokyklos amžiuj. Jaunuolio brendimas, 
jo ypatybės ir problemos, Toliau seka 
nervinyas vaikas, jo ypatybės, jo dvasi
nės, emocinės ir socialinės problemos. 
Čia paminėti sunkumai surišti su maiti
nimu, miego sutrikimai, naktinis žuvų 
gaudymas (enuresis) ; žaidimas kimo da
limis: a) pirštų čiulpimas, b) nagų 
kramtymas, c) dantų griežimas; žaidi
mas lytiniais organais; pykčio priepuo
liai, baimė. Socialiniai vaiko iškrypi
mai: palinkimas meluoti, svetimų daiktui 
savinimas, bėgimas iš namų.

Tik paminėtų klausimų gausumas 
rodo, kad dr. Tumėnienės knyga naudin
ga ne t ik tėvam, bet ir vaikų auklėtojam, 
mokytojam, dvasiškiam, kurie ras joj 
daug vertingų patarimų. Tai pirmutinė 
tokio turinio knyga, parašyta Lietuvos 
medicinos profesoriaus tremty ir linkė
tina, kad ji rastų platų ratą skaitytojų 
šiam svetingam krašte, kur vienok lietu
vybė taip .negiliai leidžia šaknis. Pagei
dautina, kad ši knyga padėti] išaugini ir 
išauklėt sveiką ir atsparią nutautėjimui 
jauną lietuvių karta.

SLA vadovybei ir “Tėvynės” re
daktoriui reikia pareikšt nuoširdžią pa’ 
dėką už šios knygos išleidimą.

f)r. U. Tercijonas.

domosios Tarybos nominaci- 
niai balsavimai ir kuopos val
dybos rinkimas įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 9 dieną, 7 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Klube, So. Bostone.

Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Detroit, Michigan

Bus Rodomos Filmos

Lapkričio mėn. 29 dieną, 
sekmadienį, 12:30 valandą po 
pietų, buv. lietuvių namuose 
bus rodoma musų didžio ke
liauninko Dan Kuraičio fil
mos iš jo kelionių po platųjį 
pasaulį: iš anapus uždangos, 
Indijos, Afrikos ir kt.

Dan Kuraičio kelionių fil
mos buvo jau rodomos su di
deliu pasisekimu Clevelande if 
kitur. Reikia tikėtis detroitie- 
čiai nepraleiss taip retos pro
gos.

Po filmo rodymo ruošiama 
pietus Dan Kuraičio pagerbi
mui. Norintieji dalyvauti pie
tuose prašomi užsirašyti iš 
anksto pas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 
dybos narius: 
UN 1-0301, A. 
5-0983, Balčiūnus

Kenosha, Wisconsin. -- Su
sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
Ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminė įimui vakarie
nėje.

kuopos val- 
F. Motuzą 
Boreišį VE 
WE 4-5081

ar Z. Januškevičienę VE 5- 
5317. Koresp.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas lapkričio mėn. 22 dieną,
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių 
Street, 
skrities 
skrities 
kuopas 
prisiųsti į suvažiavimą. Posė
džiams pasibaigus, bus vaka
rienė delegatų pavaišinimui.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje- trečiosios apskritie^ 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks lapkričio mėn. 
22 dieną, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street, 
S. S. Pittsburgh, Pa. Prasidės
2 valandą po pietų. Apskrities 
pirmininkas Stasys Bakanas 
prašo visas apskrities ' ribose 
gyvuojančias kudpas išrinkti 
delegatus ir prisiųsti suvažia
vimam Bus aptariami Susivie
nijimo deimantinio seimo ren
gimo reikalai ir renkama ap
skrities valdyba 1960 metams.

Klube, 41 Berkeley 
Lavvrence, Mass. Ap- 
pareigunai prašo ap- 
ribose gyvuojančias 
išrinkti atstovus ir

Atliek amus pinigut nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

South Boston, Mass. — Su
sivienijimo 43 kuopa 55 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
rengia banketą lapkričio 29 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje, South Bos
tone. Pradžia 5 valandą po 
p’etų. Rengėjai kviečia visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 kuo
pos nariais atžymėti 55 metų 
gyvavimo sukaktį.
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ANTRAS AMERIKOS LIETUVIU 
GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

I>K. V. TKRCIJONAS

* (Tęsinys)
Čia prieš mus stovi 2 di

dieji musų tautos švyturiai— 
dr. V. Kudirka ir dr. J. Ba
sanavičius. Tai musų tautos 
atgimimo pranašai. Kudirka 
— musų Tautos Himno kūrė
jas. Dr. Basanavičius ir dr. 
Kudirka musų kankinamos 
tautos šviesieji didvyriai, ne
pailstami kovotojai už jos 
laisvę. Dėdami prie jų pamink
lo gėles norime ne tik juos 
pagerbti, bet ir mes patys 
norime pasisemti dvasinės 
stiprybės, kad galėtume būti 
jų verti ainiai. Dr. Basanavi
čiaus ir dr. Kudirkos laiku 
Lietuvą irgi dengė tamsus de
besys. Anuomet, kaip ir šian
dien, maskoliai trypė, perse
kiojo, kankino lietuvių tautą. 
Spaudos draudimas, Kražių 
skerdynės, ištisais kaimais 
trėmimas į Sibirą ir kitas to
limas Rusijos vietas tada kan
kino Lietuvą. AJėjo dr. Basa
navičius ir dr. Kudirka ir pa
šaukė lietuvių tautą stoti į 
nelygią kovą su savo paver
gėjais. Sugaudė lietuvių tau
tai Kudirkos varpas: Kelkite, 
Kolite... Tauta atbudo, tauta 
stojo į ilgą ir sunkią kovą ir 
tą kovą laimėjo. Tauta išsi
laisvino iš maskolių ir kitų 
engėjų šimtmečius trukusios 
vergijos. La:svės kova buvo 
laimėta pasišventimu ir dide
lėmis aukomis.

Šią valandą prisiminkime 
dr. Kudirkos ir dr. Basanavi
čiaus gyvenimą. Visas jų gy
venimas — besąlyginis pasi
šventimas savo tautai; viso 
jų gyvenomo darbas — ne
nutrūkstanti, neatiaidi kova 
už savo tautos teises. Nei me
džiaginiai nedatekliai, nei li
gos, nei žandarų persekioji
mai ir kalėjimai niekad jų 
nepalaužė už Lietuvos išsilais
vinimą.

Ir štai šiandien, kai musų 
tautą vėl apgaubė tamsus ne
vilties debesys, kai Lietu
vos okupantas-maskolius pla
ningai vykdo musų tautos 
naikinimą, kai musų tauta ru
sinama, tūkstančių tūkstan
čiais gabenama iš savo tėvų 
žemės į
plotus, o viduje 
ma, sujaukinama 
tūkstančių atgabentų svetimų 
atėjunų-maskolių, Azijos mon
golų ir kitokių, mes lietuviai 
savo tarpe nebeturime musų 
tautos didžiųjų kovotojų, lai
svės pranašų, nebeturime nei 
Basanavičiaus, nei Kudirkos. 
Taip, jų nebėra. Bet liko jų 
amžinas testamentas kiekvie
nam iš musų: gyventi savo 
tautai, dirbti ir aukotis savo 
gimtajai tėvynei. Dr. Basana
vičiaus ir dr. Kudirkos gyve
nimas ir darbai buvo giliai 
prasmingi, nes jie gyveno ir 
dirbo vienui vienam aukščiau
siam tikslui — savo tautos 
laisvei. Šiandien stovėdami . 
prie judviejų paminklų, pa
žvelkime patys į save ir pažiū
rėkime, ar mes einame Basa
navičiaus ir Kudirkos kel’ais; 
ar prideramai grąžiname savo 
skolas tautai, iš kurios esa
me kilę, kuri mus išugdė? Ar 
kartais neiškrypstame iš gar
bingo savo tautai pareigų 
lio dėl sotaus ir patogaus 
getavimo?

Netekę tėvynės, būdami
skirti nuo savo tautos kamie
no, bijome, kad kaip medžio 
nukirsta šaka, nemirtumėm 
dvasiniai, kad musų šeimos 
nenutautėtų. Jieškome ste
buklingo recepto, kad mus 
pačius ir musų šeimas apsau
gotų, bet jo vis dar neranda
me. O tasai stebuklingas re
ceptas vis dėl to yra. Štai jis 
— pažvelkime tik į Basanavi
čių ir Kudirką, prie kurių pa
minklų dabar stovime. Bet ta
sai receptas turi būti ir kiek-

vieno musų širdyje, musų są
žinėje. Jeigu ten jo nerasime, 
veltui vartysime spaudos la
pus, jieškodami recepto, kaip 
išlikti lietuviais. Atsiminkime: 
nėra dviejų kelių, kuriais 
žmogus savo gyvenimą praei
tų. Arba garbingas, bet daž
nai nelengvas pareigos kelias, 
arba gyvenimas dėl sotaus ir 
patogaus būvio, kurį lydi dva
sinis vegetavimas ir moralinis 
skurdas. Pavergta tauta rei
kalinga ^kovotojų, bet ne dva
sios nykštukų.

Gražu, kad musų suvažiavi
mo vadovybė mus visus su
rinko prie musų tautos atgi
mimo didžiųjų kovotojų pa
minklų. Tai prasmingiausias 
musų suvažiavimo momentas. 
Norėtųsi palinkėti, kad ir 
ateityje kiekvienas musų lie
tuvių gydytojų suvažiavimas 
turėtų dvasinio susikaupimo 
momentą, kuris stiprintų mu
sų kovos jėgas už tautos lais
vę.

Išsiskirstydami ir palikdami 
šią brangią vietą, pagalvoki
me, kad Kudirkos Varpas ir 
šiandien, lygiai kaip anais ca- Į 
rų despotijos laikais, tebegau
džia: Kelkite, Kelkite, Kelki
te... šaukdamas mus į kovą. 
Tegul šis laisvės varpo gau
dimas “Kelkite, Kelkite, Kel
kite...”
tol, kol Lietuvai neišauš lais- 
vės diena.

Pirmadienį po pietų buvo 
tęsiamas posėdis. Dr. V. Ka- 
nauka paskaitoj “Šių dienų 
vėžio chirurgija” supažindino 
su vėžio chirurginio gydymo 
naujais budais. Toliau }sekė: 
d r. J. Valaičio pranešimas 
“Anb.iHnm pataloginė

D. Degesys

skamba musų ausyse

Valaičio
Ankstyva vėžio 

diagnozė”. Dr. 
“Krūčių vėžys praktikoje ir 
teorijoje”; dr.

tolimuosius Azijos
- sumaišo- 
su šimtais

reikšmę lietuvių in- 
ir gydytojų paruoši- 
Amerikos Lietuvių 

Draugiją, įsteigtą 
leistą 
skirtą

kurs ėjo

ko-
ve-

at-

*

išleist atskirą 
Amerikos Lietuvių

tuose (P. Amerikoj, Australi
joj, V. Europoj) lietuvius gy
dytojus reiktų apjungti į vie
tines draugijas. Tuomet butų 
visai reali Laisvojo Pasaulio 

j Lietuvių Gydytojų Sąjunga. 
| 3. Atsižvelgiant į palygi-
I nant nedidelį lietuvių gydyto

jų skaičių Amerikoje, santyky 
su. bendru šio krašto lietuvių 

I skaičiumi, Sąjunga turėtų ra
ginti ir lemti šio krašto lie
tuvių jaunimą, kad jis dau
giau eitų medicinos mokslą ir 
rinktųsi gydytojo profesiją.

4. Sumanymas leisti nepe
riodinį medicinos žurnalą, 
metraštį arba biuletenį iki 
šiol nepradėtas vykdyti. Pra
džiai siūloma

| knygą
i Gyd. pirmo ir antro suvažia- 

mo darbus.
5. 1962 metais sueina 50 

metų Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos įsteigimo, ku
ri laikui bėgant persiorgani
zavo į Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungą, Tos sukak
ties proga reiktų išleisti drau
gijos istoriją ir tą sumanymą 
pradėti vykdyt dabar išren
kant Redakcinę Kolegiją.

6. ALG Sąjunga turėtų pas
kirt premiją, jei kas parašys 
knygą tema: “Lietuvybės ny
kimo priežastys Amerikoj ir 
kokių priemonių reikia imtis 
kovoj su greitu masiniu nu
tautėjimu’*. Lietuvių knygos 
mažai skaitomos Amerikoj, 
todėl po d'skusijų dr. V. Avi- 
žoniui pasiūlius buvo nutarta 
skirti 3 premijas už geriau
sius straipsnius įdėtus laik
raščiuos apie lietuvybės išlai
kymą Amerikoj: pirma — 
$250, antra — $150 ir trečia

— $100. Premijos bus paskir
tos ir išduotos sekančiame su
važiavime .1961 m. Sąjungos 
planams vykdyti siūloma su
daryti Leidinių Fondą, kuriam 
reiktų pradėti linkt lėšas li
aukas, kad pasiekt sumą nors 
iki $5,000.00.

Suvažiavimo dalyviai parei
škė pageidavimų, kad Am. L. 
Bendruomenė, kaip ii- Batfas, 
įgytų teises “non profit” orga
nizacijos, kad jom duodamos 
aukos būt atleistos nuo darbo 
pajamų mokesčio “income tax 
dedueteble”. Dr. V. Avižoniui 
pasiūlius suvažiavimas pasiun
tė prezidentui Eisenhovveriui 
telegramą dėl Chruščevo at
vykimo į JAV.

A. L. G. Sąjungos nauja 
valdyba išrinkta tokia: dr. A. 
Montvidas, pirmininkas; vice 
pirmininkai: dr. S. Budrys, 
dr. V. Tercijonas ir dr. VI. 
Raman auskas; sekretorius- 
iždininkas — dr. V. Tauras. 
Draugijos direktoriai: dr. P. 
Zalatorius, d r. V. Ayižonis, dr. 
Pacevičius, dr. Majauskas ir Į 
dr. Stankaitis. Į

Pasibaigus suvažiavimui į- 
vyko šaunus banketas su kon
certu, vakariene ir šokiais. 
Jame dalyvavo apie 150 asme
nų — narių su šeimom ir sve
čiais. Banketo nuotaika buvo 
labai jauki. Suvažiavimo šei
mininkai buvo Clevelando gy
dytojai: dr. Brazaitis, dr. De- 
gesys, dr. Ramanauskas ir ki
ti ir Ponių Komitetas. Jie su
važiavimą įpravedė labai vy
kusiai ir už tai jiems reikia 
pareikšti nuoširdžią padėką.

Sekantis suvažiavimas nu
matytai; 1961 metais New 
Yorke.

Amerikos
Literatūra

po 
žai
ar
su, išsivys- 

a ir vi-

Nepamirškime

Nepamirškime tų brolių, 
Kurie nukentėjo, 
Tolimam, šaltam Sibire 
Gyvybę padėjo.

Vėjas staugia, vėjas tižia, 
Siaučia pūga tiršta,
O ant sniego, prie pušies. 
Musų brolis miršta.

Ir ne vienas ten lietuvis
Nuo mušimo, bado,
Nuo sunkių darbų išdžiuvęs, 
Kapą ten surado.

Vąjas staugia, vėjas ūžia 
Dengia baltu sniegu,
Verkia pūga miegančiųjų 
Amžinuoju miegu...

Sofija Ambrazevičienė.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti

Nauji Leidiniai
didelis*Lietuva

paruoštas Lietuvos 
Studijos Komisijos

Atsišaukimas į Amerikos Lietuvius
MIELOS SESLS IR MIEIJ BROLIAI!

šakomis susidomėjusiems sve
timtaučiams mokslinink a m s. 
Šiai studijai ir kitoms, kurios 
pasirodys ateityje kitais klau
simais ir kitų Studijų Komi
sijų parengtos. New Yorke į- 
steigtas Lietuvos Tylimo In
stitutas
search Institute.
studijos Lietuvos Rytų ir Lie
tuvos Ūkio Atstatymo klausi
mais. šios studijos išleista 
pusantro tūkstančio egz.

----- o-----

Lithuanian Re- 
Ruošiamos

A. Narbutas 
— “Atipiškos chromogeninės 
džiovos bakterijos”. Dr. G. 
Daluko pranešimas — “Gim
dos kaklelio vėžys”. Po tų 
pranešimų buvo paklausimai 
ir trumpos diskusijos. Pu per
traukos buvo du pranešimai 
visuomeninėm temom: dr. S. 
Biežis kalbėjo apie Amerikos 
lietuvius gydytojus senos kar
tos, nušvietė Valparaiso uni
versiteto 
teligentų 
mo, apie 
Gydytojų
1912 metais, apie jos 
laikraštį “Gydytojas” 
sveikatos reikalam, 
1921-25 metais; jį redagavo
dr. A. Montvidas. Apie Lietu
vai gelbėti draugiją, kun su
rinko 60,00d dolerių pinigais 
ir apie 50 tonų įvairių rūbų 
ir pasiuntė Lietuvos R. Kry
žiui; jos pirmininkas buvo dr. 
Biežis, sekretorius dr. Grai- 
čiunas ir ji veikė 1919-21 me
tais.

Dr. V. Tercijonas darė pra
nešimą apie Amerikos lietu
vius gydytojus, atvykusius iš 
tremties po U pasaulinio karo 
ir jų visuomeninę veiklą bei 
lietuvio gydytojo pareigas sa
vo tautos atžvilgiu. Nauji 
ateiviai praneša skaičiumi se
nos kartos gydytojus. Jo pra
nešimo išvados:

1. Rusų genocidinė politika 
okupuotoj Lietuvoj turi ska- 
tint mus dirbti ne tik Lietu
vos išvadavimui, bet ir giliau 
pažvelgti į lietuvybės išlaiky
mo problemą išeivijoj, ypač 
Amerikoj. Dėmesio centre tu
ri būt musų jaunimas tiek čia 
atvykęs, tiek čia gimęs. Tame 
lietuvybės gelbėjimo darbe 
turėtų dalyvauti ir Amerikos 
IJetuvių Gydytojų Sąjunga.

2. A. L. Gydytojų Sąjunga 
turi stengtis pritraukti per 
vietines gydytojų draugijas 
kuo daugiau narių ir surinkt 
žinių — suregistruot ir tuos, 
kurie dar neįstojo į Sąjungą. 
Taipogi kituose pasaulio kraš-

Lietuvių Vasario 16 Gimna- 
I zijos Evangelikų Jaunimo Ra- 
1 telio vardu kreipiuosi į Jus ir 

šiais metais, mielos sesės ir 
mieli broliai, artėjančių Kalė
dų švenčių proga, prašydamas 
Jūsų malonaus dėmesio ii’ pa
ramos. Be Jūsų pagalbos ir 
paramos mes neapsieiname ir 
ateityje neapsieisime. Norint 
atitinkamai veikti ir pasirody
ti reikalinga lėšų.

Tai nėra pirmas kartas, ka
da aš kreipiuosi į Jus, prašy
damas paramos. Jau penkeri 
metai, kai esu lietuvių gimna
zijoje ir dirbu su lietuvišku 
jaunimu. Laisvojo pisaulio 
lietuviškoji visuomenė yra vi
sad jautriai atsiliepusi į ma
no prašymus ir aš manau, 
kad aš šiuo savo nauju prašy
mu Jums neįkyrėsiu.

Mes gerai žinome, kad lai
kai visiems sunkus, tačiau 
mums lietuvių Vasario 16 
Gimnazijoje visų lietuvių so
lidarumo dėka sudaroma są
lyga jaunimą auklėti krikščio- 
n i škoje-lietuviškoje dvasioje. 
Mes, pasilikę Vakarų Vokie
tijoje norime su visais lietu
viais išlaikyti iš musų tėvų 
paveldėtą tikėjimą bei 
•čius, išlaiyti vienybę ir 
ką lietuvišką savitarpę 
Mes gerai žinome kiek
linga idealizmo, kiek pasišven
tino ir pasiaukojimo reika
lauja Jūsų kilnieji darbai. 
Musų jaunimas lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijoje didžiuojasi 
musų tautiečių laisvajame pa
saulyje nuveiktais darbais ir 
yra labai dėkingas už kiekvie
ną paramą ir mažą auką iš 
Jūsų.

Tėvynės labui dirbkime vi
si, nes išauš ir mums rytas, 
kada galėsime sužrįžti į lais
vą-ir nepriklausomą Lietuvą. 
Prašome musų evangeliško 
jaunimo Vasario 16 Gimnazi
joje neužmiršti, nes musų 
brangioji Tėvynė, atgavusi 
laisvę, ir mes visi esantieji 
gimnazijoje, gal galėsime 
Jums kuriuo nors kitu budu 
padėkoti už Jūsų kilnius dar
bus tremtyje, siekiant glau
daus, krik&Čioniiko ir brolii-

papro- 
broliš- 
meilę. 
reika-

I

tarpe

Mes ir 
nemiegojome ir

ko sugyvenimo lietuvių 
visame pasaulyje.

Apie evangelikų jaunimo 
veiklą lietuvių Vasario 16 
Gimnazijoje beveik kiekviena
me “Svečio” numeryje ir ki
tuose lietuviškuose laikraš
čiuose plačiai aprašyti. Man 
atrodo, kad nėra reikalo dar 
kartą viską kartoti, 
šiais metais
dirbome kiek sąlygos leido.

Mes prašome, brangios se
sės ir broliai, Jūsų paramos 
Kalėdų švenčių prieangyje 
prisiminti lietuviškąjį jauni
mą Vakarų Vokietijoje ir Jū
sų auka suteikti vaikams mo
ralinės šilimos pajautimą.

Baigdamas, siunčiu Jums 
Vasario 16 Gimnazijos Evan
gelikų Jaunimo Ratelio vardu 
nuoširdžiausius sveikinimus iš 
Vakarų Vokietijos, linkime 
geriausios sėkmės, vilties bei 
kantrybės tremtyje, ištver
mės ir palaimos Jūsų kilniems 
darbams bei žygiams musų 
tremtinių daliai palengvinti ir 
musų visų brangios Tėvynės 
Lietuvos prisikėlimo rytojui 
priartinti.

Jūsų—
Fr. Skėrys,

Ev. Jaunimo Rat. Vadovas. 
P. S. AUKAS skirtas Evan

gelikų Jaunimo Rateliui (pini
gais ii* čekiais nuolankiai pra
šau siųsti mano 
adresu:

Fr. Skėrys, 16) 
b. Lampertheim, 
Gymnasium, Schloss Rennhof, 
W. Germany.

Ai

vardu šiuo

Huettcnfeld 
Litautsches

Wilkes Barre, Pa.

Kurie

KILBASŲ P ARTE
Sekmadienį, lapkričio mėn. 

15 dieną, Lietuvių Piliečių 
Klubas rengia vadinamą kil- 
basų partę, Lietuvių Salėje, 
206 Parrish Street.
mėgstate lietuviškas dainas ir 
norite pas;šokti — nepamirš
kite tą dieną ateiti į tą svetai
nę, o užtikrinam, kad smagiai 
praleisit sekmadienio vakarą.

Pradžia 4 valandą po pietų. 
, Nuoširdžiai kviečiame visus, 

lietuvių Piliečių Klubas.

Pirmųjų trijų š i m t e č i ų 
Naujojo Pasaulio istorijoje 
Amerikos rašytojai buvo tur
tingos Europos kultūros pase
kėjai. Jie tikėjo, kad jų misi
ja buvo importuoti ir perduo
ti čia Europos kultūrą.

Tačiau naujojo krašto lite
ratūra turėjo būti daugiau 
pagal ateities viltis, bet ne 
vien tik gyvenant praeitimi.

Yra visiškai įmanoma ir net 
reikalinga rašyti apie Ameri
kos literatūrą jos europietiš
kų, ypač Britų Imperijos, šal
tinių terminais. Musų literatū
ra yra transportuota Europos 
kultūra, atnešanti su savim 
jos klasikinio pasaulio šalti
nių, viduramžių ir renesanso 
turtus. Tačiau yra taip pat 
tiesa, kad musų literatūra yra 
transformuota kultūra. Ji bu
vo sukurta naujame kontiten- 
te ir sąlygose labai skirtingo
se nuo Didžiosios Britanijos 
ir bendrai Europos sąlygų.

Pavyzdžiui “progresas” kai- 
konceptas gali turėti ma- 
bendro pritaikymo, tačiau 
mes jį vadinsime/ progre- 
ar pasikeitimu,

tymu, vis didėjanti 
tališkumas yra nepaprastai 
charakteringi Amerikos 19-to 
šimtmečio literatūroje. Nie
kad gyvenimas nebuvo taip 
greitai ir plačiai žmogaus pa
stangų per tokį trumpą laiką 
pakeistas. Niekad laimėjimai 
nebuvo pasiekti didesnia ini
ciatyva, individualizmu, sa
vim pasitikėjimu ir laisvės 
reikalavimu. Ir priešingai, 
niekad pralaimėjimai kovoje 
su natūra nebuvo tiek frus
tracijos, nusivylimo ir inerci
jos palydimi.

Amerikiečių judrumas per 
visą jų istoriją buvo dar vie
nu transformuojančiu fakto
rium jų gyvenime ir todėl taip 
pat jų literatūroje. Jie kelia
vo skersai per kontinentą 
daugiau iš pripratimo negu iš 
būtinumo. Ir nors jų kalba 
yra anglų ir jų politinis bei 
socialinis susitvarkymas dau
giau anglo-saksoniškas, jie 
asimiliavo milijonus žmonių, 
kurių kultūrinis įnašas visiš
kai nebuvo angliškas.

Tradicija Amerikoje yra ne 
ta. pati kaip Europoje. Musų 
tautos vienybė negali priklau
syti nuo kraujo ar paveldimų 
tendencijų. Taigi labai natū
raliai, musų literatūra, kuri 
yra musų patyrimo dokumen
tu, giliai, dažnai pasąmonin
gai, dvelkė atsakomybe su
burti tautą iš žmonių kom
plekso ir savanorišką uniją 

Amerikos literatūra buvo 
klausiančia ir tyrinėjančia li
teratūra nuo pat pradžios, 
statanti klausimus ap e Nau
jąjį Pasaulį, kritikuojanti 
efektus ir staigia dvasinės 
natūros ekspencija, įdomi sa
vo evantiuriškais aprašymais 
apie įvykius prie indėnų sie
nos ar Mississippi, ar kelionė
se per kontinentą, t u r t i n- 
ga lengvai nuskaidrinančiais 
WIhitmano ar Hawthome ir 
po depresingais atpasakoji
mais.

Be to, į Amerikos literatūrą 
turėjo įtakos idėjos ir gyve
nimo budai, išsivystę demo
kratinėje aplinkumoje. Litera
tūra buvo lygiai sąmoninga 
paprasto žmogaus reikalais, 
kaip ir individo aspirancijo- 
mis tokioje demokratijoje, ku
rią mes Čia pažinome. Ji buvo 
humanitariška ir visumoje ep- 
timistiška literatūra, pasida
riusia tvirta kritikos dėka, ly
ginančia dabartinį gyvenimą 
su idealais. — AC.

t

SLA veikėjai dažnai daly
vauja Lietuvių Klubuose ir 
draugijose. Ten Jų pareiga iš
aiškinti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Naujo Plano 
naudas Ir visiems lietuviams 
Ir lietuvaitėms.

r

Mažoji 
leidinys 
Vakarų 
pastangomis ir parama, spau
stas Lietuvių Enciklopetijos 
spaustuvėje Bostone, 1958 m. 
Tai studijinė medžiaga apie 
Mažąją Lietuvą su dalimis, 
kurias parengė paskirų sričių 
žinovai. Dr. Marija Gimbutie
nė rašo apie Rytprūsių ir Va
karų Lietuvos priešistorinę 
kultūrą, Juozas Lingis rašo 
apie arklio (klugo) naudoji
mą Baltų gyvenamose srity
se, dr. Jurgis Gimbutis — 
apie Lietuvių sodžiaus archi
tektūrą Mažojoje Lietuvoje, 
dr. Jonas Balys — apie Ma
žosios Lietuvos tautosaką ir 
prof. Juozas Žilevičius — apie 
Mažosios Lietuvos muziką. Tų 
studijų santraukos knygos 
pabaigoje patiekiamos anglų 
ir vokiečių kalbomis.
Studijoje atskleidžiamoji me

džiaga ir jos nagrinėjamas į- 
domus ne tik savo tėv. pro
blemomis susirūpinusiems lie
tuviams, bet ir atitinkamomis

Rinktinės mintys — spau
dai parengė kun. dr. Juoeas 
Prunskis, išleido “Lietuvių 
Dienos” Los Angeles, Caiifor- 
nia, 1958 m. Ši, jau ketvirta 
iš eilės praeitais metais iš 
spaudos išėjusi produkty
vaus rašytojo-žurnalisto kny
ga, 326 pusi, apimties, patie
kia rinktinas mintis, pasaky
mus ir įvairių amžių kultūrų, 
kraštų. Jame rinktiniai pasa
kymai yra iš Graikijos, Ro
mos, pirmųjų krikščionių am
žių, viduramžių ir naujųjų am
žių mintyto jų, filosofų, rašy
tojų, socialogų, auk 1 ė t o j ų, 
religininkų, o taip pat ir dau
gelio lietuvių kūrėjų, prade
dant Donelaičiu iki tremtyje 
išryškėjusių autorių.

Toje knygoje taip pat gali
ma rasti ir visa eilė budingų 
priežodžių, patarlių ir įvairių 
tautų tautosakos. Tokios kny
gos lietuviai ligi šiolei dar ne
turėjo, nors jau kitos tautos 
nuo seno bandė tokius rinki
nius komplektuoti. Knygos 
kaina $4.00. Gaunama pas 
spaudos platintojus i “Lietu
vių Dienose”, Los Angeles.

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

Kelias — tai pirmasis nr. 
JAV ir Kanados Liet. Evan
gelikų Liuteronų Sinodo žur
nalas. Spausta Brooklyne. Re
daguotas dr. K. Gudaičio, 
kun. J. Pauparo ir kun. P. Da
gio. Žurnalas turi 40 pusk ir 
gausiai iliustruotas iš parapi
jų veiklos. Taip pat daug ra
šinių evangelikų religiniais 
klausimais bei apstu informa
cijų iš jų gyvenimo.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 10 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 2:30 ki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmad’eniala 
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; šeštadien o rytą nuo 10:30 iki lietos; 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. Western Avė., Chicago, I1L
WHFC — 1150 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvįrtadieniais 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.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodles, Ved. Ralnh Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą 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. |

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Macein 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa. 
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

UOS ANGELES, CAL. IJetuvišfcoJi Radijo Programa, VedijM 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
TeL AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:36 
— 1:00 vai. po pietų.
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A ’ eriko* Lietuviu \ eikla
New York, New York

SLA Sekretorius Vinikas 
Išvyko Chicagon

sėtis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, o nuliudime likjsioms 
dukroms ir žentams reiškiu 
gilią užuojautą. Draugas.

čioj Susivienijimo 311 kuopoj, 
nemažai jai dirbo, prie jos ir 
dabar priklauso, nors gyvena 
Jackson, Michigan.

Susivienijimo sekretorius dr. 
M. J. Vinikas lapkričio 11 die
ną išvyko Chicagon dalyvauti 
Pildomosios Tarybos ir Va
jaus Komisijos posėdžiuos, ku
rie prasidėjo lapkričio 11 
ną ir baigsis lapkričio 15 
ną.

die- 
die-

lankėsi Poetas Juo
zas Mikuckis

Praeitos savaitės antradie
nį, lapkričio 3 dieną Tėvynės 
redakcijoje lankėsi Tėvynės 
bendradarbis poetas Juozas 
Mikuckis iš Baltimorės, Md. 
Jis su reikalais atvyko New 
Yorkan, tai ta proga aplankė 
redakciją ir savo senus čia 
gyvenančius draugus ir pažįs
tamus.

Su retu svečiu maloniai pa
sikalbėta įvairiais reikalais, 
ypač artėjant Kalėdoms ir 
ruošantis išleisti padidintą Tė
vynės numerį, kuriam brolis 
Mikuckis pasižadėjo ką nors 
parašyti. Atlikęs New Yorke 
tuos reikalus dėl kurių buvo 
atvykęs, tos pat dienos popie
tį poetas Mikuckis išvyko į 
namus.

Lietuvių Prekybos Rūmų 
Narių Susirinkimas

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 15 dieną (sek
madienį) trečią valandą po 
pietų Baltijos Laisvės Namuo
se, 131 E. 70 Street, New 
York, N. Y.

Šiam susirinkime bus svar
stomas pirmojo New Yorko 
aukštesniosios mokyklos mo
kytojo lietuvio dr. Aleksandro 
Karolio Kuršiaus trijų šimtų 
metų nuo atvykimo sukakties 
atžymėjimas. Be to, bus du į- 
domųs pranešimai:

Biznio reikalais J. 
stybėse besilankantis 
tautas Didžiulis, 
“Distral” bendrovės 
direktorius, padarys 
mą apie Kolombijos 
ekonominę pažangą
galimybes toje šalyje.

Neris International Trade 
Co. direktorius dr. Juozas Ka
zickas parodys spalvuotų fil
mų iš savo 
niją, Indiją, 
tik atliktos 
Aliaskoje.

Į susirinkimą kviečiami ir 
nenariai.

N. Y. Liet. Prekybos 
Rūmų Valdyba.

Chicago, Illinois

Amerikos Lietuvių Tarybos
Skyriaus Konferencijos

viena duktė Elena, nesulauku
si nei 20 metų mirė, tad liko 
viena duktė Viktorija. Prieš 
kelis metus mirė ir jos myli
mas vyras Pranas, tai ji gy
veno pas dukterį Viktoriją ir 
žentą iki mirties. Su atitinka
momis iškilmėmis palaidota 
spalio mėnesio 9 dieną.

Dideliame nuliudime 
duktė Viktorija, žentas, 
Kastancija, gyvenanti 
Boston, Mich., trys

A. Val- 
inž. Vy- 
stambios 
Bogotoje 
praneši- 
lietuvių 

ir biznio

kelionių po Japo- 
Šv. Žemę ir iš ką 
medžioklės iškilos

Iš

Eufrozina Mikužiutė, 
Chicagos Tarybos pirmininkė

liko 
sesuo 
New 

., v. y o sesers 
dukterys Adelė, Ona ir Elena, 
taipgi jų vyrai ir vaikai. Liko 
nemažai ir kitų tolimesnių ir 
artimesnių giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Lai Jai bunie ramu ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusiai dukrai, 
žentui ir kitiems giminėms 
reiškiu gilią užuojautą.

Koresp.

Balfui Aukų Rinkimas 
New Yorke

i

anksto nuoširdžiai dėkojame.
Su didžia pagarba

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis 
Konsulas, Pirmininkas.

Kun. Norbertas Pakalnis,
Apreiškimo Parapijos 

Klebonas, Iždininkas 
Dr. Marija Žukauskienė, 

Sekretorė.

Akron, Ohio

Ralfo Vajus Pavyko

Mirė Eleonora VitkausKienė- 
Hagen, Buvusi Susivienijimo 

Centro Tarnautoja
Spalio 27 dieną New Yorke 

.ikoninėjo po operacijos mirė 
Eleonora Vitkauskienė-Hagen, 
buvusi Susivienijimo centro 
tarnautoja, sulaukusi 58 me
tus amžiaus. Ji gyveno Tea- 
neck, N. J., prieš keletą metų 
tūlą laiką dirbo Susivienijimo 
centro raštinėje. Palaidota 
spalio 29 dieną.

Velionė buvo gimusi ir au
gusi Pennsylvanijos valstijo
je. Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą buvo atvykęs Amerikon re
žisierius Alenksandra Vitkau
skas, kuris važinėjo po Ame
rikos didesnes kolonijas, tai 
velionė Eleonora su juo susi
pažino, susidraugavo ir jam 
ruošantis grįžti Lietuvon, už 
jo ištekėjo ir išvyko Lietuvon, 
kur gyveno keletą metų ir su
silaukė dvi dukreles. Bet tuo 
metu Lietuvoje gyvenimo są
lygos buvo sunkios ir nesima
tė jokios ateities, ji su Vitkau
sku persiskyrė ir su dukroms 
atvyko Amerikon. Čia tūlą 
laiką pagyvenusi ir auginda
ma dukreles susipažino su p. 
Hagen ir už jo ištekėjo. Tea- 
neck, N. J., įsigijo gražų na
melį, kur gyveno iki mirties. 
Norėdama pagalbėti dukroms 
ir pagerinti savo kasdieninį 
gyvenimą, pastaruoju laiku 
dirbo vienoje New Jersey val
stijoj ligoninėje, bet operacija 
jai padaryta New Yorko li
goninėj, kurioj ji ir išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ant visados.

Dukros abi vedę ir neblogai 
gyvena. Duktė Meker yra gabi 
dailininkė ir plačiai žinoma 
ne tik New Yorke ir visoj 
plačioj Amerikoj, bet ir Lie
tuvoje. Neperseniai ji važinė
jo Europoje savo profesijos 
reikalais.
Lai Eleonorai bunie lengva ii-

New Yorke Minės 
Lietuvos Teatrą

Šviesos-Santaros Federaci
jos valdyba rengia Lietuvos 
teatro 60 metų sukakties mi
nėjimą, kuris įvyks gruodžio 
viduryje V. Steponic “Festival 
Restaurant” patalpose, 
gramo je 
aktorius 
ką bus 
Kaip ir
taros federacija ruoš ir savo 
tradicinį Naujųjų Metų suti
kimą.

Pro- 
dalyvaus rašytojas- 

A. Škėma ir kiti apie 
vėliau painformuota, 
kasmet, Šviesos-San-

Juozas Jasaitis Su
grįžo iš Europos

Susivienijimo 311 kuopos 
narys, Juozas Jasaitis, prieš 
porą savaičių buvo išvykęs į 
Europą praleisti atostogas ir 
kartu pasimatyti su savo ten 
gyvenančiais giminėms, lap
kričio 6 dieną sugrįžo. Pribu
vęs į lėktuvų stotį, paskambi- 
po Tėvynės redaktoriui ir pa
pasakojo apie savo kelionę ir 
įgytus įspūdžius. Rygoje jis 
gyveno apie dešimts dienų, 
kur pasimatė su savo sesute, 
su kuria nebuvo matęsis ilgus 
metus. Jis pasižadėjo parašyti 
Tėvynėj apie savo kelionę ir 
Rygoje praleistą laiką.

Jo sutikti į New Yorką bu
vo atvykęs sūnūs iš Jackson, 
Michigan, kur Juozas Jasaitis 
su šeima gyvena, ir tos pat 
dienos ryte išvyko į namus, 
nes p. Jasaitis po kelionei jau
tėsi pavargęs ir reikalingas 
poilsio.

Prieš keliolika metų Jasai
tis gyveno W. Frankfort, Illi- 
nois ir priklausė ten gyvuo-

Spalio 18 dieną Dariaus- 
Girėno posto svetainėje įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus draugijų atstovų 
konferencija. Senoji šių metų 
valdyba padarė pranešimus iš 
metinės veiklos. Po to patvir
tinti valdybos nariai 1960 me
tams. Konferencijoje buvo at
stovaujama apie 60 vietinių 
draugijų.

Už keletos dienų įvyko nau
jos tarybos valdybos narių 
susirinkimas, kuriame jie pa
siskirstė pareigomis. Pirmi
ninke išrinkta Eufrozina Mi
kužiutė, sekretorius teisėjas 
A. Wclls, vice pirmininkais — 
dr. K. Drangelis, V. Mankus, 
kun. A. Stasys ir V. Blinstru- 
bas, iždininkas — A. Valonis, 
finansų sekretorius — 
kalka, iždo globėjai — 
sinskas, J. Kuzas, A. 
ir M. Šimkus.

Naujoji Taryba jau 
jo ruoštis prie Vasario
nėjimo 1960 metais, kad ta 
istorinė lietuviams diena bu
tų atitinkamai paminėta.

Koresp.

Gerbiamieji Tautiečiai:
Iš tolimojo Sibiro arba 

ten buvusių musų kankinių į 
Balfą kasdien ateina graudus 
maldavimai vaistų, rūbų ir 
maisto. Be to, Balfui tenka 
rūpintis tūkstančiais lietuvių 
Lenkijoj bei likusiais tremti
niais Vokietijoj, kurių daugu
ma yra seneliai, ligoniai ar 
našlaičiai.

Kiek tik ištekliai leidžia 
Balfas stengiasi tiems vargo 
ir ligų ištiktiems musų tau
tiečiams padėti. Toji 
be Jūsų aukos 
įmanoma.

Balfo šalpai 
šiuo skelbiame 
dens vajų
Yorke, kuris iškilmingai bus 
pradėtas koncertu š. m. lap
kričio 15 dieną Apreiškimo 
parapijos salėje.

Mes prašome Jūsų aukos 
Balfui, ne sau. Nėra malonu 
prašyt, nes geriau duot negu 
maldaut. Maloniau ligonį gy
dyt, nuogą pridengi, alkaną 
pavalgydini, negu pačiam 
sirgt, šaltį ar badą kęst.

Tiems gražiems Balfo šal
pos tikslams ir prašome savo 
auką siųsti: United Lithu
anian Relief Fund, 105 Grand 
St.., Brooklyn 11, N. Y.

Visų šelpiamųjų vardu iš

Balfo 34 skyriaus vajus 
Akrone praėjo su pasisekimu. 
Vajaus metu surinkta 288 do
leriai ir virš 250 svarų drabu
žių. Viskas pasiųsta į Balfo 
centrą. Vajaus metu nemažai 
SLA 198 kuopos narių prisi
dėjo darbu ir aukomis.

Vajaus metu gauta:
Aukojo po 50 dolerių: dr. 

V. Adomavičius ir dr. A. Bal- 
trukėnas; 20 dolerių aukojo 
M. M. Kraus; po 15 dolerių — 
S. Lucas ir J. Vaičaitis; po 
10 dolerių
C. Egger, dr. A. Savičiunas ir 
SLA 198 kuopa.

Po 5 dolerius aukojo: A. 
Baltrukėnas, A. Barry, P. C. 
Gaškai, G. Pulaski, A. V. Ru
džiai, S. Sasnauskienė, I. M. 
Janavičiai, P. E. Jogai, N. 
Trumpickas, J. Zdanis ir Vi- 
natienė.

4 dolerius aukojo F. Bal
dauskas.

Po 3 dolerius—V. Sliesorai- 
tis, C. Baublis,

Po 2 doleriu 
P. Kazlauskas, 
F. Jankauskas,
Cathell, J. Beletsky, P. Vitai- 
tienė, S. Alekna, Brubacher, 
J. Garionis, A. Palionis.

Po 1 dolerį
Vebrienė, Jacienė, J. Grigas, 
M. Eigirdienė, A. Krizan.

Skyriaus valdyba nuošir- 
džiia dėkoja už drabužius, pi
nigus ir darbą. Balfui pinigus 
ir drabužius galima paaukoti 
bet kada atiduodant bet ku
riam valdybos nariui. Rep.

ite metu spalio mėn. buvo pa
skelbta bendruomenės lėšų 
telkimo mėnesis. Tą mėnesį 
Cypress Hill Apylinkė visiem 
savo nariam išsiuntinėjo pa
raginimus susimokėti Tauti
nio solidarumo mokestį už 
1959 m. Kadangi dalis narių 
dar nespėjo mokesčio sumo
kėti, mokestis bus renkama 
ir toliau, paraginant narius 
telefonu arba atsilankant pri
vačiai. Valdyba butų labai pa
tenkinta, kad nariai pasisku
bintų mokesnį atsiųsti, tuomi 
sutaupydami valdybai daug 
bereikalingo darbo. Mokesčius 
siųsti: J. Jakučionis, 85-34 
86 Street, Woodhaven 21, N. 
Y. Valdyba.

sunųs, ir jų motinos sesuo Žilins
kienė Marija.

Gadzlnskas Julius! gim. Šilalė
je, karui baigiantis buvo Drezde
ne, Vokietijoje.

Galminas Povilas, Juozo sūnūs, 
g. 1922 m. Upynos par., Skaudvilės 
vals., Tauragės apskr.

Klumbys Domininkas ir Izidariua, 
iš Kelmėnų k., Švėkšnos vals., Tau
ragės apskr.

Ileškomieji arba apie juos žinan- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

41 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.
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Balfui
pagalba 
yra ne-

lėšas
1959 metų ru-

Didžiajame New

sukelti

J. Salasevičius,

A. Gauder.
— J anie kas, 
A. Jackson, 
Daruliai, M.

J. Pa-
J. Ja-

Repšys

pradė-
16 mi-

Detroit, Michigan

Mirė Veronika Barkauskienė, 
Sulaukusi 78 Metus Amžiaus

Musų mieste gyvenanti lie
tuviai, moterys ir vyrai, atvy
kę į šį kraštą prieš 50 ar dau
giau metų, vienas po kitam 
skiriasi iš gyvųjų tarpo ir ke
liauja ten iš kur niekad ne
grįžta. Tarp daugelio kitų mi
rusių senesnės kartos lietuvių, 
spalio 6 dieną mirė Veronika 
Barkauskienė, sulaukusi apie 
78 metus amžiaus, ,ji buvo gi
musi Lietuvoje 1881 metais 
sausio mėnesio 25 dieną, Vit- 
girių kaime, Vaitkabalių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrity. 
Lietuvoj gyvendama ištekėjo 
už Prano Barkausko, kuris 
buvo iš Amerikos trumpam 
laiku parvykęs Lietuvon, ir 
po vestuvių trumpai pagyvenę 
Lietuvoje atvyko j Jungtines 
Amerikos Valstybes 
gyveno Detroite, tai 
giau 50 metų.

Čia gyvendami
šeimynos — dvi dukteris, bet

ir apsi
bus dau-

susilaukė

I

•Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

'jHapel 7-5164

PASINAUDOKTTE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS I SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos Įstaigų yra krautuvės.

............................. ' * ‘ * 3tuojamas 100%. Įstaigos Ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747
, Norėdami

l

(

L. Lipins kas,

UtetaTM Generalinio Konsulo
New Yąrfce paieškomi asmenys:

Leončikas Mikas, gyvenęs Kau
ne.

Margevičius Juozas, Martyno sū
nūs, gyveno Philadelphia, Pa.

Mickus Domas, Antano ir Mari
jos sūnūs, iš Gumotlaukio km., Ža
rėnų vals., Telšių apskr.

Mockus Juozas, Igno sūnūs.
Rukšėnas Jonas, buvęs Vokietijo

je.
Samuolis Juozas, Kazio sūnūs, iš 

Vilušių km., Jankų vals., Sakių ap
skrities.

Savickas Antanas, Jurgis ir Vin
cas, Klemenso sūnus, gyvenę Bra
zilijoje.

Sodauskienė-Baltrušaitė Ona, ir 
žiužnienė-Baltrušaitė Juzė, Leono 
dukterys, iš Varsėdžių km., Kalti
nėnų vals.

Usonis Mykolas, Igno sūnus, gy
venęs Dumblių km., Taujėnų vals.

Vertelis Stanislovas, Adverto sū
nūs, iš Skaudvilės vals.

žiužnienė-Baltrušaitė Juzė, ir 
Sedauskienė-Baltrušaitė Ona, duk
terys Leono, iš Varsėdžių km., Kal
tinėnų vals.

Aldonis Algirdas, Motiejaus sū
nūs, iš Alytaus.

Balseraitis-Kasiulaitis Simas, ir 
Bittner Anna, gyveno Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

Bittner Anna, ir Kasiulaitis-Bal- 
sekaitis Simas, gyveno Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

Černiauskas Juozas. Bolesiaus sū
nūs, kilęs iš Varnėnų km., Leipa
lingio vals.

Einoras Jonas ir Pranas, Jono

I

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGEI.ES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818I

I

daugiau Informacij j reikalaukitp
■ -.................................

i

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnscnd 8-0298
JIMUJ kaiHlORH

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 BlaisdeU Street

ROCKFORD, ILL.
. Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

I
I 
I 
i 
i

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. BnlU*

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOMF

AL BALTRUNAS-RAT TO* 
Reikalu ved5ja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N Y 
NOTARY PUBTJC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F W. SHALINS IR 

J B. SHALINS 
Tel. Vlreinia 7-4499

I

Cypress Hill Apylinkės 
Lietuvių Dėmesiui

Brooklyn, N. Y.

JAV Liet. Bendruomenės 
visuotino suvažiavimo Detro-

I

✓

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

IŠĖJO NAUJA KNYGA

ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHEL8ONO važiuojant pažiūrėti Amerikoe

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
686 East Broadway

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Lapkričio 7, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
AGNIEŠKA KISELIENE, 14 kp., Cleveland, Ohio, gi

musi liepos 27, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugpiučio 6, 1914 m. Mirė spalių 30, 1957 

sunui, Bernardui Tautkui, pomirti-Velionės 
išmokėta 
LESKIS, 
17, 1886

$100.00

I • ■ . I

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 LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir di oda daug žinių UI lietuviškosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5A0, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvlrtimls ir nuo to lraina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. | 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

16 kp., Harrisburg, UI., gimusi lie- 
m., (Balsių (kaime, Lietuvoje. Prie 

Mirė spalių 
Velionės sunui, Petrui Leskiui, pomirti-

m-
nes

MAiRIE
pos
SLA prisirašė balandžio 2, 1939 m. 
1959 m.
nčs išmokėta______ _____ -_____

POVILAS BALČIŪNAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., 
gimęs gruodžio 1, 1888 m., Užubalių kaime, Biržų 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 6, 
1924 m. Mirė spalių 18, 1959 m. Velionio sese
riai, Mary Vainoris, pomirtinės išmokėta_____

JONAS DIOKAS, 315 kp., Hudson, N. Y., gimęs rug
sėjo 17, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 1, 1924 m. Mirė rugsėjo 18, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Mary Diokas, pomirtinės išmokėta

17,

i

300.00

94.00

So. Boston 27, Mass. 1

I 
i 
i 
!

Viso___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_________ ___ i

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. W. POHIj, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 6 savaites____
M. RASIMIENE, 46 kp., Terre Haute, Ind., sirgo 12 savaičių 
P. BALČIŪNAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 12 savaičių 
M. JUNEVIČIUS, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 4 sav. 3 d.
S. P ASK, 131 kp., Norwood, Mass., sirgo 4 savaites . .........._
J. PEČIULIS, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 2 sav. 1 d.____
P. JUODAJTIKNTD, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 9 sav. 5 d. 
V. DAINYS, 308 kp., Brooklino, Mass., sirgo 4 sav. 2 d. _______

,$994.00
$127,642.05

V -f
$37.50 
45.00

122.00
,Y’ 00

48.00
14.00
31.26
52.00

Vįso _______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

-..$376.76
$22.664.59

J
X

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 
tintas U lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos’' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS ,
1739 Sootb Street, Cbicajo S. Himnu

NAUJIENOS

NAUJIENOS

/ v Iii

ANGEI.ES
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Lietuviško Visuomeninio Darbo Mokykla
Jaunimui nesvetimas idealizmas ir troš

kimas atlikti savo žmonėms ir savo tautai 
patarnavimus. Jaunuoliškuoju užsidegimu 
ryžtamasi aukotis bendram labui ir dirbti 
platesnės prasmės darbus, dažniausia pamirš
tant savo egoistinius tikslus. Tai visai su
prantama ir jaunimui budinga.

Todėl mes ir matome jaunimą įvairiose 
organizacijose dirbantį ir jautriai atsiliepantį 
į skaudžiuosius musų visuomenei ir musų 
tautai įvykius.

Šios Šalies lietuvių jaunimas pasigėrėti
nai yra aktyvus visuomeniniame darbe. Ar 
renkant parašus peticijoms, kurių tikslas at
kreipti atsakingųjų politikos vadą dėmesį į 
daromas lietuvių tautai skriaudas, ar vyk
dant .pozityvų darbą lietuviškoje tautinėje 
propagandoje per savo sukurtus žurnalus, o 
tolygiai vykdant sportinius žygius, kurie pa
tarnauja tautiniams tikslams.

Jau uoliai pasiskirstė srovėmis

Bet ir musų jaunimo tarpe, kaip ir visoje 
lietuvių visuomenėje, pastebimas gan griež
tas srovėmis pasiskirstymas savoms, pagal 
pažiūras artimoms organizacijoms. Susidaro 
tokiu budu padėtis, kada jaunuoliai gauna 
tik retas progas visuotino pobūdžio susitiki
mams Tai nėra naudinga lietuvių visuome
nei, nes mums visada buvo, o šiuo metu ypa
tingai svarbi sutartina ir bendra lietuviška 
veikla.
Jaunimui svarbu visuomeniniame 
darbe patyrimas

Musų jaunieji veikėjai, kurie turi ambici
jos ateityje užimti visuomeninėje veikloje va
dovaujamas pozicijas, kaip tik turi puikią 

progą iŠ karto patekti į pagrindinę lietuviško 
darbo eigą,, kuri apjungia veikliausią ir ak- 
tingiausią lietuvių visuomenės dalį, apima vi
sus lietuvius, neskirstant jų įsitikinimų bei 
pažiūrų. Taip sakydami, turime galvoje, jog 
musų jaunieji veikėjai patekdami į Susivie
nijimą čia nusakytų tikslų kaip tik ir pasiekia. 
Susivienijimas. . jaunąjį .veikėją, nejučiomis 
įtraukia į plačios apimties, bendrus, nepri
klausomus nuo atskirų grupių, darbus.

Jaunuolis, kuris įsigilina į Susivienijimo 
veiklą, gauna praktiką, turi gerą patyrimą, 
sudaro svarbias pažintis, kurios esti reikš
mingos tolimesniame visuomeniniame darbe.

Geras patyrimas Susivienijimo darbe

Jeigu mes grįžtelėsim kiek atgal, tai pa
matysim, kad visai panašiai, jau buvę musų 
bendroje veikloje. Jau daugelis lietuvių vi
suomenės veikėjų, kurie dabar užima lietu
viškame gyvenime raktines pozicijas, dažnai 
pradėjo, savo darbuotę Susivienijime, čia be
dirbdami augo ir stiprėjo, įsigijo platų pripa
žinimą ir tapo populiarus bei ginkluoti pilnu 
musų visuomenės pasitikėjimu.

Svarbu išsiauklėti naujas jėgas

Mes dažnai girdime, dažnas užuominas, 
jog daugeliui organizacijų bus jau netrukus 
reikalingi jauni veikėjai, kurie sugebėtų pa
keisti dabartinius vadovaujančius asmenius. 
Tai aktualus ir gyvybiškai pribrendęs reika
las. Atitinkami veikėjai staiga nepasidaro 
sugebųs užimti svarbias visuomenines pozici
jas. Jie turi išaugti, jie privalo būti pakan
kamai Stiprus savo patyrimu.



Pusi. 2 ATŽALYNAS Lapkritis, 1959

Lietuvių Skautą Sąjunga Pagerbė
SLA Sekretorių Dr. M. J. Viniką

Timt. A. Treinys, SLA Prezidentas P. Dargis, Sekretorius M. 
J. Vinikas su tik ką apdovanotu ordinu ir Lietuviu Skau
tų Sąjungos Tarybos pirmininkas Dr. K. V. Čepas, kuris 
įteikė skautų ordiną.

Kai 1944 metais žiaurusis 
Lietuvos okupantas antrą 
kartą artinosi prie Lietuvos, 
daugeliui žmonių teko apleisti 
savo gimtąjį kraštą ir ieškoti 
prieglaudos svetur, ši skaudi 
musų tautos nelaime neaplen
kė ir musų jaunimo.

Lietuviai jaunuoliai, skautų 
veikėjai, atvykę į Ameriką, 
ryžosi vykdyti pradėtą darbą 
Lietuvoje ir sėkmingai atkūrė 
lietuvių skautų organizaciją 
šioje šalyje. Reikia pripa
žinti, kad šis darbas jauni
mui gražiai pavyko atlikti,

Dr. M. J. Vinikas įteikia Dr. K. V. Čepui SLA dovaną. Už 
jų matosi V. Amsie.

nes keleto metų bėgyje Lie
tuvių Skautų Sąjunga apėmė 
didžiąją dalį tremties jaunimo 
ir tapo didžiausia jaunimo or
ganizacija.

Tenka nuoširdžiai pasi
džiaugti, kad Lietuvių Skautų 
Sąjunga atkreipė dėmesį į di- 
džiausį šios šalies lietuvių pa
siekimą—Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje ir, apdovano
dama šios organizacijos va
dovus, Prezidentą P. Dargį ir 
Sekretorių Dr. M. J. Viniką, 
skautiškais ordinais parodė 
ypatingą palankumą ir pagar
bą ne tik vadovams, bet ir 
pačiai SLA organizacijai.

Skautų ordiną SLA Prezi
dentui P. Dargiui įteikė gegu
žės 17 d. SLA Penktos ap
skrities suvažiavimo metu, o 
Sekretoriui Dr. M. J. Vinikui 
SLA Antros Apskrities veikė
jų suvažiavime rugsėjo 4 d. 
Bostone.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
ordiną SLA Sekretoriui Dr. 
M. J. Vinikui už jo nuopelnus 
įteikė Lietuvių Skautų Tary
bos pirmininkas Dr. K. V. 
Čepas.

Įteikdamas ordiną, Dr. K. 
.V. Čepas pasakė momentui 
pritaikintą kalbą, kartu pa
reikšdamas nuoširdžius Lietu
vių Skautų Sąjungos sveikini- 
nimus,

Įvertindamas SLA organi
zaciją ir Dr. M. J. Viniko as
menį, Dr. K. V Čepas tarp 
kitko pareiškė: “Didžiausios 
lietuviškos organizacijos su
manus reikalų tvarkymas me
tų dešimtmečiais ir jos vaira
vimas per didžiulius praeities 
kliuvinius į šiuo metu dar la
biau augantį bei gyvinbingą 
SLA, daro Jus tautiniu didžiū
nu lietuviško jaunimo akyse

i
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ir žadina gilaus pasididžiavi
mo jausmus kiekvieno musų 
širdyje. Todėl priimkite šį 
skautų ordiną, kaip Lietuvių 
Skautų Sąjungos 'didžios pa
garbos pareiškimo ženklą ir 
tegul jis primena Jums, kad 
lietuviškas jaunimas eis tais 
pačiais tėvynės keliais, kuriais 
ir Jus einate.”

Dr. M. J. Vinikas nuošir
džiais žodžiais padėkojo už 
jam pareikštą didžią pagarbą 
ir baigdamas savo kalbą pa
sakė: 
kad šis nuoširdus tikro bro
liškumo ir pagarbos pareiški
mas, savo laiku, pagelbės su
artinti dvi broliškas—didžiau
sią jaunimo LSS ir didžiausią 
lietuvių išeivijos SLA—orga
nizacijas, ir tas suteiks lietu
vių Išeivijos tolimesniems žy
giams didesnę prasmę 
dėl nuoširdžiai prašau lietu-

1 višką jaunimą, kuo daugiausia 
įsijungti į SLA eiles, kad tu
rėtume kam patikėti tuos di
džius istorinius darbus ir 
kam palikti didžiuosius SLA 
lobynus.”

Yra džiugu matyti, kaip 
žingsnis po žingsnio suartėja 
dvi didžiulės broliškos orga
nizacijos ir nėra abejonės, 
kad netrukus ateis ta diena, 
kada jaunimas, pupratęs SLA 
tikslus ir darbus, įsijungė į 
SLA eiles ir su laiku taps su
kauptų milionų paveldėtojais 
ir SLA darbų Vykdytojais.

“Esu tos nuomonės,

To-

Ar žinai?
Benjamin Franklin, Ameri

kos konstitucijos tėvas, yra 
pasakęs: Niekuomet neatidėk 
rytojui tai, ką gali atidėti ki- 
rO.1‘

:jf L i 1 c .

TREMTINIO
Žemė buvo juoda, tartum 

krauju plauta. Norėdama kvė
puoti ji tartum bandė paša
linti šaltumą ir drėgnumą,' 
kuris slėgė jos krutinę. Net 
žolės prie kelio, iškiŠuslos sa
vo jaunus diegelius, stebėjo 
aplinką.

Laukai pasiilgę piugo po 
dangumi svajojo. Kitados ši
ta žemė buvo mylima ir dirba
ma. Dabar ji sunkiai kvėpa
vo ir ant jos krutinės ^piktžo
lės bujojo.

Kelio pakraštyje tekėjo pa
lytas vandenėlis. Jis tekėjo 
tiesia vaga, lyg nedrįsdamas 
nukreipti likimą. Netoli ke
lio stovėjo ūkininko trobesiai, 
bet ten nebuvo gyvumo. Pri
artėjus buvo galima pastebėti, 
kad čia kažkada gyvėno rū
pestingas ūkininkas. Dar bu
vo jaučiama jo rankos dar
bas ir išlietas prakaitas Ta
čiau dabar j praeinant pro 
šiuos trobėsius, jau buvo ga
lima pastebėti kitataučio šei
mininkavimą. Tiktai vienin- 
tėlis seno šuns kriokiantis 
■balsas kartais pertraukdavo 
tylumą. Šis 
čio, buvusio 
su tuščiomis

Iš tolimos
galva, sunkiais žingsniais prie 
sodybos artinosi pavargęs 
žmogus. Jo veidas buvo 
raukšlėtas, bet jame spindėjo 
sielos jautrumas. Jis bijojo 
pažvelgti į gerai pažįstamus 
laukus. Priėjęs prie mažos 
kryžkelės sustojo, apsidairė, 
susimąstė ii* giliai atsiduso. 
Per jo veidą tekėjo ašaros ir 
Išlinkiai krito į šaltą žemę.

į laukui ir į 
Nusiavė savo 

nedrįsdamas

GRĮŽIMAS
akis jis žvelgė 
ūkio trobėsius. 
batus, tartum
jais žengti šventa žeme.

Prisiartinęs prie trobėsių 
nusišluostė ašaras nuo veido. 
Jo akys bandė žvelgti į kiek
vieną kampelį. Jis norėjo pa
sveikinti viską, bet lupos dre
bėjo. Tik senas šuo, pribė
gęs, laižė jo rankas ir glau
dėsi prie kojų. Parklupęs 
žmogus rankom pakėlė saują 
žemės ir, prispaudęs prie 
krutinės, tylomis šnabždėjo:

—Ach, tėvų žeme, kada tu 
busi laisva ir kada musų šalis 
atsikratys svetimųpų slegian
čio jungo!

Tolumoje nuaidėjo griausti
nis ir pro tamsius debesius 
prasiveržusi saulė apžėrė vi
sus laukus Šiltais spinduliais.

Taip gr’žb ūkininkas iš 
kančių tremties, tolimo Sibiro 

'į gimtąją sodybą, numylėtą 
tėvų žemę.

j. MALDUTIS.

ūkis laukė sve- 
šeimininko, bet 

rankomis.
kelionės nuleista

ATŽALYNAS
TĖVYNĖS Mėnesinis Priedas 

Jaunimui
■ ■. j r '

Redaguoja SLA Jaunuolių 
KomiaijosRedakcinė Komisija:

V. Virbickai, J. Maldut’s, 
P. Avižonis, A. Valatkiene, 

A. bustus

Atstovai:

Kanados S. Jokūbaitis
Chicagos V. Adamkovičius
. I

Bostono .......   R. Šležas
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Savo Tarpe Turėdamas Premijuotas Gražuoles
Jaunimas Gausiai Eina j SLA Eiles

SLA jaunimas nuo praeito 
Seimo pradėjo aktyviau reikš- <■ 
tis visuomeninėje veikloje. 
Jaunimas plačiau susidomėjo 
Susivienijimu ir didesniame 
skaičiuje dalyvauja organiza- i 
ciniam darbe. Į Susivienijimą 
stoja aktyviausieji ir veikliau
sieji jaunuoliai. Tarp kitų, 
reikia paminėti tris gražuoles, 
kuriomis reikia pasidžiaugti, 
nes jos parodė gražų pavyzdį 
įstodamos į SLA.

NIJOLE ŠLEPOKOVAITĖ 
išrinkta gražuole SLA 

jaunimo išvykoje

Čia gražuolė yra Nijolė 
Šlepokovaitė, Patersono gy
ventojų ,pp. V. šlepokovų duk
tė. Ji buvo išrinkta gražuo
lė SLA Jaunimo Komisijos 
surengtoje iškyloje Lindbergh 
Park, N. J., ir laimėjo SLA 
Penktos Apskrities 
dovaną.

N. Šlepokovaitė 
seseris. Dabartiniu
mokosi Paterson high school, 
kurią žada

piniginę

turi tris
metu ji

greit baigti.

aaįįįįiM
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Miss Mary Swed turėjo di
delį pasisekimą ir kain kan
didate Nevv Jersey valstijas 
gražuolių konteste; ji čia lai
mėjo trečią vietą.

Miss Mary Svved yra duktė 
Mykolo ir Bronės> švedų; ji 
studijuoja Pennsylvania Statė 
University matematiką ir ren
giasi būti mokytoja.

MARY SVVED
(Miss Paterson 1960)

Lietuvių kolonija Paterson, 
N. J., gali didžiuotis, kad 
“Miss Patetrson 1960” gra
žuolės titulas atiteko jaunai 
geltonplaukei, mėlynakei lie
tuvaitei Miss Mary Swed 
(Švedas), o SLA jaunimas, 
neabejotinai yra patenkintas, 
kad toji garbė atiteko šios or
ganizacijos narei.

JADVYGA BTJOŽYTfi 
laimėjusi pirmą vietų ir 

prizą vaikų konteste 
<žr. 5 pusi.)

SLA JAUNIMO IŠKYLOJE GRAŽUOLES IŠSIRIKIAVUSIOS 
PRIEŠ TEISĖJŲ STAL4

iy tarpe matyti: V. Paulytė, Z. Talat-KelpšaltĄ D. MasionytĄ 
N. Hapokovaitft, R. Stanaity tė, A. Cenfeldaite, I. l)rw«lyt£
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Jadvyga Bųožytė yra Jur
gio ir Marijos Buožių duktė, 
kurie neseniai atvyko iš Bel- 

Ji mokosi
Brooklyno mokykloje, taip 
pat lanko šokių studiją.

Ji turi tris sesutes ir vieną 
broliuką. Jos sesutė Nijolė 
Buožytė Jaunuolių Komisijos 
surengtoje iškyloje laimėjo 
pirmą vietą ir prizą mažųjų 
vaikų konteste. Reikia pri
minti, kad Buožių šeima yra 
šimtaprocentinė ' šeima,

SLA jaunimas džiaugiasi ir 
didžiuojasi šiomis gražuolė
mis, nes visos yra didžiosios 
ir broliškosios SLA organiza
cijos narės..

jP usldfftis
Paprastoji — apčiuopiamoji, 

matomoji—medžiaga nėra to
kia paprasta, kaip mums at- 

Mes apsiprantame su

v

rodo.
tuo ką kasdien matome, čiu
pinėjame ir mums atrodo, 
kad mes tai jau žinome, su
prantame. Tačiąu tai didelė 
klaida. Kasdienis galvojimo 
įprotis nevisada sutampa su 
gamtos loginiu galvojimo bū
tinumu. Mokslininkams tik po 
ilgų tyrinėjimų kartais pa
vyksta atrasti, kur slypi tie
sa, o kur mes įpratę galvoti 
klaidingai. Ypač šitai išryš
kėjo tyrinėjant medžiagą— 
materiją. Iš materijos yra 
ne vien tie daiktai, kuriuos 
apčiuopiame 
medis, bet ir oras, elektra, 
šviesa, kurių neapčiuopiame 
ir kurių nematome. Visi, pa- 
vyzdžiui, manome, kad mato
me ; šviesą. jj-; į' f i

.4 į A , . A •

j
šviesą, o tik jos apšviestus 
daiktus—medžiagą. Kai švie
sa eina pro beorę erdvę, nie
ko nematome, tik juodą be
dugnę, Lakūnai, kurie skrai
do labai aukštai,—-beveik ant
roj erdvėj,—tai geriausiai pa
stebi.

Medžiagos sąvoka yra siau
resnė, kaip materijos sąvoka. 
Materija yra visa kas sudaro 
mus supančią aplinką ir erd
vę, kurioje mes gyvename, 
jaučiame ir mąstome. Me
džiaga yra siauresnė sąvoka. 
Medžiaga paprastai vadina
mos tos materijos formos, kai 
materija pasireiškia apčiuo
piamu pavidalu—kai ji turi 
pastebimą svori, masę ir turi.

Visa žmogų supanti aplinka 
vadinama gamta. Ją nagri
nėja, tyrinėja mokslas vadi
namas fizika. Fizika yra 
graikų kalbos žodis “physis,” 
lietuviškai—gamta. Be mate- 
rijos-medžiagos gamtoje, nėra 
abejonės, turime dar ir tokių 
dalykų, kaip jėga, siela, sąmo
nė, valia ir kt., kurie dar yra 
paslaptingesni ir kuriuos rei
kia laikyti metafizika. (Me- 
ta—graikiškai už. taigi “už- 
fizika.”) Jėga yra judėsio 
priežastis ir yra tiek pat pa
slaptinga kaip siela, valia. 
Tai žinojo jau Aristotelis. 
Kadangi jėga kasdien labai 
reikalinga, tai fizikai jėgą 
vartoja, matuoja lyg kokį ži
nomą daiktą, nors iš tikrųjų 
ji yra viena iš paslaptingiau
sių ir, kaip vėliau matysime, 
pagrindiniausių, nes pati ma
terija, medžiaga yra jėgos ir 
erdvės sąveika, tarpvelkis 
(interaction). Erdvė nėra vi- 
siska tuštuma, o mediumas, ■ a - A _ > | i' • 1

Jeigu paimtu visus atomus 
nuo adatos galo ir juos susta- 
tytum į tiesią liniją, tai su
gaišintum labai, daug laiko, 
nežmoniškai pavargtam, k 

dvwtata mediumas, kuria tik n.ekas^au netikžt

visai neseniai aptiktas, o se
niau buvęs -paneigtas. Kas 
yra fizika ir kas metafizika 
nėra taip lengva išskirti ir 
apie tai tektų kalbėti visai at
skirai, kas sudarytų naują te
mą.

Fizikos vadovėliai (ild šian
dien!) nagrinėja tik reiški
nius, kuriuos žmogus stebi, 
jaučia ar bendrai pagauna, 
kad ir matematiškai, nes tai 
kas yra medžiaga iš esmės, 
net giliausi mokslininkai ne
žino. Gera, kad nors elemen
tai atrasti. ’ į

Einstein’as (mirė 1955 me
tais) sugriovė sieną, kuri 
mus skyrė nuo tiesos (H. 
Weyl). šiandien mokslas, dė
ka Einšteino ir de Broglie 
(1929 Nobelio premija už 
medžiagos dualinės prigimties 
atradimą) padarė jau žymią 
pažangą. Senoji l[De Karto 
Dės Cartes) nuomonė, kad 
tarp medžiagos ir dvasios yra 
neperžengiama praraja, kad 
medžiaga ir dvasia yra dvi 
nesuderinamos priešginybės, 
jau sugriauta.

Tyrinėdami medžiagą, pir
miausia turime pažinti sanda
rą, struktūrą, iš ko ji sudėta 
ir kaip ji sudėta. Mokslas, 
technika, kurių vadovu yra 
mokslų karalienė matematika, 
taip ir daro. Dabar vienas 
pagrindinių mokslo uždavinių 
tyrinėti atomą, kas jis yra ir 
kas jį sudaro.

(Bus daugiau)

i /
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The trouble with some fer- 
tile young minda is that they 
consist mostly of fertilizer.
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ty” daro kas dvi savaitės ir 
kartais yra pasikviečiami įvai
rių tautybių pasižymėję žmo- 

kurie daro paskaitas. 
Bent kartą į semestrą yra
surengiami linksmavakariai- 
Šokiai, kurių metu esti tauti
nio pobūdžio programėlės.

Tautos, kaip ir atskiri žmo
nės, gyvena ir miršta, bet ci
vilizacija negali mirti.

o

0.0.N.Y. BALTIC SOCIETY

New Yorko C.C.N.Y. kole
gijoje jau antri metai kaip 
aktyviai veikia “Baltic Sooie- 
ty,” kur dalyvauja lietuviai, 
latviai ir estai, šios kolegijos 
studentai.

“Baltic Society“ atsirado 
lietuvių studentų pastango
mis. Lietuviai studentai įstei
gė kolegijoje Lietuvių Klubą. 
Tuo metu lietuvių studentų 
buvo nedaug ir neturėjo pa
kankamo skaičiaus, kad tokį 
klubą išlaikyti. Todėl lietu
viai studentai pasiūlėt savo 
kaimynams, kad iš visų Bal
tijos tautų butų sudaryta vie
na stambesnė organizacija, 
kuri galėtų turėti viešame gy
venime daugiau reikšmės. Sis 
pasiūlymas latvių ir estų bu
vo priimtas ir 1958 metų pa
vasarį “Baltic Society“ gavo 
iš kolegijos čarterį, t y., tapo 
oficialiai pripažinta ir gavo 
teisę veikti C.C.N.Y. apim
tyje*

Organizacija pradžioje tu
rėjo tik 42 nariu, tačiau, laiko 
bėgyje sulaukus naujų jėgų, 
narių skaičius padidėjo ir da
bar jau yra 56 daugiau ar 
mažiau aktyvių narių.

Susirinkimus “Baltic Socie- jų įvyko organizacinių reika
lų svarstymai.

Didžiausios išminties požy
mis yra nusimanymas apie ta
vo paties padarytas nesąmo
nes. ’

—Rouchefoncauld.

-met toks linksmavakaris 
įvyko Lietuvių Atletų Klubo

NEW YORKO STUDENTAI

Studentų Sąjungos Rinkimai
Spalių 11 d. įvykusiame 

New Yorko apylinkės Studen
tų Sąjungos susirinkime buvo 
išrinkta nauja vaidyba. Val- 
dybon išrinkti: Jonas Bačaus- 
kas, Veronika Dabužinskaitė, 
Laima Petrauskaitė, Kęstas 
Simanavičius ir Aldona^ Simu- 
tytė. :

Revizijos komisiją sudaro 
Vytautas Setikas ir Virginija 
Sutkutė.

★
I . ’

Santaros Rinkimai

Rugsėjo! 25 d. studentų san- 
tariečių susirinkime išrinkta 
nauja valdyba, kurią sudaro: 
pirmininkė Daiva Audėnaitė, 
vice-pirmininkė Kristina škė- 
maitė, sekretorė Aldona Si- 
mutytė, iždininkas Julius 
Maldutis ir valdybos narė Da
nutė Statkutė.

Korp! Vytis Susirinkimas

Spalių . 3 d. įvyko Korp! 
Vytis juniorų susirinkimas. 
Dr. Dagys atliko įdomų po
kalbį religijos istorijos tema, 
po kurio sekė klausimai ir 
gyvos diskusijos. Po diskusi-

GIANTS
men of the past, whose deeds 

we recall,
Don't hesitate I say to you;
Your ąplendor, bravery and wis- 

dom all,
Awake! Awakc! I say to you.

A VERSK OR TWO

Although your bones have turncd 
to dust,

Your hearts štili beat 
were true. ?

Don’t wait too long or 
loose your trust, 

For mortal man can 
from you.

men of time, you 
giant,

Awake! Awake! I say
The world’s ’ beten plagued too long 

by tyrants.
We are in need of gods likę you.

AENEAS.
■ «

Somehow the growing up 
procesą of man seems to be 
backwards: he is first told 
that something is so, and only 
years later is he ėhown why 
it is so; he is first, in effect, 
commanded to believe, and 
later tought to reason.

................ ......w-.z I

Thete is something fasein- 
ating about ruins, there ai- 
ways is “the was.
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if one happens to

PROGRAM EXPANSION

Much

X GUSTUS, Editor

As a matter of

selling tool for the organizers 
of our section holdthe key te

The president of the New 
York Stock Etechange;

A member of the Presi- 
dent’s cabinet:

Of course, dye- 
ing one’s beard green, smoking 
a hookah (narghili, if it suits thinking altogether: just do 
you), wearing a bigger rock, 
and looking more bored than 
the ręst could offer a tem- 
porary samtuary, būt how 
long would this lašt before 
before the ręst followed' in 
suit. What price non-con- 
formity ? Is there no other

whatever everyone else does 
because everyone else does it. 
The węaring of shoes, for in- 
stance, does not necessarily ulator 
make one conformist. Neither 
does the wearing of straw 
sandais* 
likę wearing štraw sandais

what, in
is a fad. In other

tually complete presentation of the likęs 
and disliikes and thereby give important 
utility and value to our Editorial Staff. 

2.—It will serve AUL our readers. Copies 
will be įput into the hands of every mem
ber in this great Fraternal organization. 
A real selling vehicle to reach out to the 

prospective members.
We are confident that this publication 

will do a real job. It will give the members 
a sthorocase to eahibit with pride . . . to in- 
vite and encourage the reoeptiveness to the 
ideals of our organization. •

In 1928, a very Important 
meeting was held in one of 
the big hotels in Chicago. At- 
tending this meeting were 
nine of the word’s most šuo 
cessful financiers.

Those present were:
The president of the lar- 

est independent steel com
pany;

The president of the lar- 
gest utility company ;

The president of the lar- 
gest gas company;

The greatest wheat speo

Conform or Not to Conform
way out? Is there no escape 
from conformity?

Būt stay thy hand! Before 
grabbing that bottle of green 
ink or investing that hard 
eamėd beer money for big
ger rock, give a thought to 
the core of the problem: what 
is conformity?

Primarily, is conformity an 
act or an idea. In other words 
is it what you do, or why 
you do it that makes one a 

or a non-conform- 
ist. It is my humble belief 
that true conformity (i./e. 
blind unreasoning following) 
consists of acting and not 
thinking.
fact, to blindly conform is to 
sav© yourself the trouble of

themselves nowadays. In 
search of self-confirmment as 
an indivldual many a lad and 
lass haven’t discovered that 
they are following 
effect, 
words, they’ve become a con- conformist 
forming group of non-con- 
formists. Thus, the beard 
and pipe, and green eyeballs 
rock around the week sėt has 
wound up right where they 
started from

In this issue, we are announcing plans 
for the publication of a section devoted to 
the English speaking Lithuanians. 
study has gone into this major undertaking. 
I want to ūse this space to enlarge on some 
of the objectives of the project.

In purpose, our section. is being shaped 
as a vehicle for membership expansion—as a 
new powerful 
Two features 
this effort:
1.—In the truest sense, we are developing a

i■' , I ■ ■ 1 '• ' ii, 1 i,| t 'i !| j'! ] i r i| i! j j I T ' I' ji 1 j: j' ” ’!' 4 'ji 1 ' ' ' ' Ii1 ji !, 1 ii iii I' ' j1 ' 1 ' -I l! ■ I '■
1!': '' ;■ HĮ i! ■ i 'i i't'i i •11 ii'!! it1 t liijfltt 1 h n t :li - h ■!;' f t i ' 111 'Ii, - i; . t ; lį'ii j.'l'l; t , i j?' ■ i T
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format which will make feasible a vir*
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by our

own people.
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Yfet, in dealing with

unreached
i

e
men olose

Ali they

the world’s most 
men. At least, 

had found the se- 
“making money.”

ATŽALYNAS
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Letters to the Editor
i have read an article in 

a Lithuanian paper stating 
that we should have more 
American Lithuanians in our 
organization. I myself Was 

that here were gathered a bo™ the U.S.A. of foreign 
group of 
successful 
men who 
cret of 
Years latęr let’s see where 
these men are:

The president of the lar- 
gest steel company, Charles 
Schwab, died a bankruį>t and 
lived on borrowed money for 
five years before his death.

The president of the great- 
ėst utility company, Samuel 
Insull, died a fugitive frorii 
justice and penniless in a for
eign land.

The president of the 4ar- 
gest gas company, Hdward 
Hopson, is now insane.

The gfeat wheat specula- 
tor, Arthur Cutten, died 
abroad—insolvent.

The president of the New 
York Stock Exchange, Rich-
< 

from Sing Šiįg penitentiary.
The memtber of the Presi- 

dent’s cabinet, Albert Fall, 
was pardorted from prison so 
he could die at hoihe.

The great “bear” in Wall 
■Street, Ivar Krueger, died a 
suleidę.

The president of the Inter- 
national Settlement, Leon 
Fraser.dieda suleidę.
VAU these riien learUted well 
tne art of making money, būt 
not one of the learned how 
to tive.

The greatest “bear” in 
WaU Street;

Head of the world’s great
est monopoly;

President of the Bank of 
International Settlements.

Certalnly we mušt admit

born parents. I am in no 
way ashamed to call them my 
parents, būt am very proud 
of them, and love them both. 
My father died 24 years ago; 
my mother is now 75 years 
old. I am very proud of her.

My parents, when they 
came to this wonderful coun
try, were very poor and did 
not speak one word of/ Eng
lish; yet this did not prevent 
them from teaching me to 
respect and to love the rich 
and the poor, pr the young 
and’ the old. They had to 
work hard for what they 
have today, būt , they did not 
negięat their duty to their 
chfldren.

Kow to go on with the SLA 
prdblem. Many of the fordgn 
born parents ttorkcd vfery 
hard to give their children a 

j i i hlfifabr education, to that they
veleased cbuia haVe an easier and bėt- 

““ c'i“_ “ . ter Mfe. I am very proud of
those parents, būt ashamed 
of the children Who, although 
they have education, do not 
have respect for their par
ents. They are the ones who 
are too proud to speak Lith
uanian; who, upon mafrying 
into another nationality, Wlll 
not associate with our peo
ple.
these peaplė, I cannot help 
būt blame the parents Who 
did not teach them to respect 
our

thought of was that their 
children will be, much better 
than those who had to work 
for themselves, or help their 
parents. A better life for 
their children was their only 
concern. This iswhy we have 
so little luek with American 
Lithuanian children.

■ • F 1

If these children had gone 
along with their parents, if 
they had ibeen tuoght to re- 
spect their parents’ language 
and customs, they woud be 
able to take the place of the 
older people in the organiza- 
tion—give them a well de- 
served ręst, and cause to be 
proud of their children.

M. ZORSKHJTE.

QUOTES TO REMEMBER

Selfishness is not living as 
one wishes to Uvė; it is ask- 
ing others as one wishes to 
live. And unselfishness is lejt- 
ting other people alone, not 
interfering with them. Self- 
ishness ahvays aims at creat- 
ing around it ari obtolutė uiii- 
formity of type* Unselflsh- 
ness recognizes infinite varie- 
ty of type as a delightful 
thing, accepts it, acąuisces it, 
and enjoys it.

—Oscar Wilde.

“. . . where in the world 
is there a country, or any 
place in it, 
suffering?”

“I made 
with death in sight. 
hopes I caušed to dwell in 
thme. To it I added the good 
gift of fire. The reason is 
that I loved men too well.

4‘
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H SLA, Artinantis Jo Deimantiniam—75 Metų—Jubiliejui, H 
Lietuvių Jaunimui Duoda Puikią Dovaną—Pigiausią Apdraudą: 
Mokėdamas 25 Centus i Mėnesi Jaunuolis Gaus $1,000 Apdraudos
Susivienijimo tikslas įjungti jaunimą j SLA darbus ir paskatinti jaunuolius lietuviškai visuomeninei patriotinei veiklai. SLA turėdamas stambias atsargas ir visose žymesnėse lietuvių kolonijose savo 

kuopas yra pajėgus pravesti didelę ir nepaprastai svarbią akciją jaunimo tarpe. Tėvai, globėjai, giminės, artimieji, krikšto tėvai, visi, kam rupi musų jaunimo graži ateitis, visi patriotai lietuviai 

turi pasinaudoti šią nepaprasta Susivienijimo duodama proga ir įrašyti jaunuolius j SLA.

PLIENO PRAMONES DARBININKAI 
PRIVERSTI GRĮŽTI DARBAN

Tokis Įsakymas Aukščiausio Teismo
Jungtiniu Amerikos Valstybių aukščiausias teis- 

n uis 8 balsais prieš vieną patvirtino federalinio teismo 
Pittsburghe nuosprendį, kad plieno pramones darbinin
kai, kukio streikuoja nuo liepos mėnesio vidurio, turi 
grįžti darban 80 dienu. Teismas tokį nepalanku darbi
ninkams sprendimą padare remdamasis Taft-TIartley 
įstatymu. Darbininkams dirbant per 80 dienu bus ve
damos derybos plieno pramones kompanijos atstovu su 
darbininką unijos atstovais dėl kontrakto pasirašymo ir 
geresnio atlyginimo už darbą darbininkams.

Prezidentas Eisenhovveris pritaria AFL-ClO pre
zidento George Meany pasiūlymui, kad butu sušaukta 
konferencija aukštąją unijos vadu ir plieno išdirbinio 
atstovu draugiškam pasitarimui. Prezidentas paprašė 
darbo sekretorių James Mitehell pasikalbėti su Meanv 
ir atstovaujančiais vadais apie pasikalbėjimus, kurie 
turėtu įvykti su Baltąją Kurną žinia, nustatyta, laikas, 
vilkta ir paruošta programa. Unijos vadai sako, kad tik 
prezidento Eisenhowerio ofisas turi pasitikėjimą ir ga
li užtikrinti, kad abi puses bus atstovaujamos.

Prievarta į darbus suvaryti darbininkai dirbs 80 
dieną. Per tą laiką bus vedamos derybos unijos atstovą 
su kompanijos atstovais. Streiko baigimu susirūpinęs 
prez. Eisenhoweris, plieno išdirbinio kompanijas ir dar
bininkai, nes visi turi pakelti nuostolius, ypač darbinin
kai, 
(KM)

ypač darbiuin- 
kurie .nuo pradžios streiko nustojo apie $1,600,000,- 
atlyginimo už darbą.

Paryžius Nustatė Konferencijai Laiką

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzija oficialiai nu
statė, kad viršūnių konferen
cija negali įvykti anksčiau kai 
balandžio ar gegužės mėnesio 
1960 metais. Informacijų mi- 
nesteris Roger Frey padarė 
pranešimą spaudos atstovų 
konferencijoj po prezidento 
Charles de GauHe pasitari
mo su kabineto nariais, kur 
buvo apkalbėta užsieniniai rei
kalai ir kuriame dalyvavo Di
džiosios Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius S e 1 v y n 
Lloyd.

Roger Frey darydamas pra
nešimą pareiškė, kad pirm So
vietų Sąjungos ministerio pir
mininko Nikita S. Chruščcvo 
lankymosi laiku Prancūzijoje 
nuo kovo 15 iki to mėnesio

pabaigai, tai sunku numatyti 
viršūnių konferenciją anks
čiau kai balandžio ar gegužės 
mėnesį. Prancūzijos visuomet 
buvo tokis nusistatymas, pa
reiškė Roger.

Dėl Britanijos užsienio rei
kalų sekretoriaus apsilanky
mo Paryžiuje Roger pareiškė, 
kad Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos nusistatymas dėl 
viršūnių konferencijos yra 
vienodas ir tam pritaria de 
Gaulle. Dabar Prancūzija lau
kia ką pasakys Britanijos mi- 
nisteris pirmininkas Macmilla- 
nas. Manoma, kad šiuo svar
biu tarptautiniu momentu, vir
šūnių konferenciją reikia sta
tyti pirmoj vietoj ir prie jos 
tinkamai prisiruošti.

Kultūrinės Lenktynės su Pavergėju
Pastarasis, 75-sis, Paverg

tųjų Europos Tautų Seimo 
pilnaties posėdis spalio 22 
buvo skirtas trims pavergtie
siems svarbiems klausimams: 
(1) Rytų-Vakarų kultūri
niams mainams, (2) Tremti
nių Metams ir (3) pavergtų
jų kraštų ūkio sovietinei inte
gracijai.

-Rytų-Vakarų kultūrinių mai

nų klausimu pranešimas Sei
mui jau buvo pateiktas pernai 
gruodžio posėdyje. Tąsyk 
klausimą išdiskutavus, prane
šimas buvo grąžintas Kultū
ros Reikalų Komisijai kai ku
riems papildymams ir patiks
linimams padaryti. Pastaraja
me Seimo pilnaties posėdyje* 
prof. A. Popos (Rumunija) 
pranešimas buvo priimtas be

diskusijų.
Pranešimas išsamiai svar

sto Rytų-Vakarų kultūrinių 
mainų abiejų pusių tikslus, 
organizaciją ir apimtį. Prane
šimas aiškina Rytų ir Vakarų 
principinius skirtumus dėl pa
čių kultūros vertybių ir jos 
uždavinių sampratos. Kai vie
nai pusei kultūrinė kūryba 
yra laisvo asmens laisvas ap
sisprendimas, tai antrajai pu
sei ji tėra kompartijos nusta
tytos ir jos tikslams naudin
gos politinės programos vyk
dymas kultūrinėmis priemonė
mis. Kai vienai pusei kultūri
niai mainai yra kultūrinės kū
rybos vertybėmis laisvas ap
sikeitimas, tai antrajai jis tė
ra sovietinis totalizmo politi
kos kompartijos nustatytų 
uždavinių vykdymas kultūri
nėmis priemonėmis.

Pranešimas svarsto kultūri
nių mainų sovietinį iššūkį Va
karams ir Vakarų priemones 
į tą iššūkį atsakyti. Savo išva
dose pranešimas sako: “Vi
siems yra žinoma, kad sovie
tinis imperializmo galutinis 
tikslas įnėra pasikeitęs. Todėl 
yra aitsku, kad ir pastarasis 
sovietų entuziazmas dėl vadi
namų ‘kultūrinių mainų*, ne
išskiriant nė parlamentarų bei 
kitų aukštųjų politikų recipro- 
citetinių vizitų, yra ne kas ki
ta, kaip dar vienas elementas 
Maskvos naujojoj efensyvoj, 
siekiant ‘visuotinės brolybės 
ir draugiškumo’, t. y. siekiant 
šaltąjį karą tęsti kultūrinėmis 
priemonėmis. Šios ofensyvos , 
tiesoginis uždavinys yra lais
vųjų tautų moralinis nusigink
lavimas, skiepijant joms ‘nor
malaus’ gyvenimo jausmą, iš 
antros pusės, sovietų paverg
tųjų tautų sudemoralizavimas, 
nes joms komunistinio elito 
draugingi tarpusaviniai san
tykiai su laisvojo pasaulio ali- 
tu rodytų, .kad tironai yra 
priimami į teisėtų vyriausybių 
šeimą. Kultūrinių mainų var
žybose Vakarai galėtų turėti 
laimėjimo šansą tik tuo atve
ju, jei šios varžybos eitų abie
jose pusėse visiškos laisvės 
sąlygomis... Už betkuriuoš 
kultūrinių pasirodymų trum
palaikius pasisekimus (Rytų- 
Vakarų) visuotinei kovai yra 
daug svarbiau išlaikyti tautų 
moralę abiejose geležinės už
dangos pusėse“, — baigia pra
nešimas.

Kadangi ir musuose tam 
tikra prasme kultūrinių mainų 
klausimas yra, palyginti, ak
tualus, šis pranešimas ar bent 
jo platesnė santrumpa praver
stų sulietuvinama.

Kaune esą apie 39,00(1 mok
sleivių, pranešė Vilniaus radi
jas ryšium su naujųjų mokslo 
metų pradžia. Klaipėdoje jų 
esą apie 24,000.

Augančioji Karta Turi
Subręsti Patriotinėje Dvasioje

Tėvai ir globėjai, dažnai savo gyvenimą susiaurindami, 
daugumą savo išteklių skiria vaikų auklėjimui, jų mokslinimui 
ir aprūpinimui jų ateities. Bet kiekvienam lietuviui patriotui 
be pakankamo jaunuolių išmokslinimo ir gero išauklėjimo dar 
rupi, kad jo globoje esąs jaunuolis taip pat buzų ir geras 
lietuvis patriotas, kad laikytų savo didžia pare:ga lygiai, kaip 
jo tėvai, dirbti savo tautai ir musų visų brangiai tėvynei 
Lietuvai.

SLA ATSPĖDAMAS LIETUVIŲ TĖVŲ TROŠKIMUS 
RYŽTASI JIEMS PADĖTI JAUNIMO AUKLEJIME

Susivienijimo atsakingi vedėjai gerai žino šiuos lietuvių 
tėvų troškimus. Ir visiems tiems, kurie sau artimus jaunuolius 
rūpinasi įjungti į bendrą lietuvišką darbą, šiuo žygiu suteikia 
didelę pagalbą. Tėvams ir vaikų globėjams siūloma:

Tegu Jaunuoliai eina į Susivienijimą, tegu bręsta ir 
auga bendroje lietuviškoje organizacijoje, kurioje su
telpa visos patriotų lietuvių srovės, tegu jie įsisavina 
gražias Amerikos lietuvių tradicijas, tegu jie išauga 
verti pavaduotojai tų taurių musų veikėjų, kurie mo
kėjo patys pasiaukoti savo tautai ir sugebėjo visą 
lietuviškų visuomenę pažadinti didiems patriotiniams 
darbams.

VISAM GYVENIMUI NAUDINGA
Gali būti, kad jaunuoliai, geriau pažinę gyvenimą ir sa

vyje subrandinę visuomenines pažiūras, pagaliau pasirinks 
sau tinkamą srovę, kokios ilgainiui jau pasireiškė musų vie
šame gyvenime, bet jų dalyvavimas Susivienijime, jų praktika 
bendrame lietuviškame darbe jiems pasiliks visam gyvenimui 
naudingu pagrindu. Dalyvavimas Susivienijime tai stiprus 
jaunuolio užgrudinimas bendroje veikloje ir tolerantinėje lietu
viškoje dvasioje.

Mes turime suprasti, kad jaunuolis pats nepadarys aktua
laus sprendimo ir neskubės išreikšti pageidavimą, kad jam 
butų suteiktas galimumas dalyvauti Susivienijime. Čia yra jo 
tėvų, globėjų, krikšto tėvų ir visų jam gera trokštančių gi
minių bei artimųjų pareiga. Jie privalo nuspręsti ir įrašyti 
jaunuolį į Susivienijimą nariu, suteikiant apdraudą kmi sa
vaime yra svarbi ir reikšminga.

Kiekvienam turi būti aišku ir gerai suprantama, kad 
Susivienijimas paskelbdamas jaunuolių ypatingą vajų ir nu
statydamas išimtinai pigią apdraudos kainą turėjo nepaprastus 
tikslus ir užmojus.

Dabar, kai jaunuoliui teikiama apdrauda už 25 centus 
mėnesinių mokesčių $1,000.00 sumai, jau niekam ne
bėra kliūčių jaunuolį įrašyti į SLA. Mokesčiai tokie 
maži, kad kiekvienas, kas supras gilią šios akcijos 
naudą, be didelių sunkumų galės jaunuolį padaryti 
SLA nariu.

LAUKIAMA ATSILIEPIMŲ Iš VISŲJ LIETUVIU KOLONIJŲ
Jaunimo organizavimo į Susivienijimą darbas reikalingas 

visos musų plačiosios visuomenės dėmesio ir aktyvaus prita
rimo. Nes dalinas, ne pilnas šio jaunuolių telkimo plano vyk
dymas bus tolygus jo paskandinimui. Pagal Susivienijimo at
sakingų veikėjų nusistatymą, šis jaunuolių telkimo planas 
turi būti plačiai varomas visose musų kolonijose, turi būti 
nuodugniai aptartas visose veikliose musų kuopose, apskrityse, 
visuose SLA veikėjų susirinkimuose ir bet kuriuose jų subuvi
muose. Reikalinga jaunuolių telkimo akcijai neatidėliojant 
pritarti ir ją visomis išgalėmis paremti. Nudcisimas, neran
gumas ir bet kokie sutrukdymai šiam jaunuolių telkimo darbui 
nepaprastai pavojingi.

PRIEKYJE VISŲ KITŲ DARBŲ

Musų visų pirmasis uždavinys: jaunuolių telkimo reikalą 
dabartiniu metu pastatyti priekyje visų kitų musų organiza
cijos darbų. Veikėjai ir Susivienijimo patriotai! Dabar tar- 
kimės kiekviena proga apie jaunuolių telkimą paskelbtomis 
ypatingai palengvintomis sąlygomis, aiškinkim bendrą jo reikš
mę ir naudą kiekvienam jaunuoliui individualiai. Turi visoje 
lietuvių visuomenėje susidaryti palankios nuotaikos jaunuolių 
organizavimui į SLA eiles.

Jus turit puikią progą: Susivienijimo deimantinę do
vaną dovanoti savo artimam ir brangiam jaunuoliui.

i 

Jūsų visų uždavinys perduoti savo jaunimui tai, ką Jums 
Susivienijimas duoda savo deimantinio jubiliejaus proga.

SLA Pild. Tarybos Istorinis Nutarimas
Deimantinėje Sukaktyje Susivienijimas Skiria Stambią 

Dovaną Vaikams ir Jaunimui

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, atlikdamas tautinius 
ir kulturinius darbus bei palaikydamas lietuvybę musų atei
viuose, visada didelį dėmesį skyrė jaunimui. Neseniai prie 
TĖVYNES pradėta leisti jaunimo reikalams laikraštis SLA 
ATŽALYNAS. Dabar SLA Pildomoji Taryba savo suvažiavi
me Chicagoje, III., padarė nepaprastai svarbų, galima sakya 
istorinį, nutarimą, liečiantį jaunimą. __

Yra nutarta vaikams nuo gimimo dienos ir jaunimui 
iki 18 metų amžiaus ypatingai mažomis duoklėmis 
duoti gyvybės apdraudą: $1,()()().(>() tik už 25 centus 
mėnesinių duoklių.

Galima suprasti, kad tokio pigumo apdrauda turės būti 
išlaikyta SLA turimais rezervais. Todėl šiąja prasme Susivie
nijimas apdovanoja vaikus. Toji nepaprasto pigumo apdrauda 
yra pilnai užtikrinta SLA turtu ir apsaugota Jungtinių Ame
rikos Valstijų apdraudas tvarkančiais įstatymais.

Ned:delėmis duoklėmis galėjimas aprūpinti vaikus vertinga 
apdrauda yra labai naudinga tėvams, vaikų globėjams, gimi
nėms ir artimiesiems. Tokios mažos duoklės negali būti jok’u 
apsunkinimu nei vienai šeimai, nors jos pajamos butų mažos. 
Todėl dabar jau kiekviena šeima gali įrašyti savo vaikus į 
Susivienijimą. Ne tik tėvai, bet ir vaikų giminės, krikšto 
tėvai ir kiti artimieji turėtų pasistengti aprūpinti SLA apdrauda 
savo giminaičius, anukus ir kitus globojamus vaikus. Tai bus 
viena brangių ir prasmingų dovanų, įgyjamų tikrai mažomis 
išlaidomis.

Kelias lokiai apdraudai gauti yra labai paprastas. Vie
nam iš vaiko tėvų, globėjų, giminių ar artimųjų užtenka tik 
pasirašyti nesudėtingą aplikacijų, atsakant joje į keletą klau
simų. Tikrinti apdraudžiamųjų vaikų sveikatą pas kuopos 
ar kitą daktarą nereikia. Šis nepaprastai lengvas apdraudimo 
būdas yra tani, kad daugiau žmonių galėtų pasinaudoti pigia 
vaikų apdrauda.

Artimiausiu laiku SLA kuopos ir organizatoriai gaus rei
kalingas aplikacijas. Visus veikėjus prašome aplikacijas pa
naudoti jaunųjų narių prirašymui. Taip pat aplikacijas pa- 
skleiskime tarpe tų, kurie numato 'aprūpina vaikus mažų 
duoklių vertinga apdrauda. Jaunųjų narių telkimui duokime 
pirmenybę ir tam darbui panaudokime savo jėgas ir sugebė
jimus.

SIEKIAMA, KAD MUSŲ PRIAUGANČIOJI KARTA 
NENUTOLTŲ NUO LIETUVIŲ VISUOMENES

Daugelį metų Susivienijimas stovėdamas lietuvybės palai
kymo pirmose eilėsę ir kovodamas už musų tautos teises, nori, 
kad jo artėjanti 75 metų gyvavimo sukaktis butų pažymėta 
prasmingu darbu. Vienas gražiausių darbų yra rūpinimasis 
jaunimu. Todėl Pildoihoji Taryba priėmė minėtą nutarimą, 
kuriuo duodama labai lengvos sąlygos vaikams ir jaunimui 
tapti SLA nariais. Būdami Susivienijime jau iš pat mažens 
vaikai bus pratinami dalyvauti lietuviškoje organizacijoje ir 
jos patriotiniuose darbuose. Priaugančiai kartai bręstant lie
tuviškoje dvasioje bus jai mažesnis pavojus nutolti nuo musų 
visuomenės ir tuo lengviau išsilaikyti lietuviškos šeimos tarpe.

Susivienijimas, sudarydamas ypatingai palankias sąlygas 
jaunimui įjungti į musų broliškąją organizaciją, kviečia SLA 
kuopų valdybas, veikėjus ir tėvus pasinaudoti visiems prieina
momis sąlygomis ir patalkininkauti telkiant jaunimą į lietu
viškos organizacijos eiles. Juo didesnis skaičius jaunimo daly
vaus patriotinėje organizacijoje, tuo daugiau bus pasitarnauta 
lietuvybei. To siekia Susivienijimas įvesdamas nepaprasto 
pigumo apdraudos vaikams, ruošdamasis minėti savo veiklos 
75 motų—deimantinę—sukaktį.

i
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Susivienijimo kuopi) skubus pra
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 nurnerj.

MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo kandidatų 
nominacijoms artėjant 

šiemet kandidatų nominaci
jos SLA Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms įvyks TIK 
VIENA GRUODŽIO MENE
SĮ. Jos prasidės gruodžio mė
nesio pirmą dieną ir baigsis 
gruodžio paskutinę dieną. Vė
liau atliktos nominacijos ne
bus teisėtos. Visos nominaci
joms reikalingos iš centro pa
siųstos blankos turi būti už
pildytos ir kartu su balotais 
prisųstos centrai! nevėliau 
1960 metų sausio 6 dieną.

Todėl visos kuopos privalo 
narius sukviesti į gruodžio 
mėnesio susirinkimus laiškais 
ar atvirlaiškiais ir pada ryti 
juos skaitlingais. Nariai gavę 
pakvietimus, privalo dalyvau
ti susirinkimuose ir atiduoti 
savo balsus už tuos asmenis, 
kurie yra tinkami būti kandi
datais Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms. Rinkimai, 
kaip jau šioje vietoje buvo ra
šyta, įvyks 1960 metais kovo 
mėnesį.

Kandidatai Pildomosios Ta
rybos narių pareigoms nomi
nuojami tik vieną kartą į du 
metus, todėl gruodžio mėnesio 
kuopų susirinkimuose kiekvie
no nario būtina pareiga daly
vauti ir balsuoti už tuos as
menis, kurio jų manymu yra 
tinkami būti kandidatais ko
vo menesį rinkimams, jei no
minacijų metu gaus užtektiną 
skaičių balsų.

—-----------
Gerai, kacl nepraleidžia 
sukaktis Jylomis

Musų organizacija, S. L. A., 
gyvuoja arti 75 metus ir se
kamam seime ruošiasi atžy
mėti deimantinę sukaktį. Su
sivienijimui išgyvavus tiek 
metų, yra ir kuopų, gyvuojan
čių po 50 ir daugiau metų. Ge
rai daro tos kuopos, kurios iš
gyvavę 25, 50 ar daugiau me
tų, nepraleidžia tas reikšmin
gas sukaktis tylomis, vienokiu 
ar kitokiu budu jas pamini.

Susivienijimo 212 kuopa, 
gyvuojanti nedideliam ir ne
gausiai lietuviais apgyventam 
miestelyje Kenosha, Wiscon- 
sin, savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį paminėjo lapkričio 14 
dieną. Ši kuopa per 50 metų 
gyvavimo laikotarpį atliko 
daug gerų darbų, ji turi ener
gingų, patriotingų ir gabių 
veikėjų, tai jie nepraleido ty
lomis ir 50 metų gyvavimo su
kaktį ir ją gražiai paminėjo, 
už tai jiems priklauso didelė 
padėka, kad jie rūpinasi savo 
broliškos organizacijos reika
lais.

Toronte gyvuojanti Susivie
nijimo 236 kuopa, išgyvavusi 
25 motus, spalio mėnesio pas
kutinę dieną suruošė 
koncertą-balių, kuriame 
vavo apie 500 asmenų, 
pasakė Susivienijimo

i-

didelį 
daly- 

Kalbąi 
prezi- (
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SLA Dešimtos Apskrities Laikyto Metinio Su
važiavimo 1959 m. Spalio 18 Dieną, 2800 So 

Chicago Avenue, So. Milvvaukee, Wisconsin 
Protokolas 63

lerių pelno, dėka komisijos — 
Aldona Daukus, Irene Bren- 
ner ir Martha Kupcr darbo, 
narių ir visų dovanų aukotojų 
duosnumui ir gražios publikos 
rėmimui.

go įvairių organizacijų veikė- 
tvėrėjo
Nors 

tarpo ant visados, bet 
ilgai nepamiršime ir,

» Susivienijimo 
jis išsiskyrė iš

Pildomosios Tarybos nomina- 
ciniai balsavimai ir kuopos 
valdybos 1960 metams rinki
mai. Visų narių dalyvavimas 
būtinas.

atidarė pir-
Masili mis 1 
su sveikini-

linkėta sėkmės

Bitumskį priduota 
sąrašas delegatų.

F. Kapočienė

tuos kuopų susirinkimus, ku
riuose būna Centro valdybos 
narių rinkimai-balsavimai.

Dėl geresnės tvarkos iš 
Centro raštinės kiekvienai 
kuopai reikėtų siuntinėti kas 
6 mėnesiai narių mokesčių at
skaitas. Tokią tvarką į vedus, 
pasitaikius kuopose narių mo
kesčių priėmime klaida, leng
vai galima butų atitaisyti.

9. Sulskiui įnešus pagerbti 
mirusius narius. Atminčiai 
mirusių narių, dalyviai susto
jo ir minutės tyla atidavė mi- 
i usiems pagarba.

10. Apskrities naudai.
Nutarta būtinai suruošti 

parengimą. Į komitetą išrink
ti: M. Kasparaitis, J. Kaspa
ras, J. Mitka, J. Kasputis ir 
J. Mačiulis.

262 kuopos 
nas Bitumski 
nančiais 1960
apskrities metinį suvažiavimą 
šaukti į Waukegan, III., po 
priežiūra 262 kuopos. Užkvie- 
timas vienbalsiai priimtas.

11. Finansine apyskaita:
Likę iš praeitų i958 

metų _________ _
Nuošimtis už padėtus 

banke pinigus------
Kuopos 100, 133, 212, 
262 sumokėjo metinio

mokesčio į apskritį __

delegatas Anta- 
užkvietė 
metais

atei-
10-tos

jo bei 
kuopos, 
gyvųjų 
mos jo
prie kiekvienos progos prisi
minsim jo atliktus darbus per 
daugelį metų.

Lai jam bunie lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, o nubudime likusiai 
žmonai ir visai šeimai reiškiu 
užuojautą ir linkiu greito su
siraminimo.

Iki pasimatymo bankete ir 
susirinkime.

SLA 43 Kuopos Valdyba.

Aliquippa, Pa

SLA narių

buvo
1060

vien- 
metų

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopa šį mėnesį pra
dėjo ruošti “Whist Party” 
Sandaros svetainėje. Jos tęsis 
per visą žiemą. Prašomi Susi
vienijimo nariai ir visi geros 
valios 
jaukioj 
leisti.

lietuviai atsilankyti ir 
nuotaikoj laiką pra-

SLA 247 KUOPOS
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio men. 29 dieną, 
1 valandą po pietų, pas drau
gus Einikius, 1501 Green St., 
Aliąuippa, Pa. Todėl visi kuo
pos nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes artinasi pabaiga metų, tai 
butų labai gerai, kad nariai 
apsimokėtų mėnesines mokes
tis.

gali atsivesti savo draugus. 
Vakarienei mokestis $1.25. 
Tai visai maža mokestis už 
tokią vakarienę, kokią mes 
paruošiam, kur valgių pakan
kamai, taipgi netrūksta ir gė
rimų kiek kas nori. Taigi vi
si 23 kuopos nariai bukite se
kamam kuopos susirinkime, 
kuris įvyks gruodžio 6 dieną, 
aukščiau paminėtoj vietoj ir 
laiku. Nepamirškite atsivesti 
ir savo draugus, tegul ir jie 
pamato kokius pobūvius mes 
suruošiame, o vėliau jie taps 
kuopos nariais. Jeigu kurie 
norės, tai galės prisirašyti po
būvyje.

, Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Kenosha, Wis.

M. Jurgeliunienė,
SLA 17 kuopos fin. sekr.

dr. Lydla Za-

Svarbus SLA 135 Kuo
pos Susirinkimas

Taipgi bus rinkimas kuopos 
valdybos, tad visų narių pa
reiga būti šiame susirinkime.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

SLA 212 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 2 dieną, 
valandą vakare, Burgers 
4913 7-th Avenue.

š. m.
7:30
Hali,

1. Suvažiavimą 
mininkas Jonas 
valandą po pietų 
mu delegatų.

2. Paskirta patikrinti man
datus A. Bįtumskis ir J. Kas
paras. Laike tvarkymo man
datų kalbėjo vietinės SLA 133 
kuopos organizatoriai F. Jur
kus, J. Mitka ir J. Masilionis. 
Kadangi 133 kuopa šiuo suva
žiavimu mini 40 metų nuo 
133 kuopos sutvėrimo, tai kal
bėtojų apibudinta, kaip kuo
pa buvo sutverta ir kas nu
veikta per tą laikotarpį. Ap
skrities valdybos vardu pas
veikinta ir 133 kuopai per M. 
Kasparaitį 
ateityje!

3. Per A. 
patikrinimo
Dalyvauja nuo šių kuopų de
legatai :

100 kuopos - 
ir J. Kapočius:

133 kuopos — F. Jurkus E. 
Kaufman, D. Urlakis;

212 kuopos — G. Masilio- 
nienė, J. Kasparas, L. Šulskis 
ir S. Bacevičia;

262 kuopos — Antanas Bi- 
tumskis ir Tofilija Urmonie- 
nė.

Dalyvauja šiame suvažiavi
me 4 kuopos su 11 delegatų. 
Dadėjus apskrities valdybos 
narius: pirm. J. Masilionį,
sekr. M. Kasparaitį, iždin. J. 
Mačiulį ir organiz. J. Kasputį, 
•viso su sprendžiamais balsais 
15. Užregistruoti šie p. V. Bi- 
tumskienė, G. Mitkienė, Aldo
na Mitkaitė, Algirdas Mitka, 
O. Kaufman ir J. Mitka.

4. Perskaitė protokolą 62 sek
retorius M. Kasparaitis, kuris 
liko vienbalsiai priimtas,

5. Apskrities valdybos ra
portai išklausyti ir vienbalsiai 
priimti.

6. Paskirti knygas patikrin
ti S. Bacevičius 
man. Finansų atskaito 
tinka, iždin. ir sekr. 
vedamos tvarkiai.

7. Kuopų stovis ir 
Išklausyti pranešimai 
imti.

100 
vienas 
Pinigų 
sirinkimus nesilanko.

133 kuopa narių turi 12, 
pinigų ižde $96.37. Laiko į me
tus du susirinkimus.

212 kuopa turi narių 62, 
du mirė, ižde pinigų $924.97. 
Susirinkimai laikomi kas mė- 
nesis. Lapkričio mėn. 14 die
ną ruošia vakarienę atžymėji- 
mui auksinio jubiliejaus 
metų nuo kuopos sutvėrimo.

262 kuopa narių turi 28, 
pinigų ižde $359.17. Susirin
kimai laikomi kas antras mė
nuo, parengimų neruošia, nau
jų narių neprirašo, o senų 
praranda po kelis kas metai. 

Sutrauka per keturias kuo
pas — narių yra 124, ižduose 
pinigų $1,690.51.

8. Tartasi SLA reikalais.
Nutarta, kad kuopų delega

tams, kurie važiuoja į seimą, 
kiekvienam skiriama iš ap
skrities iždo po $10.00. Šis su
važiavimas pataria kuopoms, 
kad" duotų įnešimus 
Komisijai, kad ligonių 
tvarka butų pakeista, 
trijų vartoti vieną.

Dėl palengvinimo kuo-pų se
kretoriams, kad narių mokes
čiai į mokesčių blankas butų 
rašoma bendra suma, neskir
stant į smulkmenas.

Kuopų valdybos turi 
pastangas sukviesti

ir O. Kauf- 
o ata- 
knygos

veikla, 
ir pri-

narius,kuopa turi 22 
mirė, viena pasitraukė, 
ižde $310. Nariai į su-

50

Įstatų 
blankų 
vieton

dėti 
narius į

dentas Povilas Dargis. Meninę 
programos dalį išpildė muz. 
A. Prialgauskas ir solistas A. 
Paulionis. Parengimas visais 
atžvilgiais buvo sėkmingas.

$168.87 -

12.77

6.10

Viso bendra suma 
susidarė ______  $187.74

Išmokėta:
Amerikos Lietuvių

Tarybai auka____  $10.00
Sekr. M. Kasparaičiui

metų bėgio išlaidos __ 5.00
133 kuopai dalis išlaidų

šio suvažiavimo ........  10.00

SLA iždininkė N. Gugienė 
aiškino susirinkimui apie nau
juosius planus lietuvių orga
nizacijos ir pavieniams asme
nims tapti SLA draugybos na
riais, apie akcidentalę apdrau- 
dą ir vaikų ligoje pašalpos ir 
vaikų taupomąją apdraudą. 
Narės rodė didelio susidomėji
mo visais šiais planais, kurie, 
be abejo pakels 
skaičių.

Sekamos narės 
balsiai išrinktos
valdybon: Paulina Draugelis, 
pirm.; Bernice Ambros? vice 
pirm.; Virginia Shimkus užra
šų sekr.; Anna Jagiella finan
sų sekr.; Elizabeth Šatkaus
kas iždininkė;
leska daktarė kvotėja; Ber
nice Brijunas ir Florence 
Krauss iždo globėjos ir Irene 
Brenner ir Helen Pace ligonių 
lankytojos.

Susirinkime buvo pristatyta 
nauja narė Anna Dochee, kuri 
žadėjo darbuotis kuopos ir S. 
L. A. naudai. Narės ją šiltai 
sveikino.

Atlikus dienotvarkę kaip į- 
prasta buvo vaišės ir žaidi
mai. Susirinkimo šeimininkės 
Mary Endzulis ir Emily Do
kas vaišino visas skania bab- 
ka, pyr a g a i č i a i s ir kava. 
Gruodžio mėnesio susirinkime 
įvyks nominacijos į SLA Pil
domąją Tarybą. Bus ir šeimi- 
ninė Kalėdų pramoga. Narės 
kviečiamos skaitlingai daly
vauti. Narė.

Brockton, Mass.

Mirė Adomas Jazukevičius, 
SLA Kuopos Tvėrėjas

ir

Viso išmokėta ___ $25.00 
Lieka ižde pinigų $162.74

12. Išrinkta apskrities rei
kalų vedimui valdyba:

Pirm. Jonas Masilionis, 
Vice pirm. Jurgis Kapočius, 
Sekr. M. Kasparaitis, 
Iždin. Juozas Mačius, 
Organiz. Juozas Kasputis 

Pranas Jurkus.
13. Suvažiavimą tvarkiai 

Į vedęs pirm. J. Masilionis už
darė 4:30 valandą po pietų.

Per p. Mitkus dalyviai pa
kviesti prie pietų. P-nia G. 
Mitkienė su dukra Aldona pa
teikia skaniai pagamintus pie
tus, prie valgių atsirado gėri
mų. Dalyviai prisisotinę ir nu
gėrę pasijuto gerame upe. Va
dovaujant A. Bitumskiui, pa
dainuota linksmai skambančių 
dainelių. 133 kuopai ilgiausių 
metų, ir dalyviai sudėjo kuk
lią dovanėlę $17.00.

Visi dalyviai patenkinti 133 
kuopos vaišingumu, pareiškė 
padėka pp. Mitkams už vietą 
ir vaišes. Dar kartą linkėjo
me 133 kuopai ir jos veikė
jams sveikatos ir sėkmės.

M. Kasparaitis, 
SLA 10 apskr. sekr.

buvo nuvež- 
kurioj išbuvo 

ir jau ruošėsi 
bet neteko są- 
ir neatsigavo.

SLA 208-tos Pirmo 
sios Moterų 

Kuopos Veikla

Cliicago, Illinois.
trečiadienį įvyko SLA 208-tos 
pirmosios moterų kuopos su
sirinkimas, kuriame buvo ren
kama sekantiems metams 
kuopos valdyba, išduotas ra
portas iš rudeninio parengimo 
ir padaryta visa eilė kitų nu
tarimų.

Kaip jau nekartą buvo mi
nėta kuopos rudenio paren
gimo komisija labai sumaniai 
ir energingai dirbo, ir tas tik 
pasitvirtino juo aiškiau, kuo
met komisijos pirmininkė Al
dona Daukus išdavė savo ra
portą. Pasirodo, kad kuopa 
turėjo virš keturis šimtus do-

Praeitą

•r . / 5

I

Šis metų lapkričio mėnnesio 
4 dieną netikėtai mirė Susi
vienijimo kuopos tvėrėjas ir 
ilgametis narys bei veikėjas 
Adomas Jazukevičius, sulau
kęs 72 metus amžiaus, gyve
nęs 8 Harvard Street. Prieš 
savaitę laiko Adomas Jazuke
vičius čia įvykusiame Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros antrosios apskrities suva
žiavime suruoštoj vakarienėj 
gaspadoriavo ir gerai jautėsi. 

, Suvažiavimas įvyko spalio 
mėn. 25 dieną Sandaros sve-, 
tainėje Brocktone.

Kaip vietinis laikraštis ra
šo, jis savo namuose netikė
tai paslydo ir puldamas pavo
jingai susižeidė, 
tas į ligoninę, 
vieną savaitę 
važiuoti namo, 
monės, apalpo

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Brocktone išgyveno apie 
50 metų, arti 30 metų užlaikė 
vaistinę Montello, vėliau dir
bo batų dirbtuvėje iki išėjo į 
pensiją 1954 metais. Jis my
lėdavo žuvauti, tai gyvenda
mas iš pensijos liuosą laiką 
praleisdavo žuvaudamas.

Jis buvo aktyvus narys Lie
tuvių Klubo ir jam dirbo. 
1921 metais jis buvo vienas 
iš organizatorių Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopos ir 
buvo jos pirmininkas. Jis taip
gi buvo pirmininku Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
Klubo ir buvo užrašų sekreto
rium 9 metus. Jis buvo narys 
Lietuvių Piliečių Klubo.

Be jo žmonos Alice Jazuke- 
vičienes, nuliudime liko sūnūs 
Algirdas, gyvenantis St. Pe
tersburg, Florida; taipgi liko 
duktė Mrs. Theodore Florence 
Bareika, gyvenanti Whitman; 
brolis Antanas, gyvenantis- 
Aubur, Me.; ir sesuo Mrs. Jo
sephine Kasetta Brocktone, 
šeši anūkai ir kelios seserėčios 
ir brolvaikiai. Palaidotas Mel- 
rose kapinėse.

Tai dar vienas naujas ka
pas gero žmogaus ir energine 

,-J I

Philadelphia, Pa. — Ger
biamieji SLA 135 kuopęs na
riai ir narės. Jau dėl*to ilgas 
laikas praėjo kaip visi bendrai 
buvome susirinkę į vieną vie
tą. Nors musų susirinkimai 
šaukiami kas mėnesis. Pirmu
tinį sekmadienį ir kas mėne
sis tie susirinkimai įvyksta. 
Bet į tuos susirinkimus dau
giausia tik maža dalis musų 
kuopos narių susirenka, o ki
tiems tai viena, tai kita prie
žastis atsiranda ir į musų su
sirinkimus neatsilanko. Bet 
šiuo kartu mes SLA 135 kuo
pos valdyba kreipiamės į vi
sus kuopos narius ir nares su 
prašymu — atsilankykite į 
musų šaukiamą susirinkimą, 
kuris įvyks šių metų gruodžio 
mėnesio 6 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikalėj svetainėj, 2715 E. 
Allegheny Avenue. Šitas susi
rinkimas yra labai svarbus, 
jame bus nominuojami kandi- 
tatai į Centro valdybą, o taip 
pat ir musų kuopos valdyba 
renkama. Tad gerbiamieji na
riai ir narės nelikite tą sek
madienį namie, pasidarykite 
kelioms valandoms liuoso lai
ko ir atsilankykite į musų 
šaukiamą susirinkimą.

Jūsų atsilankymas į šį susi
rinkimą prisidės prie SLA vei
kimo. Kiekvieno jūsų balsas 
yra svarbus ir reikalingas. 
Juk valdybos rinkimai nėra 
jau taip visai paprastas daly
kas, reikia žiūrėti, kad tinka
mi asmenys įeitų į valdybą. 
Todėl musų didžiausia organi
zacija, SLA, šaukia jus visus 
taip kaip savo šeimą rinktis į 
•vieną būrį nors vieną kartą 
per metus, ir tai savo troški
mus bei pageidavimus pareik
šti ir savo balsą atiduoti už 
tuos asmenis, kurie jūsų ma
nymu yra tinkami Pildomo
sios Tarybos narių vietai. Tai
gi gerbiamieji visi, visi pribu
kite į šį musų šaukiamą susi
rinkimą. Ligi pasimatymo su
sirinkime. Linkėtina visiems 
geros sėkmės.

Gust. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

I

South Boston, Mass.

55 metų 
banketas į- 

Drau- 
West 
š. m.
5 va-

Pranešimas SLA 185 Kuo
pos Nariams

Pranešu visiems nariams ir 
narėms, kad kuopos metinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
mėn. 1 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Lietuvių svetainėje, 
2006 139-th St., East Chica
go, Indiana.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandadatai SLA 
Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms ir rinkimas kuopos 
valdybos 1960 
turime ir kitų 
aptarimui.

Todėl visi
maloniai prašomi dalyvauti ir 
apsvarstyti visus reikalus ir 
išrinkti patikimą kuopos val
dybą, kad vėliau nereiktų gai
lėtis

Visi kuopos nariai esate 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir nominuojami kandidatai į 
Pildomąją Tarybą.

J. Kasputis,
SLA 212 kuopos sekr.

Binghamton, N. Y

Oficialus Pranešimas SLA 
50 Kuopos Nariams

I

metams. Be to, 
svarbių reikalų

kuopos nariai

ir kalbėti be reikalo'.
Juozas Liubinas,

Kuopos sekretorius.

Amsterdam, N. Y.

SLA 272 KUOPOS 
visuotinas metinis narių susi
rinkimas įvyks šių metą gruo
džio mėn. 6 dieną, sekmadienį, 
1:30 valandą po pietų, Ameri
kos Lietuvių Klubo Svetainė
je.v

Maloniai kviečiami visi na
riai ir visos narės dalyvauti, 
nes bus nominuojami kandida
tai Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms ir kuopos valdybos 
rinkimas. Taipgi sekretorius 
pateiks metinį raportą apie 
finansinį stovį ir bus aptaria
mi kiti svarbus kuopos reika
lai.

SLA 50 kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 1 dieną, antradienio 
vakare, 7.30 valandą, Lietu
vių Svetainėje, A. Klimo Stu
dijoje, 315 Clinton Street.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams.

Tad visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir 
padaryti jį skaitlingu, taipgi 
atlikti savo pareigas.

Kitokių 
siunčiama.

P.
SLA 50

pranešimų nebus

B. Balchikonis, 
kuopos sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

J. šunskis,
SLA 272 kuopos sekr/

Shenandoah, Pa.

SLA Kuopos Susirinkimas

SLA 23 kuopos mėnesinis ir 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 6 dieną, 
12 valandą, Lietuvių Veteranų 
patalpose, 216 N. Main St.

Taipgi pranešu 23 kuopos 
nariams, kad sekantis susirin
kimas bus svarbus, nes jame 
bus rinkimas kuopos valdybos 
1960 metams ir nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms, 
konstitucija sako,

SLA 43 kuopos 
veiklai atžymėti 
vyks Lietuvių Piliečių 
gijos Auditorijoje, 368 
Broadway, So. Bostone, 
lapkričio mėn. 29 dieną, 
landą vakare.

Bankete kalbos: K. Jurge- 
liunas, vienas iš pirmųjų kuo
pos narių ir adv. S. Šalnienė. 
Griež nuolatinis Piliečių Drau
gijos orkestras. Be vakarienės 
veiks ir bufetas.

Kviečiame visus kuopos na
rius su šeimomis ir svečiais 
šiame bankete dalyvauti.

Ta pačia proga pranešame, 
kad SLA. 43 kuopos metinis 
narių susirinkimas yra kvie
čiamas š. m. gruodžio mėn. 9 
dieną, 6:30 vai. vakaro Lietu
vių Pieliečių Dr-jos patalpose, 
kuriame bus vykdomi SLA

SLA 
kad laike 

nominacijų ar rinkimų Pildo
mosios Tarybos kiekvienas 
narys privalo dalyvauti susi
rinkime.

Praeitame kuopos susirinki
me buvo nutarta, kad atviru
tėmis pakviesti narius į se
kantį susirinkimą, tai jei dėl 
kokios nors priežasties kuris 
narys negautų atvirutės, tai 
šį mano pranešimą laikykite 
oficialiu pranešimu.

Dar primenu, kad po susirin
kimo bus vakarienė-pobuvis, 
kaip turėdavom per praeitus 
keliolika metų. Praeitas susi
rinkimas nutarė, kad nariai

Susivienijimo Lietinių Ame
rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas lapkričio mėn. 22 dieną,
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių 
Street, 
skrities 
skrities 
kuopas 
prisiųsti 
džiams pasibaigus, bus vaka
rienė delegatų pavaišinimui.

—o—
Susivien ijimo Lietuvių Ame

rikoje. trečiosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks lapkričio mėn. 
22 dieną, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street, 
S. S. Pittsburgh, Pa. Prasidės
2 valandą po pietų. Apskrities 
pirmininkas Stasys Bakanas 
prašo visas apskrities ribose 
gyvuojančias kuopas išrinkti 
delegatus ir prisiųsti suvažia
viman. Bus aptariami Susivie
nijimo deimantinio seimo ven
gimo reikalai ir renkama ap
skrities valdyba 1960 metams.

—o—
St. Petersburg, Florida, — 

Susivienijimo 373 kuopos ren
giami bendri pietus įvyks šių- 
metų lapkričio mėn. 28 dieną, 
šeštadienį, Laiškanešių Sve
tainėje, 314 15 Avenue South. 
Pietus bus duodami 12 valan
dą dieną. Rengėjai kviečia vi
sus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti. Po pietų bus 
šokiai.

Klube, 41 Berkeley 
Lawrence, Mass. Ap- 
pareigunai prašo ap- 
ribose gyvuojančias 
išrinkti atstovus ir 
į suvažiavimą. Posė-

)

I

South Boston, Mass. — Su
sivienijimo 43 kuopa 55 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
rengia banketą lapkričio 29 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje, South Bos
tone. Pradžia 5 valandą po* 
pietų. Rengėjai kviečia visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 ku< 
pos nariais atžymėti 56 metų 
gyvavimo sukaktį.
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Lapkričio 20, T V V N E 9

PIRMAS VAŽIAVIMAS
SOFIJA AMBRAZEVIČIENE

s
Pakvietė mane, aną sekma

dienį, Petras pasivažinėti jo 
nauju, ką tik nupirktu, auto
mobiliu.

— Kaip, sakau, ar tu gavai 
“driver license?”. Kaip tu iš
mokai taip greit atsakyt į vi
sus klausimus? Jog tu ir skai
tyt negalėjai angliškai...

Žinau gerai, kad Petras 
Lietuvoj buvo kepėjas ir jo
kio didesnio mokslo nebaigė. 
Per karą buvom toj pačioj 
stovykloj ir, nuo to laiko, 
skaitėmės draugais.

— E, e, brolau, atsakė ji
sai, o kam yra gailva? Aš nie
ko neišmokau ir nieko neatsa
kinėjau. Suradau tokį žmogų, 
kuris man pasižadėjo išgaut 
“license” ir išgavo. Žinoma, ne 
veltui.

— Tai kiek gi tu jam sumo
kėjai, gal ir ne mažai?

— Na, mažai, ne mažai, tai 
yra paslaptis, bet tau, kaip 
geram draugui, pasakysiu: 
tūkstantį dolerių.

— Tūkstantį dolerių’... stvė- 
riausi už galvos. Ar tu sudur- 
navojai? Jog už tūkstantį do
lerių tų galėjai užpirkt namą 
ir nemokėt nuomos.

— O kam man reikia to na
mo, pasakė Petras, bėdą ant 
galvos. Sumoku nuomą ir spa- 
kainas, nei dažyt, nei taisyt. 
Aš noriu gyvent, bet ne na
muose sėdėt, užsidaręs. Noriu 
matyt miškus, laukus, debe
sis, pažiūrėt, kaip vanduo 
banguoja ežeruose.

— Bet kad tu gi nemoki 
vairuot, taip kaip važiuosi?

— Tai mažiausias dalykas, 
pasakė Petras. Ana, Stasys 
žinai, tas, ką dažnai pasige
ria, neseniai išmoko vairuot 
ir gavo “license”, bet neturi 
už ką nupirkt mašiną, nori su 
manim važinėt. Aę jam mokė
siu. Na, daug nekalbėsim, ei- 
va.

Lietuvoj Petras ne tik ne
turėjo nuosavo automobiliaus, 
bet jam ir į galvą neatėjo net 
svajot apie tą, bet Amerikoj 
— mintis apie pirkimą maši
nos (pasidarė įkiri ir nedavė 
jam miegot. Čia tik tas neturi 
mašinos, kas nenori. Kuom gi 
Jis blogesnis už kitus? Išjuoks 
visi! Tiesa, kad tokio noro tai 
ir nupeikt negalima, nes A- 
merikoj be mašinos, tai kaip 
be kojų. Visur toli ir pėsčias 
nedaeisi.

y •

f

I
1

I

I

persisky- 
važiuot į

neblogai. 
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Prie Petro buto stovėjo 
naujutukas, ugninės spalvos, 
vasariškas, su pakeltu viršum, 
automobilis. Stasys jau sėdėjo 
už vairo. Petras atsisėdo prie
šakinėj sėdinėj, palei Stasį, o 
aš ir Jonas, dvilikos metų Pet
ro sūnūs, iš užpakalio. Su 
žmona Petras buvo 
ręs. Visi panorėjo 
Belle Isle.

Važiavimas sekėsi 
Višos gatvės buvo
tos automobiliais važiuojančių 
miestiečių, kurie, taip pat, 
skubėjo į Belle Isle praleist 
sekmadienį pievose, prie van
dens.

Ir ištikrųjų, kaip malonu 
tame Belle Isle!... Milžinišką 
salą supa, iš abiejų pusių, pla
čioji Detroit upė, kurią plau
kioja daugybė ne tik preki
nių, bet visokiausio typo laivų 
ir laivelių. Čia, žiūrėk, eina 
tamsiai rudos spalvos prekinis 
laivas, prikrautas geležies ir 
plieno. Eidamas prieš vande
nį, jisai sunkiai stumiasi pir
myn, alsuodamas, kaip pavar
gęs žmogus, o čia jį aplenkia 
lengvas, baltas, keleivinis lai- 
vukas. Ant denio matosi daug 
gražiai apsirengusių žmonių 
ir griežia orkestras, matyt, 
važiuoja kokia tai gegužinė. 
Vandenį rėžia, visom kryptim, 
daugybe irklinių laivelių. Mė- 
linoji upė blizga, banguoja, 
skuba, lyg kas tai gyvas tą 
vandenį stumtų.

Visa sala apaugusi me
džiais ir žydinčiais krūmais,

K

Atsirado ir ne- 
degtinės, kurią 
švarko kišenėje 
kaip jis sakė,

tarp kurių, pievelėje, stovi 
stalai, suolai ir geležiniai pe
čiukai tinkami spirginimui 
mėsos ar kiaušinienės. Daugy
bė visokių rasių ir spalvų 
žmonių naudojasi tuom ir ke
pa atneštus su savim produk
tus. Sustojom palei vieną pe
čiuką ir užkurę ugnelę pradė
jom spirgint atvežtas su sa
vim dešreles, 
maža bonka 
Stasys turėjo 
kad aplaistyt,
pirmą važiavimą. Dėl gėrimo 
— Petras silpnai protestavo, 
bet Stasys įtikino, kad nuo 
poros stikliukų niekas nepasi- 
gers. i

Gėrėm, valgėm ir gėrėjo
mės gamta iki sutemos. Va
žiuot atgal, dėl trafiko, taip 
pat nebuvo galima greičiau, 
kaip žingsniu. Pervažiavę per 
upės tiltą ir įvažiavę į miestą, 
Petras sugalvojo dar pasiva- 
žinėt po greta esančias kapi
nes, pažiūrėt, ar gerai eina 
automobilis. Buvo aiški mėne
siena ir takeliai, kryžiai ir pa
minklai kogeriausiai matėsi, 
tačiau, kiek pavažiavę, Stasys 
pataikė tiesiog į paminklą ir

taip į jį trenkė, kad pamink
las nuvirto, o Jonas buvo iš
mestas iš mašinos ir, apsiver
tęs ore, krito tarp kapų. Mes 
visi gavom tik mėlines, kas 
ant rankų, kas ant kaktos. 
Pakelėm Joną, įsodinom atgal 
ir, kad niekas neužtiktų, grei
tai važiavom šalin nuo tos 
vietos. Laimei, tuo laiku ka
pinėse nebuvo nei žmonių, nei 
sargų.

Nežinia, ar dėl nemokėjimo 
vairuot, ar dėl išgertų burne
lių, pavažiavę porą gatvių, ant 
užsisukimo, Stasys drožė tie
siog į elektrinį stulpą, 
taip stipriai, kad 
mašinos susilenkė, o 
apsvaigę, parkritom.

' likom gyvi, nors ir 
sutrenkti.

Bet gatvė — tai ne kapi
nės. Bematant susirinko di
džiausia minia žmonių. Vieni 
— padeda mums išlipt, kiti— 
apžiūri mašiną... Gvoltas, pa
tarimai... Čia pat atsiradusi 
policija kamantinėja Stasį, 
kas pirko mašiną, kur, kada, 
kas išdavė “license?” Pasiro
dė, kad Petras turėjo mašiną 
tik vieną dieną ir nespėjo dar 
paimt nei “inšiurens”.

Matyt, kai subraškėjo Pet
ro sunkiai uždirbti fabrike pi
nigėliai... Dar, ko gero, atsi
durs ir kalėjime.

tį. Darbą pajudinus — viskas 
eitųsi sklandžiau. Bematant 
prabėgtų keli metai, redakci
jos kartotekose atsirastų šim
tai vardų nuotraukų. Lietuvių 
Sporto Enceklopedijos sunku
sis kliuvinys butų įveiktas.

FASKas ir visi geros valios 
lietuviai sportininkai — spor-

tininkės: nutarkite leisti Lie
tuvių Sporto Enciklopediją! 
Jūsų pusėje stovės didžioji ne 
tik sportuojančių dalis, bet 
ir gausus jų draugai. Padary
kite dar vieną ir didelį žygį 
Lietuvos naudai: padovanoki
te Tautai Lietuvių Sporto En
ciklopediją!

Naujas Emigracijos Įstatymas 
ungti Šeimas

ir tai 
priešą kis 
mos visi 

Laimei 
smarkiai

Lietuviai Sportininkai Verti Lietuvių 
Sporto Enciklopedijos

ALGIRDAS GUSTAITIS

pergalingi karo žygiai 
įmanomi be ouikiai 
pasiruošusių vyrų.
tai jau gilioje praei-

visi su dė-
Ir vėles-

Daugelio lietuvių sportinin
kų didžiųjų sporto laimėjimų 
gal jau niekados negalėsime 
surankioti, kadangi neturime 
prieš keletą šimtų metų išlei
stos Lietuvių^ Sporto Enciklo
pedijos. Negali būti abejonės, 
kad Lietuvos imperijos žydėji
mo metuose buvo lietuvių pra
našiausių visoje Europoje sa
vo sportiniais atsiekimais. Tuo 
laiku sporto žaidynėms kreip
tas didesnis dėmesys nei da
bar, ir 
nebūtų 
fiziniai

Deja,
tyje, ir jeigu kam nors pavyk
tų surasti bent paskirus įsto
jimai ir sportiniai pasididžiuo- 
tinus asmenis — 
kingumu priimtų,
niaisiais laikais, Lietuvai sten
giantis atlaikyti svetimųjų 
smūgius, ir okupacijoje, ma- 
nytina, buvo jne tik reikšmin
gų visuomenininkų, rašytojų, 
architektų, bet turėjo būti ir 
pranašių lietuvių sportininkų. 
Kur jie? Ar ne lietuvis pirma
sis bandė skristi lėktuvu? Ka
da, kur ir kieno tai buvo at
likta?

Paliekant praeitį praeityje, 
pagalvotina apie dabartį. Kas 
darima lietuvių sportinių lai
mėjimų apsaugojimui? Ar tu
rime suregistravę Nepriklau
somos Lietuvos laikais įvyku
sias, rungtynes Lietuvoje ir 
užsienyje? Ar sužymėjome, 
kiek kokie sporto klubai dar
bavosi sporto populiarizavi- 
mui? Ar suvesta kiek kurie 
sportininkai yra dirbę lietu
viškam sportui, kiek laimėję 
rungtynių, kiek pastatę re
kordų ?

Tai būtina turėti. Visų pir
ma nusipelniusiųjų pagerbi
mui. Antra—turėti po 
dokumentą įrodantį 
klausomos Lietuvos 
padarytam sportiniam
gurnu atžymėti, atremti gali
miems ar daromiems komuni
stų užmetimams. Toksai leidi
nys duotų pilną vaizdą, ko
kiu ir kaip teisingu keliu bu
vo vedama į ateitį, į tolesnius, 
sekančius lietuvių sportinius 
laimėjimus, ko išdavoje ir da
bar Lietuvoje, nors ir oku
puotoje, turime tokį gražų 
lietuvių sportininkų prieaug
li.

“Antroji Lietuva” yra už
sienyje. Ji tvirta, didelė, veik
li, neretai stipriai pątrijotinė. 
Joje gyvenančiųjų atsiekimai,

ranka 
Nepri- 
laikais 
pažan- •
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i pergalės yra ne kam kitam, 
tik tėvų žemei Lietuvai ski
riami. Tieji laimėjimai tyri 
kaip šaltinio vanduo, gražus 
kaip tekančios saulės pavasa
rio rytmetis, brangus ir visad 
mieli kaip Baltijos gintaras.

Butų neleistinas nusikalti
mas neatžymėti užsienyje ar
ba “antroje Lietuvoje” gyve
nusių ir gyvenančių lietuvių 
laimėjimų. Jų yra tiek daug 
ir tiek reikšmingų/jog kartais 
net mes patys nežinome, jog 
jie lietuviai... Įvairiose sporto 
srityse: bokse,, imtynėse, avi- 
jacijoje, plaukimuose, krepši- 
nyje, beisbole ir tt. Kitur 
vėl pergalingi šachmatininkai, 
stalo tenisininkai. Laurai, tau
rės, čempijonatai. O Amerikos 
krepšininkų kelionė į Pietų 
Ameriką su pergalingais lai
mėjimais Argentinoje, Brazi
lijoje, Venezueloje ir kitur

Jų laimėjimų atžymėjimai 
perijodikoje nėra viskas. Tai 
kaip plačiuose laukuose au- 
gantieji grudai, reikalingi vi
sų iki vieno surinkimo, sukro- 
vimo, kad ne tik šeimininkas 
(Lietuva), bet ir visi svečiai 
ir priešai galėtų pasižiūrėję 
pamatyti didįjį tautos aruodą 
pilną gražiausiojo derliaus.

Toksai rinkinių vertybių at- 
saikėjimas, išlukštenimas ir 
dalykinis atrinkimas būna 
pats geriusias, kada pakliūva 
į enciklopediniu budu atsijoji- 
mą, redagavimą. Laikraščiai, 
žurnalai bei paskiri leidinukai, 
net ir leidiniai, niekad neat
stos enciklopedijos. O lietu
viai sportirtinkai daugiau nei 
verti Lietuvių Sporto Enciklo
pedijos.

Butų stačiai nusikaltimas 
savajai, lietuvių tautai, kad 
musų sportininkai, turintieji 
tankų lietuviškų sporto orga
nizacijų tinklą nuo vieno van
denyno iki kito vandenyno vi
sur kur tik gyvena lietuviai: 
Kanadoje, JAV-se, Argentino
je, Brazilijoje, Australijoje ir 
tt., nenorėtų ar nedrįstų leis
ti Lietuvių Sporto Enciklope
dijos.

Be abejo, kebliausiai butų 
sudaryti redakciją. Bet turint 
didelį kadrą ne tik veklių, bet 
ir veteranų sport: ninku, kurių 
ne vienas saugo vertingas me
džiagas, nešiojasi reikšmingų 
prisiminimų, turint plačią ir 
lietuviams sportininkams pa
lankią spaudą — nebūtų dide
lio sunkumo įveikti tąją kliu-

P r e z i d ento Eisenhowerio 
rugsėjo mėn. 22 dieną pasira
šytas naujas statymas leis 
tūkstančiams, belaukiančių sa
vo kvotos eilės, susijungti su 
savo šeimomis JAV-se oe to
limesnio atidėliojimo. Naujas 
įstatymas duoda ne kvotos 
statusą asmenims, kurie Ame
rikos Konsulate buvo užsire
gistravę ligi 1953 pietų gruo
džio mėn. 31 d. kaipo antroj 
trečioj ir ketvirtoj vietoj sto
vi, norimi įsileisti emigrantai, 
ir kuriems prašymai emigruo
ti buvo aprobuoti prieš 1959 
metus sausio mėn. 1 d. Toks 
ne kvotos statusas bus taip 
pat taikomas tokių emigrantų 
žmonom ir vaikams, kurių da
bartinis vedybų stovis yra 
toks pats, koks buvo prašymo 
dėl vizos ir vėliau dėl įleidimo 
į JAV-es padavimo metu.

Tarp norimų įsileisti grupių 
yra Amerikos piliečių tėvai, 
kurių amžius siekia mažiau
siai 21 metus; į JAV-es pagal 
įstatymą priimtų ir Ameriko
je gyvenančių emigrantų žmo
nos ar vyrai ir nevedę sūnus 
ir dukterys; Amerikos piliečių 
vedę vaikai bei broliai ir se
serys. Kraštai, kurie šiuo į- 
statymu daugiausia pasinau
dos, yra sekantys: Italija, 
Portugalija, Graikija, Jugos
lavija ir Lenkija.

Naujas įstatymas taip pat 
daro keletą pakeitimų pagrin
diniame emigracijos įstatyme 
norimų įsileisti asmenų atžvil
giu. Šiais pakeitimais galės 
pasinaudoti nevedę sūnus ir 
dukterys virš 21 metų am
žiaus, kurių abu tėvai yra A- 
merikos piliečiai ir nuolatiniai 
gyventojai. Nevedę virš 2J 
metų amžiaus Amerikos pilie
čių tėvų vaikai, ligi šiol buvę 
ketvirtoj norimų įsileisti as
menų eilėj, dabar yra priskir
ti prie antros eilės, kuri ligi 
šiol buvo rezervuota Ameri-
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esan- 
pakilo 
kvotų,

kos piliečių tėvams. Nevedę 
Amerikos gyventojų' vaikai 
virš 21 metų amžiaus, kurie 
neturėjo jokios kategorijos li
gi dabar, bus priskirti prie 
trečios eilės norimų įsileisti 
asmenų kategorijos. Kadangi 
šie pakeitimai yra daromi ne
didinant pačių kvotų skai
čiaus, priskirti prie aukščiau 
išvardinto norimų įsileisti as
menų grupių, turės varžytis 
su nauja grupe. Kai kurie tė
vai, pavyzdžiui, kurie laukė 
savo eiles pagal antroj vietoj 
esančių norimų įsileisti žmo
nių kategorija, ten, kur tokių 
asmenų skaičius perviršija, 
turės laukti dar ilgiau.

Ketvirtoj kategorijoj 
čių asmenų skaičius 
nuo 25% ligi 50% iš
kurios nebuvo išnaudotos pir
mųjų trijų kategorijų. Į juos 
įeina Amerikos piliečių • broliai 
ir seserys bei vedę sūnus ir 
dukterys. Be to, naujas įsta
tymas prideda jų žmonas bei 
vyrus ir mažamęčius jų vai
kus. Tai įgalins šeimas emi
gruoti kartu, tačiau tuo pa
čiu, prisidėjus asmenų skai
čiui, tai nudels anksčiau užsi
registravusių emigravimą į, 
JAV-es iš tų vietų, kur kvo
tos yra perpildytos. Toliau, 
ketvirtos kategorijos padidini
mas sumažins giminių netu
rinčių (nonpreference) emi
grantų skaičių, kurie galės at
vykti į JAV-es.

Naujas įstatymas taip pat 
duoda ne kvotos statusą ant
ros ir trečios kategorijos emi
gruoti norintiems, dėl kurių 
asmenys, priimti į JAV-es pa
gal Pabėgėlių Aktą 1953 m., 
padavė prašymus prieš 1959 
metus sausio mėn. 1 dieną. 
Tuo metu nemažas asmenų 
skaičius atvyko į Ameriką, 
paliko savo šeimas kraštuose, 
kur emigracijos kvotos buvo 
perpildytos.

American Council.
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Iš SLA 7-sios Apskrities Suvažiavimo
sekr. J. Maceina 
antras vice pirm, 
skas.

dėl ligos ir 
Just. Bučin-

J. Maceina

Naujelienę

SLA 7-sios apskrities suva
žiavimas įvyko sekmadienį, 
rugsėjo 20 dieną, Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 91 North 
Main Street, Pittston, Pa.

Apskrities pirmininkas Ado
mas Miliauskas suvažiavimą 
pradėjo 2:30 valandą po pie
tų. Į mandatų komisiją pasky
rė: Ms. Stanislovaitienę 35 kp., 
Oną Miliauskienę 115 kp. ir 
M. Grėštoraitienę 7 kp. Ženk
lelius prisekti
115 kip., M. Urbonienę 115 kp. 
ir M. Kižienę 7 kp. Maršalka 
J. Večkys 1 kp. Koresponden
tas A. Ambrozaitis 115 kp.

Kol mandatų komisija tvar
kė mandatus — pirmininkas 
pakvietė pakalbėti 115 kp. iž
do globėją Jurgį Ivanauską, 
buvusį SLA vice prez. ir ap
skrities pirmininką V. Kama
rauską ir 50 kuopos delegatą 
B. P. Balčikonį. Jis kalbėjo 
apie Chruščevo atsilankymą 
ir SLA reikalais. Jis pareiškė, 
kad musų reikalas rūpintis 
jaunimu ir kalbinti jį į Susi- 
vienijmą.

Balčikonis priskirtas prie 
mandatų komisijos, kuri yra 
ir rezoliucijų komisija, kad 
paruoštų atitinkamą rezoliuci
ją apie Chruščevą ir pasiųsti 
ją atitinkamiems valdžios pa
reigūnams.

’ Mandatų komisijos rapor
tas. Dalyvauja 8 kuopos su 
29 delegatais ir 6 valdybos 
nariai, viso 35 delegatai. Du 
valdybos nariai nedalyvavo —
. i ■ ... ■ I '
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Kadangi sekr. 
serga, tai sekretoriaus parei
gas eiti paskirta p. Nelė Ba- 
jorienė.

Skaitytas praeito suvažiavi
mo protokolas ir priimtas 
vienbalsiai.

Iš eilės skaityti 3 apskrities 
valdybos protokolai ir priim
ti.

Seka valdybos, raportai. Pir
mininko A. Miliausko ir vice 
pirmininko A. Ambrozaičio ra
portai priimti. Iždininkas ra
portuoja, kad ižde pinigų yra 
$1,137.26. Raportas priimtas.

Iždo globėjai raportavo, 
kad viskas yra gerai tvarko-

XK XK XK
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ma ir jie su iždininko sutinka.
Organizatorkų Banelienės ir 

Bajorienės raportai priimti.
Bajorienė padarė praneši

mą, kad ji buvo nuvažiavusi j 
Jaunuolių Komisijos ir 5-tos 
apskrities pikniką. Ji sakė, 
kad jai malonu buvo dalyvau
ti tame piknike ir išgirsti S. 
L. A. pareigūnų kalbas.

Iš abiejų šią vasarą sureng
tų apskrities piknikų pelno li
ko. Iš Sans Souci perko pelno 
liko $117.15., Rocky Glen par
ko — 81.17. Viso $198.38.

Delegatas V. Kamarauskas 
pranešė, kad 85 kuopos na
rys iš Kingston Juozas Ratys 
yra išvežtas į ligoninę Somuel 
Dixon Statė Hospital, So. Mo- 
untain, Pa.

Nutarta sekančią vasarą 
laikyti du išvažiavimu.

Sekančiam suvažiavimui vie
tą parinks apskrities valdyba.

Sekantiems metams valdy
ba palikta ta pati.

Vienos minutės atsistojimu 
pagerbti apskrities mirusieji 
nariai.

Posėdis užbaigtas 4:30 va
landą po pietų.

Pirmininkas A. Miliauskas 
paprašė delegatus nesiskirsty- 
ti, bet sėsti prie stalų, kur bu
vo paruošta skani vakarienė.

Korespondentas.

Harrisburg, III.

Mirė Marė Leskiene, 
SLA 16 Kuopos Nare

I

Šių metų spalio 17 dieną 
staiga, visai nesirgus mirė 
Marė Leskiene, našlė, SLA 16 
kuopos narė, sulaukus 73 me
tus amžiaus. Ji buvo gumisi 
Lietuvoje, Kauno rėdyboje.

Velionė buvo ilgametė ir 
gera Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narė.

Dideliame nuliudime paliko 
4 dukteris, 4 žentus, anukus 
ir proanūkius, taipgi paliko 
vieną sūnų ir marčią. Vienas 
sūnūs Adomukas žuvo antroj© 
pasaulinio karo metu Vokieti
joj, kariaudamas už šios ša
lies laisvę. Liko vienas brolis 
ir sesuo Chicago je, taipgi 
daug giminių ir draugų.

Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Saulėleidžio kapi
nėse.

Tebūnie jai lengva ilsėtis 
laisvoje Amerikos žemėje, o 
visiems šeimos nariams ir gi
minėms reiškiu gilią užuojau
tą.

Antanas Geraltauskas.

Didelis ir svarbus SLA vei
kėjų bus nuopelnas, jeigu jie 
tinkamai praves SLA Naują 
Planą Lietuvių Klubams ir 
draugijoms.

LIETUVIU 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.
t 502 E. Broadway, South Boston, Mass.

WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 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, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, IIJL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; M 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadien o rytą 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. Maplevvood Arievue, 
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 programos 
vakarais). O sekmadienį .po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Volce. Vedėjas Jonas K risčių na s 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. RaJph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas VIa- 
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
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. Į

PUTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hali Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceliu 
ir adv. Thomas F. Mark.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CfldL 
Tel. AXmiuster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

XK MK XK XK XK

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos -^tarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue

Licensed by USSR

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

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHTLADELPHIA 23, Pa.
Tel. VVAlnut 8-8878

Kiek

ZZHK

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583
141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patepkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą* 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informaoijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius SIUNTINIU KAL1DOMS
, ..XX 7,7'llMK.„i ! ržXIC— ~ MKZZZin VC. T 'Ji!

f

i

I



H

4 T fi V T N fi Lapkričio 20, 1959
*

Amerikos Lietuvių Veikla Yra ir kitų trumpesnių 
s t r a i p finelių pasiskaitymui. 
Žurnalas techniškai gerai ap
dirbtas ir patrauklus.

South Boston, Mass

Rengiama “Whist Party”

S. L. A. 328 kuopa rengia 
“Whist Party” Sandaros sve- 
tanėje, 124 F Street, So. Bos
tone, lapkričio mėn. 21 dieną. 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Visi dalyviai bus skaniai 
pavaišinti, o laimingieji gaus 
vertingų dovanų — visi bus 
apdovanoti. Todėl prieš Kalė
das pasinaudokite gera proga 
dėl dovanų.

Kviečiami visi SLA nariai, 
draugai, pažįstami ateiti ir ge
roj nuotaikoj praleist vakarą.

Kviečia Rengėjai.

ir dvi podukros: Irena ir Ged- 
ruta.

Lai jam bunie lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusiai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Susirgo “Keleivio” 
reikalų vedėjas

Lapkričio mėn. 6 dieną su
sirgo “Keleivio” reikalų vedė
jas Jonas Januškis. Jis išvež
tas į miesto ligoninę, bet jo 
sveikata eina geryn, tad ma
noma, kad po kelių dienų jis 
galės apleisti ligoninę ir grįž
ti prie savo kasdienini} atsa- 
komingų pareigų.

Waterbury, Conn.

Chicago, lllinois Skautai Ruošiasi Kau
kių Baliui

KONCERTAS-BAL1US

Š. m. lapkričio men. 21 die
ną, 7 valandą vakare muziko 
B. Pakšto salėje, 2801 West 
38-th Street Varpiningų Fi
listerių Draugija rengia viešą 
koncertą-balių. Programą at
liks Vilniaus Operos solistė 
Juze Krištolaityte-Daugelienė. 
Šokiams gros D. Pakšto or
kestras. Veiks namie gamintų 
valgių bufetas ir šaunus gėri
mų baras.

Rengėjai Varpininkų Filis
terių Draugijos Valdyba, ku
rion įeina Antanas Kučys, 
Mečys Mackevičius, Titas Bri- 
škaitis. Jiems talkininkauja 
Zigmas Dailidka ir Antanas 
Luneckas. Iš anksto staliukus 
galima užsisakyti šiuo adre
su. Z. Dailidka, 5921 So. Fair- 
field Avė., Chicago 29, III., 
telef. PRospect 6-5674.

kostiumų- 
jvyks šių

Vietiniai skautai ryžtingai 
dirba ir ruošiasi 
kaukių .baliui, kuris 
metų lapkričio mėn. 21 dieną,
šeštadienį, šv. Juozapo para
pijos svetainėje, kuri yra ant 
John Street. Skautai ir visi 
vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti jaunuoliai iš anksto ruo
šiasi tam tradiciniam vakarui, 
nes kiekviena bei kiekvienas 
nori dėvėti tame vakare įdo
mesnius ru'bus-kaukes, nes už 
tris geriausias bei įdomiausias 
kaukes bus duodamos dova
nos, taipgi bus duodamos do
vanos ir už dvi kitas kaukes 
vilkiukam.

Rengėjai 
apylinkėse 
nuolius ir 
žmones dalyvauti šiame skau
tų ruošiamam kaukių vaka
re. Koresp.

Mirė Baltramiejus 
Tumavičius

Bostono savaitraštis “Kelei
vis” praneša, kad lapkričio 
mėn. 5 dieną mirė Baltramie
jus Tumavičius, sulaukęs apie 
74 metus amžiaus, Susivieniji
mo narys, veikėjas, visuome- 
nininkės Jadvygos M. Tuma- 
vičienės vyras. Palaidotas lap
kričio mėn. 7 dieną Highland 
kapinėse Norvvoode.

Kaip daugelis kitų jaunų 
vyrų prieš pirmąjį pasaulinį 
karą vyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kad nepakliū
tų į tuometinę rusų caro ka
rinę tarnybą, taip ir velionis 
Baltramiejus Tumavičius at
vyko į šį laisvės kraštą jaunu 
būdamas 1905 metais laimės 
jieškoti, pirmiausia apsigyve
no Norvvoode ir vertėsi trans- 
portacijos bizniu. Po kiek lai
ko persikėlė gyventi į South 
Bostoną, ir čia išgyveno iki 
mirties. Bostone gyvendamas 
priklausė prie Lietuvių Pilie
čių Draugijos ir kt.

Prieš keletą metų mums jį 
teko sutikti viename Susivie
nijimo seime ir su juo drau
giškai pasikalbėti apie Susi
vienijimą ir jo veiklą, nes jis 
buvo ilgametis narys ir jam 
rūpėjo visos organizacijos rei
kalai.

Dideliame nuliudime liko 
visiems gerai pažįstama Susi
vienijimo ir kitų organizacijų 
energingoji veikėja Jadvyga 
M. Tumavičienė, sūnūs Julius

kviečia vietinius ir 
gyvenančius jau- 
senesnio amžiausV •

Mielos Sesės ir Mieli
Broliai!,

Š. m. spalio mėn. 10 ir 11 
dienomis įvyko Vasario 16 
Gimnazijos rūmuose Buttcn- 
felde PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos metinis suvažiavi
mas. Visi Tarybos nariai ap- 

Į svarstė einamuosius bendruo
menės reikalus Vokietijoje bei 
sunkią gimnazijos finansinę 
padėtį, įsipareigojo pas savo 
draugus, pažįstamus ir įvai
rias organizacijas gimnazijos 
naudai sutelkti po 500 mar
kių.

Ateinančiais metais gimna
zija švęs savo dešimtmetį. Vi
sų lietuvių laisvajame pasau
lyje dėka yra mums sudaryta 

Į čia jaunimą auklėti lietuviško
je dvasioje. Musų nuolatiniai I 
rėmėjai ir globėjai yra di
džiausi didvyriai, patriotai, 
idealistai ir jų kilnieji darbai 
bei pasišventimas bus aukso 
raidėmis atžymėtas Lietuvos 
istorijos lapuose.

1950-52 metais susidarė rė
mėjų būreliai dalinai ima pa
vargti. Nors didžioji jų dalis, 
dėka pasišventimo mus jau 
remia dešimtuosius metus, bet 
vis aukos menkėja ir gimna
zijos vadovybė yra atsidūrusi 
keblion padėtin. Padėtis daro
si visiškai nebepakenčiama: 
bėgamosios skolos netoli 30,- 
000 markių, reikia pirkti žie
mai bulvių, daržovių, kuro ir 
mokėti personalui atlyginimą.

Jeigu šią gimnaziją tektų 
netrukus uždaryti dėl finansų 
stokos, tai butų labai gaila to 
gražaus lietuviško jaunimo ir 
tų įdėtų aukų per pastaruo
sius 10 metų. Vaikai butų pri
versti eiti į vokiečių mokyklas 
ir ten greitai nutautų, ding- 
dami ir musų tautai.

Lietuvių Bendruomenė Vo
kietijoje negali viena gimna
zijos išlaikyti, nes tam nėra 
lėšų, o be to juk tai bendras 
visų pasaulio lietuvių, kurie 
gyvena laisvajame pasaulyje, 
reikalas. Per visokius susibu- 
rimus, susirinkimus, šventes, 
ruošiamas pramogas prašau 
visus lietuvius skatinti prie, 
bendro tautinio darbo prisidė
ti ir ieškoti kelių ir būdų “Va
sario 16” Gimnazijai padėti. 
Lietuvybės išlaikymas, jos 
stiprinimas, nepriklausomybes 
Lietuvai siekimas lieka pa
grindiniai musų gimnazijos 
tikslai. Esame lietuviais ir 
esame pasirįžę jaunimą auk
lėti lietuviškoje dvasioje.

Vasario 16 Gimnazijos auk
lėtiniai yra prisirišę prie sa
vojo švietimo židinio ir tikisi, 
kad lietuviškasis solidarumas 
visame laisvajame pasaulyje 
jį išlaikys.

Aukas (pinigais ar čekias) 
siųskite kaip Jums patogiau— 
tiesiog gimnazijos direktoriui 
p. dr. Griniui, per Balfą ar 
gimnazijos banko sąskaiton— 

Deutsche Bau k—Weinheim 
a. d. Bergstrase, Konto Nr. 
12060.

Už atsiųstas aukas gimna
zijos vadovybė atsiųs pakvita
vimus ir nuoširdžią padėką.

Baigdamas iš anksto nuo
širdžiai dėkoju už Jūsų gerą 
širdį, organizuotumą, pasiau
kojimą lietuviškam reikalui ir 
linkiu didžiausios sėkmės.

Los Angeles Calif.

Naujas Liet. Dienų Numeris

Jau išsiuntinėtas skaityto
jams Lietuvių Dienų spalio 
mėnesio numeris. Jis, kaip ir 
visada, turiningas ir gausiai 
iliustruotas, baigiant šiais me
tais pravestą anketą lietuvy
bės klausimais, daroma išva
da, kad šeima yra tikra lietu
vybės tvirtovė, — Sulaukęs 
75 metų amžiaus generolas 
Teodoras Daukantas pasisako 
Lietuvos laisvinimo ir ateities 
perspektyvų klausimu. — Al. 
Gimantas, aprašydamas pir
mąjį Bendruomenės visuotinį 
suvažiavimą, skelbia, kad vi
siems esant drauge, kur kas 
lengviau surasti tinkamus at
sakymus, 
ponas Kolupaila pasisako dėl 
komunistų prie Kauno pasta
tytos Hidroelektrines stoties. 
— Surastas dar vienas daili
ninko Čiurlionio paveikslas 
‘^Ramybė”; jis yra panašus į 
paveikslą “Tyla”, o abu kartu 
primena Arktikos kalnus, ku
rie yra pavadinti 
kalnais”, 
lyje paminima jauno beletris
to Petro Rimkuno 15 metų 
mirties sukaktis poezijos pu
slapį užpildo Danguolės Sadu- 
naitės jautrus eilėraščiai; au
tore, ištekėjusi už svetimtau
čio, jį išmokė lietuviškai, ir 
jis, profesorius Sealy, dabar

• v

Profesorius Ste-

“Čiurlionio
Literatūrinėje da-

4

Jus sveikina ir Vasario 16 
Gimnazijos moksleiviai, direk
torius, mokytojai ir visas per
sonalas.

Fr. Skėrys,
PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos narys ir gimr 
nazijos mokytojas.

Naujas Darbo 
Numeris

Pastangos
J. A. —

Gavome šių metų Darbo nu
merį trečią. Kaip pirmesniuo- 
se šio visuomeninio žurnalo 
numeriuose, taip ir šiame yra 
gerų mokslinių straipsni^ pa
siskaitymui. Jame rašo: Pet
ras Šimonėlis — 

l tarnauti Lietuvai;
Kontaktai ir bendradarbiavi
mas; J. Merkys — Lietuvos 
akademinis jaunimas šian
dien; Antanas Rūkas — Trys 
peizažai 
Greimas 
anapus; Antanas Rūkas 
D a i 1 i n i n kas-poetas; D. 
Adominis — Kampininko už
rašai; J. Kaminskas — Ku
riuo keliu (Unijos konferenci
jos proga); J. V. — Socialis
tų internacionalo VI kongre
sas ; A. Šeikas 
tas liberalizmas; J. Kiznis — 
Ne vien kritika kalta; Sovie
tų paroda; Kazio Liutkaus 
mirties sukaktis; Santykių su 
Lietuva klausimu.

(eilėraščiai); A.
— Tarp šiapus 
Antanas

J. 
ir

L.

Sudvasin-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
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1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, 111- 
HUmboldt 6-2818 

daugiau informadj tj reikalaukite

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298
3 ūsų katalogų. ,

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-814 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų ištaigose. *Prie firmos ištaigų yra krautuvės. *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 180%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro kasdien. Šeštadie
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

882 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Ita.

VAlnait £4747 J
Nor

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DUnkirk 5-6550

yra lietuvių draugas ir lietu
vių kultūros propaguotojas 
angluose. — Netoli 50 nuo
traukų puošia visą numerį ir 
duoda vaizdų iš viso lietuvių 
pasaulio. — Su įdomumu skai
tytojas seks laišką iš Vokie
tijos, kuriame apžvelgiama, 
ką bolševikinė “Tiesa” pas
kelbė apie numestus į Lietuvą 
parašiutininkus, apie jų išda
vimus ir pasidavimus ir kiek 
tame visame pamflete yra tie
sos.

Angliškame skyriuje plačiai 
pasisakoma dėl Chruščevo vi
zito Amerikoje. Kep.

P* v 1 • • •aieskojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

Gureckis (Grechy) Pranciškus ir 
Stanislovas, Domininko sūnus ir 
Pranciškaus vaikai Jonas ir Lavi
na.

Jackus Bronius ir Valerijonas, ir 
sesuo Paulina, vaikai Domininko.

Lapinskaite Aldona, Juozo duk
tė, gim. Kidulių vals., šakių apskr.

Liekis Pranciškus, Viktoras, 
nonas, ir dar du broliai, iš 
čių kaimo, Kaltinėnų vals., 
ragės apskr.

Packakunas 
nęs Kaune, ir 
tijoje.

Raitelaitienč 
naičio duktė, 
šakių apskr.

Serbentą Stasys, Vaidevutis, 
šio sūnūs, gimęs 1923 m.

Šimkienė-Varnelytė Ona, gyveno 
Čikagoje.

Žilinskiene Marija, ir jos sesers 
vaikai Einoras, Jonas ir Pranas, 
Jono sūnus.

Bojažinskas Mykolas, ir jo sese
rys Janina ir Marija.

Ze-
Milai-

Tau-

gyve-Jonas, Juozas,
Schvvandorfe, Vokic-

Zose, Jono 
gim. Striupų

Lauri-
km.,

Sta-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivieni^mo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Lapkričio 14, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANINA CIGANAVICIENE, 42 kp., Grayd Rap- 

ids, Mich., gimusi liepos 10, 1887 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 2, 1927 m. Mirė spalių 
7, 1959 m. Velionės vyrui, Kaziui Ciganavičiui, 
pomirtinės išmokėta ______________________ --

ELZBIETA MISIENE, 42 kp., Grand Rapids, Mich., 
gimusi gegužės 11, 1888 m., Drąsutaičių kaime, 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 4, 1928 m. Mirė spalių 28, 1959 m. Ve
lionės sunui, John Misius, Jr., pomirtinės išmokėta 

ADOMAS CELNO, 63 kp., Chicago, III., gimęs liepos 
6, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegu
žės 1, 1925 m. Mirė spalių 30, 1959 m. Velionio 
pusseseriai, Sofijai Meskis, pomirtinės išmokėta, _ 

MARTINAS NAVICKAS, 75 kp., Los Angeles, Cal., 
gimęs gruodžio mėnesį, 1880 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 18, 1908 m. Mirė kovo 
30, 1959 m. Velionio pomirtinė išmokėta Frances 
Dizembeik_______________________ __________

ROŽfi JACOKEVIČIENE, 126-pav. kp., New York, 
N. Y., gimusi kovo 13, 1859 m., Viečiunų kaime, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 31, 1906 m. 
Mirė liepos 17, 1959 m. Velionės sunui, Peter T. 
Jazifkewicz, pomirtinės išmokėta _____________

ANTANAS ILGŪNAS, 179 kp.,u Zeigler, III., gimęs 
1875 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 14, 1909 m. Mirė rugpiučio 7, 1959 m. 
Velionio pomirtinė išmokėta SLA 179 kuopai, 
Zeigler, UI.-------------------- ---------------- - -----------

PETRONE LAUČIENE, 185 kp., Indiana Harbor, 
Ind., gimusi gegužės 31, 1892 m., Kartinęs paa/., 
Telšių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 6, 1923 m. Mirė spalių 20, 1959 m. Ve
lionės sunui, Frank Laucis, pomirtinės išmokėta 

CHARLES MAS.KTN, 217 kp., Chicago, III., gimęs 
sausio 2, 1886 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA. prisirašė gruodžio 5, 1923 m. Mirė 
rugsėjo 15, 1959 m. Velionio žmonai, Hattie M. 
Maskin, pomirtines išmokėta_________________
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$300.00

300.00

600.00

150.00

150.00

84.00

300.00

708.00

_$2,592.00
$130,234.05

Antano 
vals.,

s., iš
Kauno

ir jo duktė

žmona Ane 
kil, i;

Juozas, iš Inga- 
vals., gyveno

ir Regina. 
(Frank), gy-

vals., Utenos

žmona Vin- 
Vytas, Anas- 

iS Žad-

Bručaite Domioelč, iŠ Tičkunų 
km., Panevėžio apskr.

čirvinskas Jonas ir Juo as, iš 
Triduonių km., Gražiškių vals., Vil
kaviškio apskr.

Gudaitis Stasys,
Gaigalų km., Vilkijos 
apskr.

Ignotas Kazimieras, 
Julijona.

Jokubauskas Juozas,
le, vaikai Stefa ir Vacys, 
Varniškių.

Lementavičius 
vangio km., • žilavoto
Georgetown, lllinois.

Mikevičaitė Marija 
Misiukevičius Pranas 
veno Elizabeth, N. J.

Naujokas Pranas ir Naujokaitė 
Konstancija, Jono vaikai.

Norbutas Juozas, Marcijono sū
nūs, su šeima.

Perimskienė Marija, jos vaikai 
Jonas, Adelė, Aldona ir Elena, gy
veno Homestead, Pa.

Petroliunas Adolfas, gydytojas. 
Pūkas Antanas ir Liudvikas.
Ruškiutė Konstancija ir Marytė, 

viena jų Venčkauskienė.
Stundžia Vincas, Jurgio s., iš Pa- 

varlio km., Tauragnų 
apskr.

Vaitkevičius Jonas, 
centą, vaikai Juozas,
tazija, Natalija, ir Stasė, 
gailių km., Tauragės apskr.

Zygmantas Jurgis, Jono ir Mari
jonos Brokaitės sūnūs, iš Oškaba- 
lių km., Bartininkų vals., Vilkaviš
kio apskr.

Bajelis Vladas, ir šeima.
Baievičius Juo as, advokatas 

Vilniuje iki 1944 m.
Dibulskis Kazimieras, Jono sū

nūs.

Uežkomieji arba apie Juos žinan- 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATK GENERAL 
OF IJTHUANIA, 

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

/

Viso ____ _____ ________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_ _________

Išmokėtos ligojo pašalpos
A. BALSIS, 18 kp.t Westvillc, IH., sirgo 11 savaičių 4 dienas
A. M. METELONIS, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 6 savaites.. 
H. KOVAL, 49 kp., Boston, Mass., sirgo 12 savaičių -----------------------
F. ADOMINAS, 68 kpu Lee Park, Pa., sirgo 1 sav. 3 d................... ..
S. JAKUČIONIS, 79 kp., Inkcrman, Pa., sirgo 1 sav. 4 d._________
S. SALDAUSKAS, 136 kp., Clcveland, Ohio, sirgo 5 savaites ___ .....
J. AUKŠTAKALNIS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 5 dienas...........
P. VAIŠNORA, 262 kp., VVaukegan, III., sirgo 6 savaites --------------
V. NAVONIS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 7 savaites___________

Viso .......................... .
Nuo pradžios šių metų bondrai viso

C V-A

I i

I

$107,50
18.88
67.50
18.50
9.50

31.75
40.00
28.13
58.50

-..$380.26
$23,044.85

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokių nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Tei. STagg 2-5043
Mattbew P. Balla* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedšjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Į
I

i

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest 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 VTrginia 7-4499 4

VADOVAS I SVEIKATA
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 63rd St, Chicago 29, m.
Telefonas Republac 7-7868

>

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVi” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir duoda daug žinių ii lietuviškosios 
bendruomenes Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 doiM visose Amerikos*— 
5JJ0, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis- 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

4
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 IŠĖJO NAUJA KNYGA |

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MldHEIfiONO važiuojant pažiūrėti Amęrtko* 
JOJE APRAŠOMA: i

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

Ir daug, daug kitų įaomybių! Su gražiais paveikslais. |
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

“KELEIVIS” 
686 East Broadway So.

Kaina tik 76 c«ntaL 
Šiuo adresu: I t jBoston 27, Mass. I

I

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 ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Sonth Habted Street, Chicajo S. lUinei*

NAUJIENOS

NAUJIENOS

i 4



Acceptanoe for Mailing at SpeciaI Rate of Postage provided for 
Ln Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorried June 27, 1918

Dar Negirdeti Palengvinimai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. Y, under the Act of llarch 3, 1879 50 METAI

Specialei Vaikų Apdraudai
Duoda Progą Lietuvių Organizacijoje Išauklėti Jaunimui

ADENAUERIS LANKĖSI LONDONE IR Į 
KALRĖJOSI SU MACMILLANU

viršun iii konferencijos ruošiasi 
Sovietų Sąjunga, Di- 

Prancuzija. Vakarų Vokietijos 
nėra

Nors viršūnių konferencijai data nenustatyta, bet 
greičiausia ji įvyks 1960 metų pavasarį apie balandžio 
ar gegužės mėnesį, kaip nustatė Paryžiuje Prancūzijos 
vadai su Anglijos užsienio reikalų sekretorium Selvyn 
Lloyd. Tačiau prie
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
džioji Britanija ir 
ir Berlyno klausimas, nėra abejonės, bus iškeltas 
viršūnių konferencijoje, tad kancleris Konrad Adenau
eris tuo labai susirūpinęs ir praeitą savaitę buvo nuvy
kęs į Londonu, kur išbuvo apie tris dienas ir kalbėjosi 
su Britanijos ministeriu pirmininku Macmillanu. Sa
koma, kad svarbiausias Adenauerio vykimo tikslas į 
Londoną — apkalbėti su ministeriu pirmininku Mac
millanu busimą Rytų-Vakarų viršūnių konferenciją ir 
susitikimą su Sovietų Sąjungos ministeriu pirmininku 
Chruščevu. Teigiama, kad dviejų valstybių, Didžiosios 
Britanijos ir Vakarų Vokietijos vadų pasikalbėjimai 
padarė didelę pažang'ą bei susitarė keliais klausimais.

Prieš pat išvykimą į Gatwick lėktuvų stotį, kur 
specialus Lufthansa lėktuvas jo laukė skirsti į Bonną, 
Adenaueris turėjo pasikalbėjimą su spaudos atstovais, 
kuriems Adenaueris pasakė, kad jis turintis ęilę rimtų 
argumentų ir diskutijų šiam ketvirtam kartui po karui 
lankymosi Londone.

Anglijos spauda nepalankiai atsiliepia apie kancle
rį Adenauerį, vadina jį užsispyrėliu ir norinčiu trukdy
ti ministeriui pirmininkui Macmillauui sudarymui glau
desnių santykių su Sovietų Sąjunga. Ne tik pats kanc
leris Adenaueris, bet ir Bonuos vadai yra tokios pat 
nuomonės, rašo Britanijos spauda.
Buvusio ir dabartinio 
sekretoriaus nuomonės

Trumano prezidentavimo lai
kais buvęs valstybės sekreto
rius Dean Acheson, priešingas 
prezidento Eisenhovverio ke
lionei Europon, kad iš tos ke
lionės, Achesono manymu, jo
kios naudos nebus. Jis tokį 
pareiškimą padarė patariama
jam demokratų komitetui. Bu
vęs valstybės sekretorius dar 
pridėjo, kad prezidentas nuvy
kęs Europon aplankys kelias 
valstybes, pasimatys ir pasi
kalbės su tų valstybių vadais, 
grįž namo ir tuo viskas baig
sis.

Dabartinis valstybės sekre
torius Christian Herter yra 
kitokios nuomonės. Jis mano, 
kad šių dienų svarbiausias 
klausimas yra pasaulinė tai
ka, ir tas reikalas Vakarus ir 
Rytus prives prie taikos pasi
tarimais. Nors Herteris mano, 
kad siekiant taikos gali įvyk
ti ir nesmagumų, tačiau busi
mose konferencijose visokie 
nesmagumai gali būti išspręs
ti be didelių sunkumų.

Todėl ir prezidento Eisenho- 
werio kelionė Europon, kuriai 
nepritaria Achesonas, gali pri
sidėti, kaip sekretorius Herte
ris sako, prie bendro reikalo 
ir pasaulinės taikos.

Nehru prašo Raudonąją 
Kiniją pasitraukti

Indijos ministeris pirminin
kas Jawaharlal Nehru prašo 
komunistinę Kiniją visiškai 
pasitraukti iš okupuotų žemes 
plotų Ladakh ir Kashmir apy
linkėse. Tai yra būtinas padė
ties gerinimas tarp Indijos ir 
Raudonosios Kinijos ginčų dėl 
rubažlų tarpe Indijos ir Ti

beto. Indija pasiruošus pasi
traukti į tas pačią vietą.

Ministeris pirmininkas Neh
ru užbaigimui ginčų dėl rube- 
žių tarp Indijos ir Raudono
sios Kinijos pasiuntė stiprią 
no|tą Kinijos ministeriui pir
mininkui Chou En-lai, kuris 
atsakydamas į gautą Nehru 
notą pasiūlė abiems pusėms 
atitraukti savo kariuomenes 
dvylika ir pusę mylių visu Ti- 
beto-Indijos pasieniu. Indijos 
ministeris Nehru pasiūlė, kad 
Raudonoji Kinija, kaip įsibrio- 
vėlė, Ituri pasitraukti iš visų 
tų apylinkių kurios yra In
dijos pusėje ir kur dabar 
randasi Raudonosios Kinijos 
ginkluotos jėgos. Nehru dar 
pridėjo, kad Indija pasitrauks 
iš tų vietų kurios priklauso 
Raudonąja! Kinijai.

Kuboje grąžinami 
karo teismai

Dr. Fidel Castro vadovau
jant sukilėliams prieš diktato
riaus Batisto valdžią, po šešių 
kovos metų ir žmonių žudymo, 
sukilėliai laimėjo, bet valsty
bėje pasitikusiems diktato
riaus Batisto šąli n i n k a m s, 
aukštiems karininkams ir bu
vusiems valdžios pareigū
nams, nepritariantiems įvyk
dytam perversmui numalšinti, 
buvo įvesti karo teismai. Tuoj 
po perversmui daug neištiki
mų žmonių buvo areštuota ir 
daug jų karo teismų, kaipo 
nepritariančių perversmininkų 
sudarytai valdžiai, buvo nu
teisti mirties bausme, kiti il
gioms metams kalėjimu. Vė
liau karo teismai buvo panai
kinti, nes įbuvo manyta., kad 
Batisto pasekėjų Kuboj mažai 
yra belikę ir gyvenimas eina

į normales vėžes, tai karo tei
smai nereikalingi.

Dabar iš Kubos pranešama, 
kad vienur kitur susekama 
sąmokslai prieš buvusį sukilė
lių vadą ir dabartinį ministerį 
pirmininką Fidel Castro, ir 
kad 'tokių Batistos šalninkų, o 
Castro priešų daug areštuota 
praeitą savaitę ir jie bus tei
siami. Taip esant, dabartinė 
Castro vyriausybė mano at
naujinti karo teismus, kurie 
teistų visus sąmokslininkus 
prieš valdžią ir kitus prasikal
tėlius.

Buvę Politiniai Kali
niai Šaukia Atsibusti 

Laisvės Idealams

Lapkričio 6 Baltijos namuo
se New Yorke Bu v. Poitinių 
Kalinių Tarptautinė Federa
cija paminėjo Nežinomojo Ka
linio Dieną. Nuo 1954 •apkri- 
čio 7-ji yra paskelbta Nežino
mojo Politinio Kalinio Diena, 
kad ta proga prisimintume 
visas tironijos ir nežmonišku
mo aukas ir sustiprintume 
laisvės pastangas ir kovos 
ryžtą su asmens ir tautų prie
spauda.

Ir šių metų Nežinomojo Po
litinio Kalinio Dienos minėji
mo buvo ne tik prisimintos 
nacių ir sovietų politinio tero
ro aukos, bet sykiu pareikštas 
ir gilus susirūpinimas tuo, 
kad laisvasis pasaulos pasta
ruoju metu yra apniktas abe
jingumo laisvės idealams. To 
budingais ženklais yra ne tik 
Tibeto įvykiai, bet ir Chruš- 
čevo viešnagė JAV ir numa
tytoji “viršūnių” konferencija 
ir visa eilė kitų reiškinių. Bu v. 
poltiniai kaliniai savo rezoliu
cija šaukia JAV ir kitų dar 
laisvų kraštų visuomenę atsi
busti iš savo abejingumo lais
vės idealams ir visą savo mo
ralinį svorį sudėti laisves ko
vos svarstyklių lėkštėje.

Minėjimas taip pat nutarė 
kreiptis į V. Vokietijos kanc
lerį Adenauerį, kad buv. na
cių politiniams kaliniams at
lyginimas už nuostolius ir 
skriaudas butų teisingas ir 
nevilkinamas.

Minėjimui vadovavo lietu
vių buv. politinių kalinių są
jungos vice pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

Susirūpino “Gerinti 
Kadrus”

Po respublikinio pasitarimo 
kadrų klausimais, dabar tais 
klausimais vyksta pasitarimai 
atskirose apygardose. Stam
besnis pasitarimas įvyko Vil
niuje. Dalyvavo įvairus parti
jos, profesinių sąjungų ir ki
tų įstaigų bei įmonių akty
vistai. Susirūpinimas kilo dėl 
to, kad daugelio įmonių kadrų 
(darbuotojų) pasirodė netin
kamai parinkti ir netinkamai 
veikia. Eilė įmonių tik dėl to 
blogai dirba ir neišpildo pla
nų, kad turi blogus vadovus. 
(Aimanos dėl blogų kadrų 
yra tokios senos, kaip ir visas 
sovietinis režimas), E.

Atlikit Gražų darbą, įrašykit Deimantinį 
Skaičių Vaikų—75— j Specialią Vaikų 

Apdraudą—Gausit Piniginį Prizą

Ši specialė vaikų apdrauda duodama besiartinančio SLA 
jubiliejaus proga; ji plačiausia atidaro duris jaunimui į SLA 
eiles. Musų visuomenė per šią plačiai vedamą akciją pasieks 
jau ilgą laiką trokštamo tikslo—jaunimui suteiks galimumą 
au^:i lietuviškos organizacijos globoje. SLA veikėjai šį rei
kalą įvertindami turi pajausti jo skubotumą ir svarbą visai 
lietuvių visuomenei, apdraudžiamiems vaikams, o labiausia pa
tiems tėvams, kurie tuo budu atliks didelę visuomeninę pareigą.

Kiekvienas, kas dalyvaus SLA paskelbiame, ypatingom 
palengvintom sąlygom vaikų prirašyme, pirmiausia turės 
moralinius nuopelnus, nes atliks svarbų patarnavimą lietuvių 
visuomenei, įjungdamas priaugančią kartą į lietuvišką orga
nizuotą gyvenimą.

Šis SLA pasiryžimas turi būti pravestas plačiausia visose 
lietuvių kolonijose, turi būti paragintos visų susipratusių lietu
vių, jų kaimynų ir draugų šeimos parūpinti vaikams negirdėtai 
nupigintą vaikų apdraudą. Vaikai į šią apdraudą priimami 
nuo gimimo dienos iki 18 metų amžiaus neatsižvelgiant į tėvų 
tautybę. Jeigu už $1,000.00 apdraudos reikia mokėti tik 25 
centus į mėnesį ($3.00 į metus), tai jau nėra jokių kliūčių 
kiekvienai šeimai pasinaudoti šia apdrauda.

SLA norėdamas paskatinti visus veikėjus ir visus SLA 
narius dalyvauti vaikų prirašyme Specialėje Vaikų Apdraudoje 
pirmiems prirašiusiems DEIMANTINI SKAIČIŲ (75) vaikų 
paskyrė PINIGINES DOVANAS (PRIZUS):

Pirmas Prizas. . . . . . $100.00
Antras Prizas. . . . . . $50.00
Trečias Prizas.... $25.00
Ketvirtas Prizas .. $15.00
Penktas Prizas.... $10.00

Už gražų darbą—puikus atlyginimas prizais.
Specialė Vaikų Apdrauda veiks trumpą laiką. Geriausi 

rezultatai turi būti pasiekti iki ateinančių Naujų Metų, iki 1960 
metų sausio pirmos dienos.

Gerbiamieji veikėjai—vyrai ir moterys—tuojau imkimės 
darbo ir, palaikydami senas Susivienijimo tradicijas, įrodykim, 
kad mokam svarbių ir visai lietuvių visuomenei reikšmingų 
tikslų pasiekti.

Tegu pasisekimas lydi musų pasiryžimus ir darbus!

Naujas SLA Planas Klubams ir Draugijoms

Greta visų kitų musų svarbių darbų, SLA veikėjai visu 
rimtumu turi rūpintis Naujo SLA Plano Klubams ir Draugi
joms pravedimu.

Klubai ir draugijos, kurios pasinaudos šia proga ir duos 
savo nariams akcidentalę apdraudą, o taip pat ligoje pašalpą, 
atliks savo nariams didelį patarnvinią ir tuo pačiu metu su
stiprins savo organizaciją.

Šiame “Tėvynės” numeryje spausdinama Vaikų Aplikacija 
anglų kalba, kitame numeryje bus Vaikų Aplikacija lietuvių 
kalba. Išpildyti galit bet kuria kalba, kuria jums bus pato
gesnė.

JUVENILE APPLICATION
For Juvenile Life Term Insuranęe to Ase 18

WRITE PLAINLY OR PRINT 1N INK ONLY

City

Insurance $

Relationship

I

Signature of Applicant

Datc

Šeriai No. 910

Name of Child (name in full—not initials) 

Address

Cėrt. No. -
Cert. Class
Amount $..
Monthly dues $ 

Annual dues $.

Iškirpti išpildžius

t iii’ii

Age nearest Birthday

Monthly Premium $--------------Annual Premium $.

Name of Applicant and Beneficiary

------- - ----------------- Address _________
4

City ............ ...........................— Statė -
1 Premium is $3.00 per year or 30 cents per month for each thousand dollars ($1,000.00) of life insurancc.

EVIDENCE OF INSURABILITY

I, the undersigned, declare hcrewith that the Child named in this application is in every respect normai and is 

at present in good health cxcept (give details)

and that this Child is now attending thc following school

Therefore, I certify herevvith, that this statement constitutes cvidence of Insurability of this Child under the By-Laws 

of the Lithuanian Alliance of America, and I am enelosing herein $ for months duos.

Signature of Witness or Organizcr

OERTIFICATION B Y T1IE LODO E

I do heneby cortify that thc above named Child has been accepted as a member of thc Juvenile Branch of the 
Lodge No.

19

INSTRUCTIONS

lx>dge Secretary’s Signature

a. Have the application filled out with pen and ink, then take it to the neares$ meeting of your Lodge 
mail it direetly with m'embcrship dues to Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. The applicant mušt be fully informed of thc contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of America and the terma and conditions of the Class of insurance applied for by him.

Space below this line for Home Office ūse only

1JTHUAMAN AIJJANCE OF AMERICA
307 West 30th Street

New York 1, N. Y.

Lodge No.
Date Rec’d

Datc accepted

Am’t of dues rec’d $

Anproved by

tise either side of this Fonu

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

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Žieminio sezono 
šventėms artėjant

Jau atėjo Padėkos Diena ir 
visai nepajusime kai ateis žie
minio sezono šventės Kalėdos. 
Prie šių žieminių švenčių, ku
rios įvyksta vieną kartą me
tuose, kiekvienas asmuo iš 
anksto ruošiasi, kad jos butų 
tinkamai atžymėtos.

Prie tų žieminių švenčių 
ruošiasi ir Tėvynės redakcija, 
kad šventėms butų išleistas 
padidintas Tėvynės numeris 
su specialiai šventėms para
šytais ii’ kitais įvairiomis te
momis straipsniais, kad šven
čių metu skaitytojai turėtų ką 
pasiskaityti ir nereikėtų nuo
bodžiauti.

Padintas kalėdinis numeris 
leidžiamas ir dėl to, kad biz
nieriai ir profesionalai šven
čių proga galėtų vieną kartą 
metuose pasveikinti savo kos- 
tumierius bei pacijantus viešai 
per Susivienijimo organą. To
dėl biznieriai ir profesionalai 
prašomi pasveikinti visus tuos 
savo draugus ir bičiulius, ku
rie metų bėgyje lankėsi jūsų 
biznio įstaigoj ir darė biznį.

Sveikinimai turi būti prisių
sti ne vėliau gruodžio 14 die
nos. Vėliau prisiųsti sveikini
mai negalės patekti į kalėdinį 
numerį.

kuopas ir visą organi- 
neprivalo būti pamir- 
šventėms praėjus šiais 
pradėtieji darbai turi

------  ;♦♦♦:------
Ruoškitės šventėms 
ir kartu darbui

Ruošiantis žieminėms šven
tėms, kartu ruoškimės ir atei
ties darbams. Kalėtų šventės 
ateis ir praeis, bet žieminio se
zono darbai, liečianti Susivie
nijimo 
zaciją, 
šti. Ir 
metais
būti tęsiami toliau ir organi
zacija ugdoma nariais. Kaip 
gyvenimas ant vietos nestovi, 
taip ir organizacija negali sto
vėti ant vietos, ji su kiekviena 
diena privalo augti narių skai
čium, ypač jauno amžiaus 
žmonėmis ji turi augti.

Organizacijos augimas pri
klauso nuo pačių narių, jei tik 
jie nuoširdžiai dirbs — kal
bins savo gimines, draugus ir 
paž'stamus rašytis į savo or
ganizaciją, tai ji augs su kiek
viena diena.

------- :«£♦:--------
Kuodu susirinkimai 
gruodžio mėnesį

Gruodžio mėnesį bus skait
lingi kuopų susirinkimai, 
juose
valdybos. Renkant kuopų val
dybas, kuopos neprivalo pa
miršti išrinkti metinius kores
pondentus, kurie metų eigoje 
aprašinėtų organe Tėvynėje 
svarbesniuosius kuopų nutari
mus, aprašytų-išgarsintų ruo
šiamus
praėjus aprašytų įvykusių pa- į

bus
nes

renkamos kuopų

S.L.A. KUOPŲ VEIKLA
SLA 352 Kuopos, Det
roite, Narių Dėmesiui

brolišką organizaciją ir prieš 
lietuvybę.

Kuopos Pirmininkas.

kad musų 
žymusis 

keliaunin- 
buvusioje 
lapkričio

South Boston, Mass.

Svarbus Pranešimas

■■
M

parengimus, o jiems

Nepamirškite, 
kuopos kviečiamas 
lietuvis pasaulinis 
kas Dan Kuraitis 
Lietuvių Svetainėje
29 dieną, sekmadienį, 12:30 
valandą po pietų

rodys filmus iš Rusijos, 
Lietuvos, Azijos, Afrikos 

ir Pietų Amerikos
ir pats duos paaiškinimus apie 
savo keliones po Lietuvą, So
vietų Rusiją, Europą, Aziją, 
Pietų Ameriką ir Afriką ir 
kaip ten žmonės gyvena.

Po filmų demonstracijos ten 
pat įvyks Dan Kuraičiui pa
gerbti

vakariene.
Už įėjimą į filmų demontra- 

ciją, salės išlaidoms padengti 
bus imama po 50c., vaikai į- 
eina laisvai, o už vakarienę — 
2 doleriai. Vakarienės ruošė
jai prašo visus besirengiančius 
vakarienėje dalyvauti praneš
ti iš anksto kuopos valdybai.

Sekantis kuopos susirinki
mas, kuris įvyks gruodžio 6 
dieną 12:30 valandą buv. Lie
tuvių Svetainėje yra labai 
svarbus ir reikšmingas — bns 
kuopos valdybos rinkimai 
ateinantiems 1960 metams ir 
musų organizacijos aukščiau
siojo organo
Tarybos nominacijos.

Valdyba.

ir svarbi

valdybos 
nutarta

Pildomosios

Cicero, Illinois

SLA 301 Kuopos Reikale

Nariai ir narės šios kuopos, 
susirūpinkite savo broliška or
ganizacija. Bukite taip geri, 
atsilankykite gausiai nors į 
priešmetinį kuopos susirinki
mą, kuris įvyks trečiadienio 
vakare, gruodžio 2 dieną, Lie
tuvių Liuosybės svetainėje.

Tame susirinkime bus ren
kama kuopos valdyba 1960 
metams ir nominuojami Pildo
mosios Tarybos nariai. Nelan
kant susirinkimų kuopos val
dyba negali pravesti patvar
kymų nurodytų SLA konstitu
cijoje, ypač pašalpos ir pomir
tinės reikaluose. Jei kuopos 
valdyba patenkina minėtus ir 
kitus svarbius reikalus be 
kuopos susirinkimo nutarimo, 
tas yra priešinga SLA kon
stitucijai. O kai nariai ir na
rės nesilanko į susirinkimus, 
tai kaip kuopos valdyba gali 
pravesti reikalaujamus pat
varkymus.

Nesilankymas į susirinki
mus labai paveikia valdybos 
nuotaiką, valdyba dažnai įsi
vaizduoja, kad ji nepageidau
jama kuopos reikalus vesti, 
jei eiliniai nariai nesilanko į 
susirinkimus arba vos tik ap
simokėję narystės duokles, 
bėga laukan iš svetainės.

Per šių metų paskutinius 
tris mėnesius kuopos susirin
kimai neįvyko dėl neatsilanky
mo narių. Todėl gerieji ir ge
rosios, dar sykį kviečiu jumis 
atsilankyti į šį svarbų susi
rinkimą ir išrinkite naują to
kią valdybą kokios jus pagei
daujate.

Paskutinius kelis metus 
valdyba visai nebuvo renka
ma dėl to, kad susirinkimo 
dalyviai išbėgiojo dar prieš 
rinkimus. Todėl senoji valdy
ba noroms ar nenorėms turė
jo pasilikti savo vietose, nes 
palikti kuopą be valdybos bu
tų didelis prasikaltimas prieš

SLA 308 kuopos visiems 
nariams svarbu žinoti kas tu
ri būti atlikta nors vieną kar
tą metuose, tai kiekvieno na
rio ir narės būtina 
pareiga.

Lapkričio 7 dieną 
ir narių susirinkime
šaukti visuotinį susirinkimą 
gruodžio 5 dieną, 6:30 valan
dą vakare, Sandaros Name, 
124 F Street, So. Bostone.

Tame susirinkime bus atlik
tos nominacijos kandidatų į 
SLA Pildomąją Tarybą, todėl 
visų narių pareiga dalyvauti 
susirinkime ir nominuoti to
kius asmenis, kurie tarnautų 
organizacijai t ir visų narių ge
rovei.

Palaikykime savo tarpe ar
timo ir draugiškumo bendrąjį 
ryšį, nes tik vieningai dirbda
mi išlaikysime musų organiza
ciją vieningą ir galingą dirbti 
lietuvybės išlaikymui.

Po susirinkimo bus arbatė
lė narių su šeimomis, tai pa
sidalinsime mintimis laukdami 
Kalėdų švenčių. Visi nariai ir 
narės su draugais esate kvie
čiami dalyvauti. Visi busite 
maloniai priimti.

Kartu prašau SLA 308 kuo
pos narių tėvų pranešti susi
rinkime kiek turite vaikų, ku
rie norėtų mokytis 
nes mes turėsime 
Jaunimo Ratelį ir 
muzikos ir dainų.

Šis susirinkimas
bus, prašome dalyvauti.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Veikla

SLA 44 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 7 dieną, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Klu
be. Narių dalyvavo vos 11. 
Gaila, kad nariai nekreipia jo
kio dėmesio į garsinimus ir 
nesiianko į susirinkimus.

Malonėkite įsitėmyti, kad 
sekamas metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 5 dieną, 
7:30 valandą vakare, Lietuvių 
Klube. Bus renkama kuopos 
valdyba 1960 metams ir no
minacijos Pildomosios Tary
bos, todėl malonėkite visi kuo
pos nariai būti tame susirin
kime.

Persikėle—Iš SLA 14 kuo
pos Cleveland, O. į 44 kuopą 
persikėlė Antanas Zdanis, jo 
žmona Magdalena Zdanis, sy
kiu perkėlė savo anūkes Mary 
ir Antosią Adams.

Priimti garbės nariais: Jo
ana Goodwill, ip. Liulevich ir 
Juozas Trušas.

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.

Chicago, Illinois
(BURNSIDE)

PRANEŠIMAS

muzikos, 
kuopoje 

mokysime

bus svar-

St. Catharines, 
Canada

ŠIA 278 KUOPOS
narių visuotinas susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 12 dieną, 
šeštadienį, 7 valandą Harding 
Hotelib patalpose, 70 Jame 
g-vė. Susirinkimas bus svar
bus, nes bus nominacijos kan
didatų į SLA Pildomąją Tary
bą ir aptariami kiti kuopos 
reikalai. Nariai prašomi daly
vauti punktualiai.

Kuopos Valdyba.

SLA 63 kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks penk
tadienį, gruodžio 4 dieną, Tu- 
ley Park svetainėje, 90 St. ir 
Laurance Avė., priprastu lai
ku.

Visi kuopos nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
bus nominacijos Pildomosios 
Tarybos ir rinkimas kuopos 
valdybos 1960 metams.

Įsitėmykite gerai, kad kuo
pos susirinkimai yra perkelia
mi į Roslandą, tai bus Palmer 
Parke, 111 ir Indiana Avė. 
Taigi pirmas ir metinis susi
rinkimas įvyks naujoj vietoj 
ir nauju laiku. Tai bus 1960 
metais sausio 6 dien<, trečia
dienį, Palmer Park svetainėj, 
antram aukšte, įėjimas iš ry
tinio galo. Tai paranki vieta 
roselandiečiams ir burnsidie- 
čiams privažiuoti.

, P. J. Kučinskas,
SLA 63 kuopos sekr.

Grand Rapids, Mich.

SLA 42 Kuopos Narių Žiniai

Pirmadienį, gruodžio mėn. 
7 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Junginės svetainėje šaukiamas 
42 kuopos narių priešmetinis 
susirinkimas nominuoti Pildo
mosios Tarybos narius, išrink
ti naują kuopos valdybą ir 
aptarti kitus svarbius reika
lus.

Maloniai prašau narius į šį 
susirinkimą atsilankyti ir sa
vo patarimais padėti pagyvin
ti

Akron, Ohio

SLA 354 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 6 die
ną, priprastu laiku ir pripra
stoje vietoje.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvaut šiam susi
rinkime, nes bus nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms ir rinki
mas kuopos valdybos 1960 
metams, tad visų kuopos na
rių būtina pareiga būti susi
rinkime. Iki pasimatymo

J. V. Ramoška,
SLA 354 kuopos sekr.

kuopos veiklą.
Finansų Sekretorius.

Pittsburgh, Pa.

rengimų pasekmes. Todėl 
kiekviena kuopa, renkant val
dybą, kartu privalo išrinkti 
ir metinį korespondentą, ir į- 
pareigoti jį aprašyti organe 
visą kuopos veiklą.

SLA 40 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 6 dieną, sekma
dienį, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Mokslo Draugijos Sve
tainėje, 142 Orr gatvės.

Bus nominuojami kandida
tai į Centro valdybą ir rinki
mas kuopos valdybos 1960 
metams, tai visų narių būtina 
pareiga dalyvauti šiame susi
rinkime ir atlikti savo parei
gas.

Varde SLA 40-tos kuopos 
valdybos

Juozas Virbickas.

Linden, New Jersey

SLA 285 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 8 dieną, 7 va
landą vakare, priprastoj vie
toj.

Gerb. nariai ir narės, malo
nėkite visi dalyvauti gruodžio 
mėnesio susirinkime, nes turė
sime daug svarbių dalykų at
likti, bus renkama nauja kuo
pos valdyba 1960 metams ir 
nominuojami kandidatai Pil
domosios Tarybos narių pa
reigoms. tai kiekvieno kuopos 
nario pareiga būti tame susi
rinkime.

Malonėkite užsimokėti mė
nesines duokles, o tuomi su
mažinsite sekretoriui darbą. 
Ateidami į susirinkimą, atsi
veskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 285 kuopos.

M. Prakop,
SLA 285 kuopom sekr.

Sveikatos skyrius
Į Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
jj katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
» SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOM1NIKO PILKOS M. 
Į D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

Aštrus sąnariu reumatizmas yra aš
tri sąnarių liga, aštrus sąnarių uždegi
mas. Prie sąnarių reumanizmo pūlinių 
ligonio kūno organuose ar dalyse nesusi
daro. Ta liga įvairiais reiškiniais prasi
deda ir pasireiškia; ligos reiškiniai būna 
ir labai sunkus, būna ir lengvesnės for- 

r

JUOS,
Tos ligos pasėkos būna įvairios, daž

nai lieka širdies komplikacijų padariniai 
visam amžiui. Dar iki šiam laikui medi
cinoje manoma, bendrai, kad sukėlėjas 
tos ligos dar nėra visai tiksliai nustaty
tas, bdt dauguma mano, kad pradžia aš
traus reumanizmo ligos yra ryšyje su 
specialia rūšimi bakterijų — streptoko
kais vadinamų. Paveldėjimo reikšmė 
aštraus reumanizmo ligoje yra didelė. 
Vaikas gimęs iš tėvo ir motinos reuma
tikų yra linkęs daug greičiau ir dažniau 
susirgti aštriu, sąnarių reuinanizmu, kaip 
.vaikas gimęs iš nereumatikų tėvų.

Perkrautose gyventojais drėgnuose 
butuose, prie blogo maitinimosi •— to
kiose aplinkybėse žmonės dažnai gauna 
kvėpuojamųjų takų infekcijas, specialūs 
bakterijų rūšies — streptokokų kilmės, 
kurios netiesioginiai sukelia aštrų sana- 
lių reumanizmų.

Jaunų žmonių amžiuje nuo aštraus 
sąnarių reumatizmo daugiau miršta kaip

Mahanoy City, Pa.

SLA 211 KUOPOS 
pranešimas nariams ir na
rėm, kad priešmetinis kuopos 
susirinkimas bus laikomas 
gruodžio mėn. 6 dieną, pripra
stu laiku. Jis yra svarbus, 
todėl malonėkite visi nariai ir 
narės pribūti į šį susirinkimą. 
Bus nominacijos Pildomosios 
Tarybos ir renkama kuopos 
valdyba 1960 metams. Atei
dami į susirinkimą, atsiveski
te naujų narių prirašyti prie 
SLA 211 kuopos.

Žinot, kąd dabar yra page
rinimų visiems.

A. Ramanauskas, 
SLA 211 kuopos sekr.

Chicago, Illinois

PRANEŠIMAS

SLA 134-tos moterų kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 

i ketvirtadienį, gruodžio mėn. 
, 3-čią dieną, 7:30 valandą va
kare, Hollywood Annex, 2421 
West 43-rd Street.

Visos narės kviečiamos atsi
lankyti, nes bus Pildomosios 
Tarybos narių nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkimai.

O. Austin,
SLA 134 ^kuopos fin. sekr,

Cleveland, Ohio

SLA 136 KUOPOS 
valdybą praneša nariams, kad 
š. m. gruodžio mėn. 6 dieną, 
11:30 valandą ryte Lietuvių 
Salėje įvyks SLA 136 kuopos 
metinis susirinkimas. Kiek
vienų* nario pareiga yra šitam 
susirinkime dalyvauti, nes bus 
renkama liauja kuopos valdy
ba ir nominuojami kandidatai 
Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms.

SLA 136 Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois

SI,A 36 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 2 
dieną, Chicagos Lietuvių Au

nuo kitų užkrečiamųjų ligų kartu su 
plaučių uždegimu bendrai skaitant.

Dėl reumatinių širdies susirgimų ir 
jų pasekii buvo apie 50% neįtinkamų 
naujokų kareivio .tarnybai Antrojo Pa
saulinio Karo laikofarpije šiame krašte.

Nepriklausomoj Lietuvoj karo tar
nybai netikdavo ir apie 50%, visų netin
kamų karo tarnybai, dėl aštraus sąnarių 
reumatizmo širdije ir kituose organuose
padarinių. Prie aštraus sąnarių reuma
to ligos daugiausiai ir dažniausiai nu
kenčia ligonio širdis.

Pagal mokslininko Aschoff nuomo
nę reikšmingas padarinys prie aštraus 
sąnarių reumato yra smulkus mazgeliai 
apie smulkiąsias arterijas. Tie smulkus 
Asehoffo mazgeliai-guzeliai daugiau
siai randami širdies raumenije-myokar- 
diume, bet gal būt randami ii* vidujinėje

širdies plėvės uždegimo, vadinamo peri- 
kardįto. ?

Prie aštraus sąnarių reumato paki
timai sąnariuose būna laikino pobūdžio. 

' Po aštraus sąnarių reumanizmo papra
stai sužalojimo sąnarių nepalieka. Ret
karčiais prie aštraus sąnarių / reumato 
buvo pastebėtas inkstų uždegimas ir net 
pilvo ertmės plėvės uždegimas.

(Dus daugiau)

ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti susirinkime, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos 
1960 metams ir nominacijos 
kandidatų į Pildomąją Tary
bą, tad visi nariai dalyvaukite.

A. KaulakLs,
Finansų sekretorius.

nominuojami SLA Centro val
dybos nariai. Yra ir kitų rei
kalų aptarimui.

J. Gelgaudas,
Protokolų sekretorius.

Paterson, New Jersey

SLA 101 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 3 die
ną, ketvirtadienį, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 62 La- 
fayette Street. Pradžia 7 va
landą vakare.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus nomi
nuojami kandidatai Pildomo
sios Tarybos narių pareigoms 
ir aptariami kiti reikalai. Iki 
pasimatymo susirinkime gruo
džio 3 dieną.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos fin. sekr.

Philadelphia, Pa.

SLA 185 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 6 dieną, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, Allegheny 
Avė. ir Tilton St.

Visi kuopos nariai būtinai 
dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus rinkimas kuopos 
valdybos 1960 metams ir no
minuojami kandidatai į Pildo
mąją Tarybą.

SLA 135 Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois
(18-tos gatves apylinkė)

SLA 129 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 6 dieną, sekma
dienį, 1 valandą po pietų, Die
vo Ąpveizdos parapijos sve
tainėj, 713 W. 18-th St.

Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes bus renkama kuo- 

valdyba 1960 metams ir

4 |

Binghamton, N. Y.

Oficialus Pranešimas ŠIA 
50 Kuopos Nariams

SLA 50 kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 1 dieną, antradienio 
vakare, 7.30 valandą, Lietu
vių Svetainėje, A. Klimo Stu
dijoje, 315 Clinton Street.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams.

Tad visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir 
padaryti jį skaitlingu, taipgi 
atlikti savo pareigas.

Kitokių pranešimų nebus 
siunčiama.

P. B. Balchikonis,
SLA 50 kuopos sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
St. Pętersburg, Florida. — 

Susivienijimo 373 kuopos ren
giami bendri pietus įvyks šių- 
metų lapkričio mėn. 28 dieną, 
šeštadienį, Laiškanešių Sve
tainėje, 314 15 Avenue South. 
Pietus bus duodami 12 valan
dą dieną. Rengėjai kviečia vi
sus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti. Po pietų bus 
šokiai.

—O—

South Boston, Mass. — Su
sivienijimo 43 kuopa 55 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
rengia banketą lapkričio 29 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje, South Bos
tone. Pradžia 5 valandą po 
pietų. Rengėjai kviečia visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 kuo
pos nariais atžymėti 55 metų 
gyvavimo sukaktį.
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f Lapkričio 27, 1959 T 1? V Y N B 3 *
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų
(eigos Balandžio, Gegužės Ir Birželio Mėnesiu

Kuopa Balandžio Gegužės Birželio 183 — — 2751
1 6473 6553 5360 185 51443 29403 22646
2 — — •*> — 7125 187 — 13701 —

4 2631 4060 2348 191 — ’— —■ — 7362
8* 16049 —— —— —— _ 192 5616 11112 8145
6 4789 332 6083 196 27903 25044 16356
7 17975 13195 18638 198 3792 9078 3801
8 324G — V 199 3912 2569 4243

10 9871 — _ 6834 200 — — 3838
11 31860 — _ — _ 202 10991 — — —

17 5412 13116 13801 203 8251 7580 9253
13 16188 — — 19772 204 5933 4422 4324
14 47748 56684 59650 205 7344 — ------ -

15 _ — _ _ 4392 207 * — 9167 1802
16 — — 8536 —- — 208 6053 14928 4646
17 9177 7464 8246 210 — 2337 —
18 7014 8714 9560 211 35151 44395 34341
22 3366 2385 3099 212 — 9777 19^9
23 16315 13149 19657 214 1650 — — 7262
24 — — 1618 — — 215 3212 — —
25 11310 — _ —— — 216 26145 62847 29692
26 1260 — — — — 217 26067 43013 32384
28 — — 3020 — _ 219 4977 — —
29 — — 79.89 — ■ — 221 1589 1102 3636
30 — — _ —— 24580 226 1380 3139 7948
32 4412 — — 4988 227 — 2406 —
33 2138 — — 3920 232 5092 4516 3742
34 32121 — — — — 233 1168 — 1168
35 9587 12552 20468 236 91809 103049 132890
36 39603 17318 24513 238 — 10709 —
38 — 158386 81438 242 — 5442 —

39 2232 — — 1698 245 58733 — 14275
40 4460 14914 4385 246 3535 4339 6549
41 35352 — 12835 247 4471 6388 7455
42 12590 8643 10646 248 ------------- i 2764 —
43 24335 20587 30974 252 — 896 ------- 1
44 1008 — 2330 254 — 1624 ------- j
46 2569 — 4140 257 3414 — —
48 506 506 506 258 1798 — 2522
50 23952 17237 21389 259 1163 1163 1163
51 2726 2954 — 260 25312 6614 15498
52 6963 — — 261 — 2100 —
53 17386 — — 29925 262 — 1952 5063
54
56
57
60
61
62
63
64
66
68
70
72
73
74
75
76
77
78
79.
82
85
86
87
88
89
90
92

90224

9336
4704

30135
9917

868
4153

26524
16281

2796
1664

3581 
28301 
10447 
23383

4153

3241
42261

3347
1664

1450
702

Pranešimas iš SLA 4-sios Apskrities 
Metinio Suvažiavimo

West Frankfort, III.

4972
51808

4064
450

2030
2039
4585

20549

40033

34388

4907
1406
6070
9553

15429
5343

5703
3773
8651
4344
4831
2030
1622
2006

3882
5269

24141
3996
2073
3832
5446

95 — 6698 —
97 1983 — —
98 1390 4059 —

100 — 6330 r------
101 — —. ------- 11856
102 3313 1260 3887
103 — 2394
104 11500 4092 11089
105 — — 10390
108 
110 
112 
113
115
116 
118 
119 
122
123
124
125
126 
Pav.
127
128 
129 
131
134
135

136
137
140
141
142
143
144 
147 
149

6087
6386
5634
8115

24477

1073
1188 

10564 
37475 
17855 
26146 
15116
4988

2826
1770
4701

12080
8969

32566
1110
3315
2991

11898

417
4467
7302

11031
3779
983

29276

983

13370
21220
10744

8799
14486

9798 
42643 
21506 
21272

1665
31019

6460
3124

17233
25481

17614

1153
10167
15582

6257 
28355 
36139 

40400

2381
38893

263
265
267
270
272
273
274
275
277
278
279
280
281
285
286
293
294
295
297
298
299
300
301
303
304
303
308
309
310
311
315
316
317
320
321
322
327
325
329
330
332
341
342
345
347
350
352
353
354
359
362
363
365
367
368
369

371
373
374 
Adm. 
Rents 
Nuošim
čiai 
Atmo
kėtos

7747
1152
3675

5610
2487

450

6307

4896
3903

14952

24485

6090
4655

23103

3625
2190

36476
2462

30783
592

1088
3758

4

17674

2284
123151

2354
3216
4758
1074 

12592
6724

17321 
1621

20591

15198
2032

16645

1564275

1945600
150 126270 56890 — pasko-
151 — — _ 3495 los 115000
152 10351 — — Inte-
153 6917 9212 7066 ręst
155 8732 — _ 2924 Cert.
156 — 8839 — — Loan 1856
157 2643 8564 2556 Returned
158 9135 2268 12833 Cert.
159 2262 2480 1865 Loan 111332
161 1992 — 2004 Litera-
164 3156 9095 — — turą 605
165 — 2870 — — Returned
166 2147 392 1738 Relief
167 — — — 4449 Loan-------
168 7339 — — 4655 Returned
169 2852 3544 — — Overpd
171 924 — — — — Unempl.
173 — 26763 9636 Ins. -------
175 ...... T 2418 2013
179 2852 — — 2852 Viso $38,137.10
180 928 — —- 928 M.

247065

1194lai
p

I,

2270
1700
8104
3936
4642
3259 

47099
1380
2954
2428

20302

1600 
12900
2116

72
4614

28585

25000
3269
2214
2726

3384

10861

21165
1088

3363

9402

2174

79655
7172
4244

10415

3780
4745

16645

54055

468

i

50
3260 

12342
1152
3267

3799

9275
2562

24531
5583

11864

28899

5550
2190
2670

2462

592
15682
1088

4158
20718
7297
3841

4282
36894

8815
13019

5373
3612 

20813
1437

9751
4550

4456
16645

609020

46500

$39,422.03 $24,008.36
J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 4-sios apskrities meti
nis atstovų suvažiavimas įvy
ko šių metų spalio mėn. 25 
dieną, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn., Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klube. Ka
dangi Tėvynėje tilps suvažia- 
mo protokolas, tai aš čia tik 
krumpai pranešu.

Atstovas vietinės SLA kuo
pos, Bronius Vedeikis, atidarė 

| suvažiavimą apie 11 valandą | ry, iždin. 
ryte ir pervedė suvažiavimo 
vedimą 4-sios apskrities pir
mininkui A. Kasperavičiui. 
Pastarasis, taręs kelis žo
džius, paskyrė mandatų komi- 
ją: A. Birietą, V. Vitkauską Į sonijos. 
ir Viktorą Krankaitį. Ženkle
lius prisekti Oną Čeplinskie- 
nę ir Oną Ručinskienę.

M. Čerikas iš Stamford pa
siūlė, kad 
pagerbti mirusius SLA narius. 
Taip ir padaryta.

Kol mandatų komisija pa
tikrins mandatus, pakviesti 
sekanti veikėjai pakalbėti. 
Pirmas kalbėjo buvęs 4-sios 
apskrities pirmininkas ir šiaip 
daug dirbantis 4-toj apskrity 
Jokūbas Trečiokas. Jis palie
tė ateinančias nominacijas į 
Susivienijimo Pildomąją 
rybą. Antaras kalbėjo 
mas Matas. Jis priminė, 
Susivienijimas yra didelis 
votojas už Lietuvos laisvę ir 
ragino šiuo atžvilgiu ir toliau 
dirbti. Dar trumpai pareiškė 
mintis Vincas Kripaitis išNew 
Haven, 4-sios apskrities ko
respondentas J Marčiulionis iš 
Ansonia.

Perskaitytas laiškas iš SLA 
centro sekr. dr. M. 
pranešant, kad jis, 
kviečiamas atvykti 
ties suvažiavimą, 
vykti dėl tam tam tikrų prie
žasčių.

Raportuoja apskrities pir
mininkas A. Kasperavičius iš 
savo veiklos apskrity. Jis tarp 
kitko pranešė, T 
silpnai gyvuojančias SLA kuo
pas Conn. valstijoj ir pareiš
kė, kad kai kurias kuopas dar 
galima atgaivinti, tačiau tam 
reikia pastangų ir pinigų dėl 
išlaidų. Šiuo klausimu dauge
lis delegatų pareiškė savo 
mintis. Tas reikalas palikta 
apskrities valdybai dirbti to
liau. Kiti valdybos nariai taip
gi pateikė savo raportus, Visų 
raportai priimti.

Vienas iš buvusių apskrities 
išvažiavimo rengėjų J. Tre
čiokas pranešė, kad reikėjo 
daug darbo įdėti rengiant ap
skrities pikniką-gegužinę, bet 
ji gerai pavyko, davė pelno 
$245.61. Raportas priimtas.

'Apie 2-rą valandą visi buvo 
pakviesti (pietauti. Pietus pa
gamino Hartfordo vietinės S. 
L. A. kuopos išrinkta komisi
ja, finansavo 4-toji apskritis. 
Pietus buvo labai geri, visiem 
patiko. Sužinota, kad sekan
čios gaapadinės pagamino 
tuos puikius pietus: Ona Diks- 
nienė ir Ona Ručinskienė.

Baigiant pietauti, Bronius 
Vedeikis dar pakvietė kelis 
tarti po žodį-kitą. Buvo pa
kviesti ir kalbėjo: Daug ap
skrity dirbęs A.

s. r ‘

bų paremiat.
Priėjus <prie apskrities val

dybos rinkimų ateitantiems 
metams, buvo pareikštas pa
geidavimas, kad užtvirtinti tą 
pačią .valdybą. Taip ir padary
ta. Valdybą sudaro: pirminin
kas Antanas Kasperavičius iš 
Ncw Havcn (pirmiau gyveno 
Ansonijoj), vice pirm. Stasys 
Bujanauskas iš Ansonia, sekr. 
Antanas Orantas iš Waterbu- 

Jonas Pakalnis iš
Hartford, iždo globėjai Jurgis 

‘Vaitkus (Vaitkevičius) ir Čes- 
ter Strimila, organiz. 
Radzevičius, koresp. 
Marčiulionis. Pastarieji

PRANEŠU 
visiems SLA 311 kuopos na
riams, kad kuopos narių me
tinis susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 13 
dieną, Lietuvių Bendrovės 
svetainėje, priprastu laiku.

Visi kuopos nariai malonė
kite dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus nominuojami 
kandidatai į Pildomąją Tary
bą. Taipgi bus renkama kuo
pos valdyba sekantiems 1960 
metams.

J. Narušis,
SLA 311 kuopos sekr.

Juozas 
Juozas 
iš An-

Po kitų formalumų, 
dota Lietuvos himnas, 
vaujant Stasiui Bujanauskui, 
o Amerikos himnas vadovau- 

pirmiausia reikia | jant Jonės Čerikienei ir Aldo
nai Matienei. Taip suvažiavi
mas geroj nuotaikoj užsibaigė 
apie 5 valandą po pietų.

Skirstantis B. Vedeikis pa
kvietė visus aplankyti jų rū
sio kambarį, kur yra bufetas. 
Kai kurie jo kvietimą išpildė. 
Įėjus į rūsį viskas gražiai at- 

j | rodo, gerai ištaisyta, orkestrą 
linksmina svečius. Čia teko 
sutikti klubo pirmininką Sta
sį Savicką. Jis yra dar jaunas 
ir energingas vyras. Kurie no
rite matyti gražų klubą, pa
tartina į jį užeiti.

ŠIA 4 Apskr. Koresp.

sugie-
vado-

St. Louis, Mo

SLA 214 KUOPOS 
metinis susirinkimas įvyks 
m. gruodžio mėn. 6 dieną,

Ta- 
Ta- 
kad 
ko-

J. Viniko, 
kaip buvo 
į apskri- 

negali at-

Detroit, Michigan

Kuraitis Rodys Filmas

SLA 352 kuopos kviečia
mas, į Detroitą atvyksta Dan. 
Kuraitis, kuris lapkričio 29 
dieną, sekmadienį, pirmą va
landą po pietų Hispano Uni- 
dos svetainėje, buvusioje Lie
tuvių Svetainėje, 25-th ir W. 
Vernor Hwy., padarys pra
nešimą iš savo kelionių Afri

kai aplankė Į koje, Azijoje, Indijoje, Sovie
tų Sąjungoje ir rodys filmas.

Lietuviams bus svarbu pa
matyti filmos iš aukščiau pa
minėtų kraštų. Įėjimas tik 50 
centų ypatai.

Po filmų rodymui, bus pie
tus gerb. svečio D. Kuraičio 
priėmimui ir ipagerbimui. Kas 
norės galės sykiu su svečiu 
dalyvauti ir gaus skanius pie
tus. Pietus įvyks toj pačioj 
svetainėj.

Prašome užsiregistruoti pas 
sekamus valdybos narius: 

Mn F. Motuzą UN 1-0301.
Mrs. Z. Januškevičienė, VS 

5-8317.
Mr. A. Norus TA 5-8462.
Mrs. Anna Balchunas WE 

4-5081.
Pietams bilietai tik $2.00 

asmeniui.
Kviečia visus SLA 352 kuo

pos valdyba. M. L. B.

Springfield, Illinois

SLA Kuopos Susirinkimas

v s.
2 

valandą po pietų, pas finansų 
sekretorių, 4856 Oldenburg 
Avenue, St. Louis, Mo.

Nariai ir narės maloniai 
prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir nominuojami kandidatai 
Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms.

Ateidami į susirinkimą, at
siveskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 214 kuopos.

A. Simanavičia,
Finansų sekretorius.

iš Afrikos per• v

auginimas dabar 
bet kartu ir labai 
biznis. Augintojai

turi per žiemą laikyti apsem
tus vandenyje, kad apsaugotų 
nuo šalčio ir žalingų vabzdžių. 
Mašinos sugraduoja spanguo
les pagal jų nusvyrimą. Dau
giausiai nusvyrusios spanguo
lės yra kietos ir geros.

Arbūzai yra maistingi ir 
turtingi mineralais. Jie savy 
gyvenimą paprastai užbaigia 
arbūzų pyraguose (pumpkin 
pieš). Prieš Kolumbui atradus 
Ameriką, indėnai sodino arbū
zus tarp kukuruzų ir juos lai
kė aukštos vertės maisto šal
tiniu.

Tarp kitų Padėkos Dienoje 
paprastai vartojamų valgių 
yra alyvos ir salierą, kilę ki
tuose kraštuose. Salierą pir
miausia atsirado ant 17-to 
šimtmečio Prancūzijos stalų ir 
tai tik kaip paskaninimas. So
dininkai praleido daug laiko, 
kol beskiepydami atsikratė aš
traus salieros skonio ir pada
rė jas tinkančias salotoms. 
Alyvos greičiausiai kilo iš vie
tovių tarp Sirijos ir Graikijos.

Jei kas nors norėtų turėti 
Padėkos Dienai daržoves ir 
salotas grynai amerikoniškos 
kilmės, rastų gana didelį jų 
pasirinkimą. Bulvės, kukurū
zai, pupos, pamidorai, Saldžios 
bulvės, sodinti pipirai gali 
pretenduoti į amerikonišką 
kilmę, nors kai kurie iš jų ki
lio, pietų Amerikoje, o ne šiau
rės. AC.

Scranton, Pa

ŠIA 30 KUOPOS
narių svarbus susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
2 dieną, 7:30 valandą vakare, 
K. of P. Hali ont Church Ave
nue, Scranton, Pa.

Visi kuopos nariai turėtų 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes bus Pildomosios Tarybos 
nominacijos ir kuopos valdy
bos rinkimas 1960 metams.

Kitas kuopos ■ susirinkimas 
įvyks 1960 metais kovo mėne
sį.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

PADĖKOS DIENA 
IR VIETINIAI 

AMERIKOS VALGIAI

švenčia, 
Pasaulio

val- 
kil-

ka-laukinius
dar prieš

Birieta, T. 
Matas, S. Bujanauskas, V. 
Vitkauskas, J. Trečiokas, 4 
apskrities įpirm. A. Kaspera
vičius, A. Orantas ir J. Mar
čiulionis. Atsiprašau jei kurių 
vardus praleidau.

Antroj sesijoj tarp kitko, 
buvo daug kalbėta kaip reng
tis prie busimo tradacinio iš
važiavimo kitais metais.

Nutarta paaukoti $10.00 
Tėvynės Mylėtojų Draugijai 
dėl išleidimo knygos; $25.00 
16 Vasario Gimnazijai Vokie
tijoj; $25.00 Amerikos Lietu
vių Tarybai; $25.00 Balfui. 
Taipgi nutarta tapti lietuviš
kos radijo rėmėju įmokant 
$12.00. Tai matot, kurie dir
bat apskrity ir remiat 4 ap
skrities veiklą, daug gerų dar-

JSLA 275 kuopa turės savo 
svarbų susirinkimą šių metų 
gruodžio mėn. 6 dieną, pripra
stu laiku, J. Stočkuno namuo
se, 1500 East Carpenther gat
vė.

Susirinkimas svarbus tuo, 
kad jame bus kuopos valdy
bos rinkimas 1960 metams, 
taipgi bus pateikta raportas iš 
šešių mėnesių veiklos.

Dar svarbu bus ir tas, kad 
šiame susirinkime bus nomi
nuojami kandidatai Pildomo
sios Tarybos narių pareigoms. 
Kuopos valdyba prašo visus 
kuopos narius skaitlingai da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
bus ir kitų reikalų apkalbėji
mui. Prašomi atsivesti naujų 
narių prirašyti prie kuopos.

. V< Shimkus, 
Korespondentė.

Nors dauguma vaisių, dar
žovių ir mėsos patiekalais bu
vo pradėta gardžiuotis pirma 
kituose kraštuose, tačiau ka
lakutas, spanguolės ir arbū
zas yra grynai amerikoniškos 
kilmės. Todėl Padėkos Diena 
yra geriausias metų laikas, 
kai amerikiečiai 
gydami Naujojo 
mės valgius.

Indėnai valgė
lakutus ir arbūzus 
europiečių kolonistų atvyki
mą. Per jų pirmą Padėkos 
Dienos šventę 1621 m., piligri
mai gal ir rinko spanguoles 
nuo netoliese esančių krūmok
šnių, tačiau tuo metu jie ne
turėjo pakankamai cukraus 
joms išvirti. Gal būt jie ir ar
būzo paragavo, bet nežinojo, 
kaip iš jo pagaminti tą puikų 
daržovių patiekalą.

Nors istorikai abejoja, kad 
spanguolių košė ir arbūzo py
ragas (pumpkin pie) įėjo į 
1621 metų menu, tačiau kala
kutas tada tikrai egzistavo.

y
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Trijų dienų šventės menu su
sidarė iš briedžio, kalakuto, 
laukinių ančių ir žąsų, vėžių, 
ungurių, žuvų ir kitokių val
gomų juros gyvių; sudžiovin
tų agrastų, žemuogių, slyvų ir 
vyšnių; balto ir raudono vy
no, padaryto iš laukinių vy
nuogių; biskvitų ir Anglijos 
kviečiu duonos; virtų ir keptų 
kukuruzų, pelenų pyragų — 
indėniškos duonos, iškeptos 
prieš ugnį pelenuose, ir indė
niško pudingo, padaryto iš ku
kuruzų ir dribsnių, virtų mai
še.

Kalakutas ant Padėkos Die
nos stalo musų laikais yra 
laukinio kalakuto kilmės pri
jaukintas paukštis. Nors ir vi
siškai amerikoniškos kilmės, 
kalakutas gavo vardą ir ki
tur. Tai atsitiko dėl to, kad 
jis kartą per klaidą buvo su
maišytas su ginejisku gaidžiu, 
importuotu 
Turkiją.

Kalakutų 
yra didelis, 
varginantis
sako, kad jie labai atkaklus 
ir dažnai nieko neryja, nors 
maistas jiems visuomet padė
tas prieš nosį, o geria vande
nį, kol krinta nuo persigėri- 
mo, arba dėl menkiausio nusi- 
čiaudėjimo įlekia be perstoji- 
mo iš vietos į vietą.

Spanguolių augintojai taip 
pat turi savo problemas. Jie 
paprastai savo užsėtus laukus

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SiLA 
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 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

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

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MO; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien:o iki 
penktadienio; šeštadien-o rytą nuo 10:30 iki ll->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. Vanagaitiena
6755 S. Westem Avė., Chicago, UI.
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.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
. 803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724.

WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. . BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stąnley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WP0P—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Strikas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4400-5:00 v. p. I

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda (Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa. 
WP0P—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. IAthuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceiną 
ir adv. Thopias F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, VedėjM 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AKmlnster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:80 
— 1:00 vai- po pietų.
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RESPUBIJKAS

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

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 
CONN.

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

kasdien nuo 9-6

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1481
682 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

PRADŽIUGINKIT ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVENTĖMS!
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2588

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

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 0—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 

' kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, New York

Lankėsi Jackus Sonda, 
“Keleivio” Redaktorius

19Ketvirtadienį, lapkričio 
dieną Tėvynės redakcijoje ir 
SLA centre lankėsi savaitraš
čio “Keleivio” redaktorius Jac
kus Sonda iš Boston, Mass. 
Jis su reikalais atvyko Nevv 
Yorkan, tai pasinaudodamas 
ta proga aplankė musų orga
nizacijos organo redakciją ir 
centrą. Su retu ir maloniu 
svečiu pasikalbėta Susivieniji
mo ir kitais šių dienų klausi
mais. Tos pat dienos vakare 
svečias išvyko į namus prie 
savo kasdieninių pareigų.

SLA 126 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

SLA 126 kuopos susirinki
mas bus šių metų gruodžio 4 
dieną, penktadienį, 8 valandą 
vakare, SLA patalpose, 307 
West 30-th Street, Nevv Yor
ke. Susirinkime bus nominuo
jami kandidatai į SLA Pildo
mąją Tarybą ir renkama kuo
pos valdyba 1960 metams.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

P. Bukšnaitis,
SLA 126 kuopos sekr.

Brooklyn, N. Y.

K SLA 38 Kuopos Meti- 
nes Vakarienės

Lapkričio 7 dieną Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klube įvy
ko SLA 38 kuopos metinė va
karienė.

Gražus rudens oras tęsėsi 
ilgą laiką, bet kaip tyčia tą 

- vakarą oras buvo toks blogas, 
kaip kad lietuviškas priežo
dis sako, — nei šuo neitų iš 
namų, bet į SLA 38 kuopos 
metinę vakarienę traukė žmo
nės, kaip Lietuvoje į atlaidus. 
Jie paliko savaitės vargus, rū
pesčius ir ėjo atsigaivinti. 
7:30 valandą jau buvo apypil
nė salė, muzikantai maišėsi 
nešdami cimbolus ir kitką.

Beveik punktualiai virš 200 
žmonių užėmė gražiai išpuoš
tus stalus, lūžtančiais gėrybė
mis, nelyginant, rudenį prino
kusiais vaisiais.

šviežiom dešrom. Gi kala
kutai jojo, tarytum thanksgi- 
ving paruošti taip, kad nie
kur negausi tokių skanių, kaip 
pas šimanskį.

Taip bekramtant ir gurkš- 
niojant sklido lietuviškos dai
nos ir sakė, kad svečių nuo
taika gera.

Gi Stanlcy Volskis, kuris 
buvo, tikra prasme, vakarie
nės gaspadorius, visą naštą 
nešęs bėgiojo kaip vijurkas 
po virtuvę ir visur, kad tik 
svečiai butų patenkinti ir jo 
noras neapvylė nei vieno va
karienės dalyvio.

Ir taip, kąip bičų avily, 
prabilo kuopos p-kas Ayma- 
nas, sveikindamas vakarienės 
svečius, o pristatant St. Vols- 
kiui, kvietė svečius ir drau
gijų delegatus tarti žodį.

Gražiai prabilo Karvelis, 
nušviesdamas lietuvybės rei
kalą, gi Kraučiukas dar pa
pildė gražiau jo žodžius savo 
turininga kalba. Adv. Bredes, 
sveikino vakarienės dalyvius, 
na ir iš moteriško pasaulio, 
ta Nevv Yorko lietuviško gy
venimo, nelyginant vaidelytė 
p. Spudienė, savo drąsiu gra
žiu lietuvišku žodžiu kūrena 
lietuvišką ugnelę ir čia savoj 
kalboj ragino.

Juozas Parojus, iškeldamas 
SLA organizacijos kelius ir 
jo didelį kapitalą, iškelia di
džius darbus senųjų lietuvių, 
kurie be rašto ir druko pas
tatė bažnyčias, klubus, Įdubė
lius ir naujus, kurie atsivažė 
daugiau proto ir dar nieko 
neišstatė, ragino išvien su- 
jungt raumenįs ir protą ir 
eit Lietuvos keliu.

Petras Mačys, didelis veikė
jas, išplatinęs daug bilietų, 
dėl svečių išsilinksminusios 
nuotaikos, nekalbėjo. Kalbėjo 
dar St. Baltauskas ir kiti.

Viršutinėj salėj šoko, apa
tinėj tekėjo vyno upeliai, pa
lydint dainai. Visur siuvo, 
bėgo energingas vakarienės 
vadovas St. Volskis, kurio 
niekad svečiai neužmirš, kaip 
ir šeimininkės Dumblienės, 
Charles Šimanskio skanėsių ir 
gėrimėlio, p-ko Aymano dau
giausiai išplatinusio bilietų.

Vakarienė praėjo, išsiskirs
tėm ir ta diena neberįž, ją nu
sivežė istorijos ratai, 
kapuose, gi 
1960 m. 38 
nes, ir labai

matyti puikius lietuviško me
no, amerikoniško ir importuo
tų iš Vokietijos ir Italijos ver
tingų kalėdinių dovanų.

Baltic Florists Gėlių bei do
vanų krautuvėj rasite didžiau
sią pasirinkimą lietuviškų ir 
vokiškų knygų, pasveikinimo 
atviručių, importuotų iš įvai
rių Europos šalių saldainių, 
medžio drožinių, gintarinių do
vanų, audinių ir odinių. Krau
tuvė randasi 502 E. Broad- 
way, So. Bostone, ir atidara 
kasdien iki 8-tai valandai va
karo, sekmadieniais ir per 
šventes iki 6-tai vai. vakaro.

betojai susirinkusius kvietė 
būti dosniems ir nepamiršti 
vargstančių musų tautiečių iš
skirstytų po įvairius pasaulio 
kampus.

BALFo Vajaus Komitetas, 
pradėdamas aukų rinkimą, iš
siuntinėjo laiškus, kuriais į 
Didžiojo New Yorko lietuvius 
kreipiasi šiais žodžiais:

“Iš tolimo Sibiro arba iš ten 
buvusių musų kankinių į Bal- 
fą kasdien ateina graudus

maldavimai vaistų, rūbų ir 
maisto. Be to, Balfui tenka 
rūpintis tūkstančiais lietuvių 
Lenkijoje bei likusiais tremti
niais Vokietijoj, kurių daugu
ma yra seneliai, ligoniai ar 
našlaičiais”.

“Tiems gražiems Balfo šal
pos tikslams prašome s&vo 
auką siųsti: UNITED LITHU- 
ANIAiN RELIEF FUND, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y.” A. Sd.

J. Budrio, Gen. Lietuvos Konsulo ir Balfo 
Vajaus K-to Pirmininko Kalba Per Radiją

I

taip nelaimingą negalės nury
ti kąsnio duonos, nepasidali
nęs su nelaimingesnių.

Kaip kiekvienais metais apie 
Kalėdas taip ir šiemet Nevv 
Yorke susidarė specialus Bal
fo Vajaus Komitetas aukoms 
rinkti. Atsiminkite vargstan
čius lietuvius kiekviena proga 
ir dažnai, bet ypatingai dabar. 
Tad kreipiamės į visus ne tik 
į Didžiojo Ncw Yorko, bet ir 
į visų kilnios dvasios lietuvių 
širdis: duokite Balfui per sa
vo komitetus, nelaukite, bet 
duokite skubiai ir duosniai. 
Britų patarlė sako: gryna są
žinė

Miela sase ir broli, aukoda
mas lietuvio šalpai, prie Kūčių 
stalo, laužydamas plotkelę ži
nosi, kad tu ja jau daliniesi 
simboliškai su tais, kuriuos 
sušelpei. Tas jausmas suteiks 
tau. ir tavo namams šventišką 
nuotaiką bei ramybę ir tada 
tikrai turėsi prasmingas ir 
linksmas Kalėdas.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street
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Bostono Radio Žinios
Seniausia lietuviška radio 

programa Naujoj Anglijoj, 
rengiasi švęsti 26 metų su
kaktuves. Ta proga bus ren
giamas metinis Talentų Popie
tis ir Gražuolės “Miss Silver 
Anniversary Lithuania of N. 
E.” balius, kuris įvyks vasario 
7-tą dieną, 1960 metais So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Klu
bo Auditorijoj, 4:30 vai. po 
pietų ir tęsis iki 11 valandai 
vakaro.

Prašome kitų organizacijų 
tą dieną nerengi parengimų, 
ir kviečiame visas dalyvauti 
šiame linksmame metiniam 
parengime.
Steponas ir Valentina Minkai.

—Ub.-... n......................................

Kasdien Ateina 
Maldavimai...

Gražiu Koncertu New Yorke 
Pradėtas Balfo Aukų Rinki- 

kimo Vajus

Brangus lietuviai:
Kreipiuosi į jus visus itin 

svarbiu reikalu. Neužtarnau
to ir negirdėto šiame amžiuje 
azijatiško žiaurumo ir teroro 
dėka, didelė musų tautos da
lis tapo išžudyta ir ištremta 
į šiaurės ledynus ir tundras. 
Tas jum žinoma ir aiškinti ne
tenka. Mirusiųjų neprikelsime, 
bet sergančius ir kenčiančius 
negi galime palikti be pagal
bos

tuos musų 
kenčiančius 
mes, turin-

be globos.

Kas gi paguos 
brolius, o ypač 
vaikučius, jei ne
tieji laimę būti laisvajame pa
saulyje, ypatingai esantieji 
čia Amerikoje. Jungtinių A- 
merikos Valstybių valdžia ne
tylėjo, bet pasmerkė musų 
valstybei ir tautai padarytą 
skriaudą. Ji nepamiršta to pa
daryti ir dabar; ji nuoširdžiai 
užjaučia kenčiančią musų tau
tą ir šelpia tremtinius, teikda
ma iš savo išteklių visokių gė
rybių. zBet skaičius tų gerybių 
priklausys ir nuo to, kiek pa
tys lietuviai paaukos ir sudės 
tai pagalbai. Amerika skatina 
ir savo piliečius aukoti tiems

geriems tikslams. Ji skatina 
ir tave, lietuvi, duoti savo ne
laimingiems tautiečiams, nes 
jis leidžia paaukotą Balfui su
mą iš tavo uždarbio ar pelno, 
skirto valstybės taksams at
skaityti.

Mes visi norime laisvos Lie
tuvos, mes už tai kovojame. 
Ta kova eina ne vien tik per 
politinius veiksnius. Organi
zuotas šalpos frontas, tautos 
solidarumas yra svarbus fak
torius toje kovoje. Kiekvienas 
gautas siuntinys su vaistais, 
maistu ar rūbais ne vien tik 
padeda tiesioginiai gaunan
čiam, ne tik pakelia jo mora
lę, kad jis ne vienas, ne ap
leistas, ir ne užmirštas, o su
teikia pasididžiavimo būnant 
gal mažos skaičiumi, bet dide
lės savo dvasioje, tautos na
riu. Ir kitataučiai aplink mus 
jaučia pagarbą tokiai tautai. 
Progai pasitaikius ir jie užta
ria musų tautą, kaipo susipra
tusią, kultūringą, vertą nepri
klausomybės.

Laukinis, primityvus žmo
gus galvoja tik apie savo 
gerbūvį. Kultūringas gi, ma
tydamas kitą paliegusį ar ki-

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Ballaa

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedSjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

geriausia pagalve.
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Įvestuokite pinigus į Jung
tinių Amerikos Valstybių bo
nus.

Mrs. Dumblienės šilti 
ir dar skoningiau pa
talkininkaujant Mrs.

Mrs. Elstis, ku-

Puikų maistą vakarienės 
puošė išsikišusios bonkos su 
skystais ir kietais gėrimais, 
gi tarp jų kaip baravykai ky
šojo stikliniai ąsočiai alaus 
Charles Šimanskio pristaty
tas, kuris putojo kaip niekur 
Brooklyne ir didžiam New 
Yorke, tarytum lietuviškas 
miežio alutis su apynių spur
gais.

Kada
skanus 
ruošti,
Šimanskis, 
rios labai daug padėjo šeimi
ninkei Dumblienei, be to dar 
padėjo jaunos, gražios čia gi
musios SLA senų narių duk
ros, kurios kaip žvakutėmis 
mėlynom akutėms talkino prie 
stalų. Ir pats jaunasis Šiman
skis, chemijos studentas, pa
tarnavo svečiams.

Charles Šimanskio lietuviš
kos dešros priminė kaip Lie
tuvoj po' skerstuvių gardžiom

I 
I
I
I 
»
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laiko
mes vėl lauksim 
kuopos vakaric- 
puikios.

J. Parojus.

JUOZAS CINKUS,
turįs saldainių krautuvę 495 
Grand Street, Brooklyn, N. 
Y., kaip kiekvienos šventės, 
taip ir dabar artėjančioms Ka
lėdoms ir Naujiems Metams 
parūpino gražių sveikinimų su 
lietuviškais įrašais ir pritai
kintais šventėms eilėraščiais.

P. J. Ginkaus išleistos atvi
rutės turi didelį pasisekimą 
pirkėjų tarpe.

Lapkričio 15 dieną Bendra
sis Ąmerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas pradėjo New Yorke 
aukų rinkimo tradicinį vajų. 
Šiemetinis vajus buvo pradė
tas koncertu, kurio didžiąją 
programos dalį išpildė Brook
lyno Operetės choras. Buvo 
suvaidinta A. Merkelio “Jau
nimėlis”, prieškarinio Lietu
vos kaimo buities vaizdelis. 
Vaidinime dalyvavo operetes 
choras, atvaizduodamas kai
mo jaunimą ir išpildydamas 
dainas. Taip pat vaidinime su 
tautiniais šokiais pasirodė šo
kėjų grupė, kurią paruošė J. 
Matulaitienė.

Antroje koncerto dalyje 
Operetės choras, vedamas mu
ziko M. Cibo ir pianistui A. 
Mrozinskui palydint pianu, 
padainavo keliolika dainų. Be 
liaudies dainų buvo išpildyta 
gana sudėtingų musų kompo
zitorių kurinių. Choras savo 
dainavimu gerai užsirekomen
davo, publika dainavimą pri
ėmė šiltai ir kaikuriuos daly
kus chorui teko kartoti.

South Boston, Mass

Artėjančių Kalėdų Proga

Lietuviškos Baltic Florists 
Gelių bei dovanų krautuvės 
skyriai vis turtėja. Savininkai 
Steponas ir Valentina Minkai 
nuoširdžiai kviečia užeiti pa-

i

Po programos, kaip jau į- 
prasta, buvo šokiai, veikė bu
fetas ir loterija. Visa tas pri
sidėjo prie koncerto pajamų 
padidinimo. Žmonių prisirinko 
labai daug ir buvo jaučiama, 
kad tokiam koncertui Apreiš
kimo parapijos salė yra tikrai 
maža.

Vakaro metu į susirinkusius 
kalbėjo Vajaus pirmininkas 
generalinis konsulas J. Bud
rys ir Vajaus iždininkas Ap
reiškimo parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis. Abudu kai-

i

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
F’TRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEĮTARK, n. J, 312-314 Marke* Street Tek M™™*™

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muite! ap
mokami vietoje, musų įstaigose. ‘Prie firmos įstaigų yra krautuves. *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki G vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais tr sekmadieniais 9-4 vai.

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

882 Norfh 7th St
PHILADELPHIA 23. Pa.

VAkuit ML747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DU n kirk 5-6550

651 Albany Avė. 
' HARTFORD 6, Conn. 

sjHapel 7-5164
1341 No. Ashland Avo. 

CHICAGO 22, DU. 
HUmboldt 6-9813

NerėdanM daugiau ialbnnaahu reikalaukite

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnscnd 8-0298
i ūsų katalogą.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrfirinia 7-4499

Į Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Lapkričio 21, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
MARĖ RADZEVIČIENĖ, 66 kp., Ansonia, Conn., gi

musi lapkričio 14, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 1, 1936 m. Mirė lapkričio 2, 
1959 m. Velionės vyrui, Juozui Radzevičiui, po
mirtinės išmokėta-----------------------------------------

KATRE BAKTIENE, 66 kp., Ansonia, Conn., gimusi 
spalių 20, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 4, 1941 m. Mirė rugsėjo 16, 1959 m. Ve
lionės sunui, Jurgiui Baktis, pomirtinės išmokėta

ONA RUČINSKIENE, 86 kp., Pittsburgh, Pa., gimusi 
rugpiučio 13, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 11, 1924 m. Mirė spalių 7, 1959 
m. Velionės dukteriai, Mlary Boucek, pomirti
nės išmokėta___ ___________________________

ONA PLANSKIENĖ, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
musi lapkričio 2, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 3, 1929 m. Pridėtinę apdraudą pa
ėmė kovo 2, 1941 m. Mirė spalių 29, 1959 m. 
Velionės dukteriai, Margaret Alansky, pomirti
nės išmokėtaa-------------------------- -------—____

ANDRIUS STRUSDAS, 284 kp., ToMeston, Ind., gi
męs gruodžio 24, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 6, 1930 m. Mirė lapkričio 10, 
1959 m. Velionio žmonai, Antaninai Strusdienei, 
pomirtinės išmokėta _________________ _____ _

BRONISLAVAS PAŠKEVIČIUS, 309 kp., Whitc 
Plains, N. Y., gimęs spalių 7, 1887 m., Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 2, 
1929 m. Mirė lapkričio 2, 1959 m. Velionio žmo
nai, Onai Paskevičienei, pomirtinės išmokėta___

ONA SUIPIENE, 352 kp., Detroit, Mich., gimusi va
sario mėnesį, 1899 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 18, 1918 m. Mirė vasario 23, 1959 
m. Velionės Simui, Frank Shuipis, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

$300.00

250.00

150.00

f

719.00

150.00

600.00

130.00

„$2,299.00
$132,533.05

Viso________________ _________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso................

Išmokėtos ligojo pašalpos
B. VJLNSKUN1ENE, 36 kp., Chicago, III., sirgo 10 savaičių
J. AIMUTIS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 2 sav. 2 d.
J. KRUKONIS, 43 kpn So. Boston, Mass., sirgo 12 savaičių
O. KUČINSKIEN®, 86 kp^ N. S. Pittsburgh, Pa., sirgo 1 sav. 3 d. ..
O. ON ŪSAITIS, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 9 sav. 3 d. ......................
A. BAJORAS, 199 kp., Shaft, Pa, sirgo 3 savaites_________________
DR. C. S. BURKE, 211 kp., Mahanoy City, Pa, sirgo 5 sav. 2 d____
M. BR.USOKJENE, 293 kp, Wilsonville, III, sirgo 1 sav. 3 d. ......
O. DAGILIENE, 297 kp, Greenfield, Mass, sirgo 8 sav. 3 d._____

Viso ..................................
Nuo pradžios šių. metų bendrai viso

Al. «J. v
» ' .A »

..„$396.00

.$23,440.86

VADOVAS Į SVEIKATA 
BUKITE SVEIKI 

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

3148 W. 63rd St., Chicago 29, HL
Telefonas Republic 7-7868

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 LIETUVI’’ tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dvoda daug iinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, k et virtimi s Ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikov
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Čanyon 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 ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

t i

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 polemikos’ ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $1101 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį te 
klu adresu:

NAUJIENOS
1732 Sosth Haisted Street, Chic&fe 8, Ulinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS

l

I '

P \
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

(
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Tūkstančiams Vaikų Atidaromos Durys SLA Įpėdinystei 
Dideles Lengvatos, Tik 25 Centai Už $1,000 Apdraudos 

STAMBI SLA DOVANA JAUNIMUI
t SOVIETy SUTARTIS SU JUNGTINĖM 

AMERIKOS VALSTYBĖM
Plieno pramonės darbininkai nesusitaria su 
darbdaviais. - Vengrijoje įvykęs sukilimas ir 
jo užgniaužimas Jungtinėse Tautose

| Į 1 11 1 ’ i. v JAU ŠIANDIEN UŽPILDYKITE klausimas nubalsuota svarty- 
ti 51 prieš 10 balsų. Kitų kelių 
kraštų atstovai susilaikė nuo 
balsavimo. Klausimą iškėlė ir 
svarstymui rekomendavo dar
botvarkės komisija.

JAUNUOLIO APLIKACIJĄ
Čia Dedame Gyvybės Apdraudos Aplikaciją, Pagal Kurią 
Gali Apsidrausti Jaunuoliai nuo 16 iki 25 Metų Amžiaus

i*

4

Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasirašė mokslinio ir švietimo pasikeitimo sutartį seka
miems dviems metams. Pagal pasirašytą sutartį dviejų 
metų eigoje daugiau amerikiečių galės vykti į Sovietų 
Sąjungą ir daugiau žmonių iš Sovietų Sąjungos galės 
atvykti į Jungtines Amerikos Valstybes, negu galėjo iki 
šiol. Sakoma, kad tokia sutartis pasirašyta dėl to kad 
abieju valstybių gyventojai galėtų geriau .susipažinti 
vieni su kitais.

Teigiama, kad pasirašytoj sutarty pažymėta,

i
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kad 
per radijo ir televiziją bus galima pasikeisti abiejų val
stybių pranešėjais tarptautiniais klausiniais, bet abi val
stybės galės viena kitos kalbas cenzūruoti, jei jos vienai 
ar kitai valstybei nepatiktų ir nepagerintų santykių 
tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjun
gos. Sutartį pasirašė JAV ambasadorius Thompson ir 
Sovietų Sąjungos Kultūros Komiteto pirmininkas Žu- 
kov. Pirmiausia į Maskvą bus pasiųsta baleto grupė ir 
įvairaus sporto žaidėjai.

Senato komisija vidaus saugumo reikalams išstudi
javus kultūrinių mainų su Sovietų Sąjunga klausimą, 
pareiškė, kad tokie mainai Amerikai nėra naudingi, nes 
juose yra dalis sovietines propagandos.
Plieno pramonės darbininkų kova sunki

Plieno išdirbimo pramonės 
darbininkai, dėl naujo kon
trakto pasirašymo ir geresnio 
atlyginimo už darbą negalėda
mi susitarti su plieno korpo
racijomis, vidury liepos mėne
sio išėjo ^treikan. Streiko me
tu buvo vedamos derybos kor
poracijų atstovų su plieno 
darbininkų unijos atstovais, 
tačiau per 119 dienų streiko 
nepriėjus prie jokio susitari
mo, pagal Taft-Hartley įsta
tymą aukščiausias teismas į- 
sakė darbininkams grįžti į 
darbą 80 dieną, o per tą laiką 
bus vedamos derybos tarp 
abiejų pusių atstovų, bet jei
gu per 80 dienų nebus susi
tarta, tai darbininkai bus pri
versti vėl eiti į streiką ir jį 
tęsti iki laimėjimo.

Po prievarta suvarymo dar
bininkų į darbus ir vedamų 
derybų iki šiol prie jokio su
sitarimo neprieita, nes plieno 
korporacijų atstovas siūlo 
darbininkams tuos pačius pa
siūlymus, kurie pirmiau buvo 
pasiūlyti ir darbininkams ne
priimtini. Pagal korporacijų 
atstovo pasiūlytą kontraktą 
trims metams ir kitus pasiūly
mus, darbininkai gautų į va
landą 30 centų daugiau, negu 
gaudavo prieš streiką. Tokis 
plieno magnatų atstovo pasiū
lymas * darbininkams, aišku, 
nebus priimtas, nes darbinin
kai. 'taip ilgai streikavę ir pa- 
niašę didelius nuostolius, ne
gali nusileisti ir dirbti gauda
mi tik 30 centų į valandą pa
kelti, kaip korporacijos atsto
vas siūlo.

Japonijoj demonstracijos 
ir areštai

Iš Japonijos sostinės Tokyo 
pranešama, kad praeitos sa
vaitės trečiadienį policija už
puolė centralinį ofisą radika
lų kairiojo sparno studentų 
organizacijos ir suareštavo du 
asmenis kurie buvo numaty
ti organizatoriais 25,000 de- 
monstratorių eisenos prie var
tų valstybės parlamento pa
stato.

Apie 430 asmenų sužeista 
demonstracijoj einant prie 
parlamento pastato. Areštuo
tų studentų vardai neskelbia
mi. Valdančioji Liberalų-De- 
mokratų partija pasmerkė de- 
monstraejas ir pavadino jas 
revoliucijiniu elgesiu. Policija 
pareiškė, kad demonstracija 
iš anksto buvo ruošiama ir už 
tai kalta redikalų kairiojo 
sparno organizacija, vadinama 
Zengakuren.

Kai kurie Zengakuren vadai 
buvo išmesti iš Japonijos Ko
munistų Partijos už perdidelį 
radikališkumą.

SIEKIAME PARUOŠTI JAUNIMĄ 
SLA ĮPĖDINYSTEI IR 
ATETIES DARBAMS

Delko Daromos Nepaprastos Pastangos ir Didelės 
Lengvatos Vaikams ir Jaunuoliams Tapti 

Susivienijimo Nariais

4
Vengrijos padėtis 
Jungtinėse Tautose

Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų asamblėjoje buvo iškel
tas prieš daugiau du metus 
Vengrijoje įvykęs sukilimas ir 
jo užgniaužimas Sovietų Są- 

t!,.

SLA Deimantinės Sukakties proga, jaunuoliai taip pat 
naudojasi tomis nepaprastomis lengvatomis ir už kiekvieną 
$1,000.00 apdraudos moka tik 25 centus mėnesinių duoklių 
nežiūrint amžiaus. Be to, jaunuoliai, kaip suaugę nariai, moka 
po 17 centų kas menuo į Ekspensų Fondą.

Užpildyti aplikaciją gali kiekvienas, bet ją pasirašyti turi 
pats apdraudžiamas jaunuolis. Vaikams iki 18 metų amžiaus, 
aplikacijoj pasirašyti nereikia.

Kviečiame tėvus, gimines ir artimuosius artėjančių švenčių 
proga pasinaudoti lengvatomis ir suteikti jaunuoliui vertingą 
ir pastovią dovaną—SLA apdraudą, kuri yra tvirta ir gera, 
geresnes nėra.

Iki Naujų Me*tų, laike gruodžio mėnesio, pirmieji prirašę 
deimantinį skaičių, t. y., 75 naujus narius (į tą skaičių įskaito
mi vaikai, jaunuoliai, suaugę nariai ir draugybos “Sočiai” 
riai)

na-

Žengiant Susivienijimui j deimantinę sukaktį, stambi 
dovana duodama ne tik vaikams nuo jų gimimo dienos 
iki 18 metų amžiaus, bet ir jaunimui: jaunuoliai nuo 16 
metų iki 25 metų amžiaus tomis pat nepaprastomis 
lengvatomis ir sąlygomis gali gauti $2,000.00 apdrau
dos, mokant už kiekvieną tūkstantį tvirtos gyvybės ap
draudos tik po 25 centus mėnesiui. Skirtumo apdrau- 
dose nėra ir duoklės visiems vienodos, nežiūrint prisi
ryjančių amžiaus. Tiktai jaunuoliai, nuo 16 iki 25 metų 
amžiaus, prie duoklių dar moka po 17 centų kas mėnuo 
j Ekspensų Fondą, kaip suaugę nariai. Vaikai j Ekspen- 
sų Fondą nieko nemoka. Vaikus apdraudžia tėvai ar 
jų giminės. Aplikaciją gali užpildyti kiekvienas asmuo.

Daugiau apie jaunuolių nepaprastą apdraudą skaity
kite ateinančiame “Tėvynės” numeryje.

Visus kviečiame pasinaudoti stebėtinai didelėmis 
lengvatomis, kurios duodamos SLA Deimantinės Sukak
ties proga.

gali gauti vieną šių piniginių dovanų:
PIRMA PREMIJA ..
ANTRA PREMIJA .. 
TREČIA PREMIJA . 
KETVIRTA PREMIJA 
PENKTA PREMIJA .

t

$100.00 
50.00 
25.00 
15.00 
10.00

Iškirpti

Pasinaudokite SLA pinigine dovana.
Dar šiandien iškirpkite ir užpildykite SLA aplikaciją. Pas 

daktarą eiti nereikia. Užpildytą aplikaciją kartu su duoklėmis 
įteikite vietos SLA kuopai arba siųskite SLA Centro Raštinei 
šiuo adresu:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

išpildžius

APPLICAT1ON FOR MEMBERSHIP
and for Life Term Insurance Age 16 to 25 Yesirs

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY Date

Skaitome “Tėvynėje,” kad yra nepaprastai palengvinta 
vaikams ir jaunuoliams įsirašyti į didžiausiąją Amerikos lietu
vių organizaciją SLA. Tai labai svarbus žingsnis Susivienijimo 
organizaciniame gyvenime, nes tokių lengvų sąlygų ir stebėti
nai mažų duoklių musų organizacijos istorijoje dar nėra buvę.

Šis nepaprastas žingsnis daromas ne be reikalo. Jo tikslas 
yra reikšmingas ir kilnus. Nesunku suprasti, kad maži mo
kesčiai už patvarią ir stambios sumos apdraudą turi paskatinti 
narius ir tėvus įrašyti į Susivienijimą musų priaugančiąja 
kartą. Jaunimas, atėjęs į tokią patriotinę organizaciją, kaip 
Susivienijimas, turės gerą progą auklėtis tautinės dvasios ap
linkoje ir įsijungti į lietuvių visuomeninį gyvenimą. Palaiky
dami lietuvybės dvasią jaunoje kartoje, atliksime didelį darbą 
ir paitarnavimą savo tėvynei ir tautai.

Prie pačių svarbiųjų uždavinių tenka priskirti rūpinimąsi 
mus organizacijos ateitimi. Visi suprantam, kad

SLA ATETIS PRIKLAUSO JAUNIMUI.
Tačiau, kad musų jaunimas galėtų paveldėti lietuvių su

kurtą Susivienijimą, jis turi būti tam paruoštas ir pasiryžęs 
tęsti SLA darbus. Yra reikalinga, kad priaugantieji sutaptų 
su organizacijos dvasia ir gyventų jos siekimais. Tą geriausiai 
jaunimas pasieks iš anksto įsijungdamas į organizacijos eiles 
ir veikliai dalyvaudamas jos darbuose. Tik prisidedant prie 
SLA darbų ir uždavinių jaunimas bus paruoštas organizacijos 
paveldėjimui ir jos tvarkymui.

Štai pagrindinis tikslas, kuris skatina Susivienijimą da
ryti dideles lengvatas jaunimui tapti SLA nariais. Tos žymios 
lengvatos suteikiamos dabar, kada musų organizacija artėja 
į deimantinę sukaktį. Jei 'toje reikšmingoje sukaktyje pajėg
sime padidinti SLA eiles naujais ir jaunais nariais, tai pada
rysime organizacijai vieną iš gražiausių patarnavimą, kurį ga
lėsime laikyti prasmingiausiu 75 metų musų sukakties minė
jimo darbu.

Uždavinys yra kilnus. Tam atlikti reikalinga darbas ir ne
mažos pastangos. Atsižvelgiant į 'to darbo tikslus mes turime 
visi prie jo jungtis. O tą galima labai lengvai atlikti, nes pa- 
palengvinimui to darbo narių prirašymo aplikacijas padarėme 
taip lengvas, kad jas gali išpildyti bet kas, nei ir pusiau beraš
tis. Jokios pagalbos iš organizatorių ar ko kito nereikia. Tad 
visi prie darbo, nes tik bendromis pastangomis galėsime užtik
rinti musų organizacijos ateitį, ko siekia ir prie ko skatina 
SLA. vadovybe dounantinžjs sukaktyje.
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Applicant’s name in full—not initials __

Present residence address ........................ ..

Date o f birth: Month __________ _______

Pla.ce o f birth _________________________

Civll status: Single _____ _____  Marricd —________  Widowed ___________ Dlvorced ___________ Separated _________

Height: -------------- ft. -------------- in. Weight —............. lbs. Change of weight withln pas t year: Gain_ lbs. Lobs __ lbs.

Occupation-------------------------------------------  Name of cmployer __________________ Business address _____________

Amount of Life Term Insurance desired __ -_______  Monthly premium $___________ Annual premium $____

Do you wajit Accidental Death Insurance? Yes . ............... .. No ____ ______  If yes, what amount $...... ...............

Name of beneficiary ________________________ -..............................   Relationship _________

Address _______________________________________________ City ______________________________  Zone _____  Statė

♦Premium is $3.00 per year or 30 cente per month for Mieli thousand dollars ($1,000.00) of Life Term Insurance 
pins 17 centis per month or $2.04 per year Expense Fund dues. Accidental Death Insurance dues are $2.00 per year 
or 20 cente per month for each $1,000.00 in addition to Life Term Insurance dues.

Day

___ City .....................   Zone _____  Statė

Year ______ _________ Age nearest birthday ____

Sex: Malė or female -

Dlvorced

♦

CERTIFICATION AND DECLARATION OF INSURABILITY

I, the undorsigend, declare herewith that I am at present in good hoalth except (give dėtais of past Ulnesses)

I understand and agree that all the foregoing statements and answers made by me shall constitute a part of the 

contract of insurance whan issued and I hereby doclare that all such statements and ansvvers are, to the best of my 

knowledge and belief, full, aeeurate and tme, and are offered to the Lithuanian Alliance of America as a considera- 

tion for the contract for which this application is made, and I am enclosing herewith ____  as my initiation

dues for ............... months years.

Signatare of Applicant Signatare of Witness or Organizor

CERTIFICATION B Y THE LODGE

I do hereby certify that the above named applicant ha s been acoepted as a member of the Lodge No. _

Date , 19
Lodge Secretary’s Signature

i INSTRUOTIONS
a. Have the application filled with petį and ink, then take it to the nearest meeting of your Lodge No. 

mali it dlrectly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.
b. The applicant mušt be fully informed of the conbents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 

Alliance of America and the terms and conditlons of the Class of insurance applied for by him.

.. or

Space below this line for Home Office ūse only

Gert. No—.........
Gert. Cinas ______

Amount $..................

Accldental am’t $_

Am’t of dues ree’d $

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30th STREET

NEW YORK 1, N. Y.

Monthly dues $
Annual dues

Date ree’d ____

Date acoepted .

Approved by

Šeriai No. 921

<■ ■
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Susivienijimo kuopu skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo- 
Kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

jau gavome iš 
sekretorėj pra- 
jų kuopos jau 

nutariusios po

• v

Kuopų susirinkimai ir 
draugiški pobūviai

Gruodžio ir sausio mėne
siais kuopų susirinkimai būna 
skaitlingi dalyviais, nes juose 
renkamos kuopų valdybos ir 
išklausomi raportai buvusios 
valdybos metinės veiklos. Vie
nos kuoipos gruodžio mėnesį 
įvykstančius susirinkimus va
dina priešmetiniais, kitos — 
metiniais. Bet didelė dauguma 
kuopų metinius susirinkimus 
laiko sausio mėnesį, nes jau 
būna pasibaigę senieji metai, 
kuopų naujosios valdybos su 
pradžia naujų metų pradeda 
eiti savo pareigas ir tame su
sirinkime nustatoma gairės 
metinei veiklai.

Nesvarbu kada kuopos lai
ko metinius ar priešmetinius 
susirinkimus, svarbu yra tas, 
kad tuose priešmetiniuose ar 
metiniuose susirinkimuose per 
pastaruosius keletą metų kai 
kurios kuopos pradėjo vykin
ti gražų darbą, susirinkimų 
dienotvarkei išsibaigus įvyk
davo draugiško pobūdžio na
rių pasikalbėjimas su užkan
džiais ir gėrimais, šis pradė
tas geras darbas tęsiamas to
liau, nes mes 
kelių kuopų 
nešimus, kad 
seniai yra
priešmetiniam ar po metiniam 
susirinkimui turėti draugiškus 
pasikalbėjimus su užkandžiais 
ir gėrimais, kad nariai galėtų 
vienas su kitu geriau susipa
žinti ir nustatyti gaires atei
ties darbams.

Butų labai gerai, kad visos 
kuopos, nežiūrint kiek kuri 
narių turi, vieną kartą metuo
se, po priešmetinių ar metinių 
susirinkimų suruoštų vaišes 
savo nariams. Vaišių metu su
sidariusias išlaidas galėtų pa
dengti kuopos iš savo iždų, o 
kurių kuopų iždai tušti, tai 
patys dalyviai galėtų sudėti 
išlaidų padengimui. Bet iš tų 
draugiškų pasikalbėjimų butų 
nauda ne tik kuopoms, be*t ir 
patiems nariams, nes nariai 
turėtų progą vieni su kitais 
geriau susipažinti, o kuopos 
po tokių pobūvių turėtų gau
sesnius susirinkimus.

Norint turėti pasekmes, 
reikia dirbti

SLA 38 kuopa kiekvienais 
metais ruošia meitinę vakarie
nę, ir tos vakarienės kas me
tai būna sėkmingos, nes kuo
poj randasi energingų ir gabių 
žmonių, kurie nuoširdžiai dir
ba ruošiant vakarienę. Šiemet 
vakarienė įvyko lapkričio 7 
dieną, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpose. Vaka
rienėj dalyvavo daugiau dvie
jų šimtų asmenų, ir jie visi 
buvo patenkinti, nes kuopa 
turi gab:ų ir prityrusių mote
rų valgių gamintojų, kurios ži- I 
no kokius valgius pagaminti. į

ORO KELIAIS Į RYGĄ IR ATGAL

SLA paryš Juozas Yesulis su giminėmis Rygoje

ilgametis 
ir senas 
gyvenęs

Juozas Yesulis, 
Susivienijimo narys 
amerikietis, seniau 
West Frankfort, Illinois, o da
bar Jackson, Michigan, pasi
ilgo savo giminių Lietuvoje ir 
sumanė su jais pasimatyti. 
Deja, vykti į Lietuvą negavo 
leidimo, bei; nuskrido į Rygą, 
kur jį aplankė jo sesuo ir jos 
vaikai.

Šiomis dienomis Yesulis iš 
tos kelionės sugrįžo ir 
šakojo savo įspūdžius.

Spalio 22 dieną jisai 
do American Air Lines 
vu iš Jackson, Mich., į New 
Yorką. Jį lydėjo sūnūs Kazys 
ir žmona. Yesulio sūnūs, beje, 
kuris turi atsakomingą vietą 
vienoje pramonės kompanijo
je, sutvarkė visus reikalingus 
kelionei formalumus.

papa-

išskri- 
lėktu-

Pernakvojęs New Yorke, 
Juozas Yesulis kitą dieną 6 
valandą vakaro sėdo į KLM 
Royal Dutch Air Lines lėktu
vą ir nuskrido į Amsterdamą, 
Holandiją. Iš tenai Sovietų 
lėktuvu pasiekė Maskvą.

Pasitaikė audringas oras, 
todėl reikėjo nakvoti Maskvo
je, “Ukraina” viešbutyje. Ki
tą dieną, vėl sovietų lėktuvu 
Yesulis nuskrido į Rygą.

RYGOJE
Jam atvykus Rygoje iš aero

dromo į “Inlturist” viešbutį, 
jo jau laukė viešbučio priean
gyje sesuo Antosė Milašaus- 
kienė, 65 metų amžiaus, su sa
vo šeima.

Rygoje Yesulis išbuvo 8 
dienas. Jisai norėjo važiuoti į 
Lietuvą savo gimtojo krašto 
pamatyti, bet neturėjo vizos. 
Washingi:one Sovietų pasiun
tinybė Yesuliui sakė, kad ji
sai galėsiąs gauti vizą, kai 
nuvyksiąs į Europą. Tačiau 
tenai jam pasakė, kad viza tu
rėjusi būt paimta Washingto- 
ne, o be vizos važiuoti į Lie
tuvą esą “rizikinga”.

Todėl 'teko pasilikti Rygo
je.

Visas 8 dienas Latvijos so
stinėje Yesulis išbuvo su sa
vo giminėmis. Mieste jisai ga
lėjo eiti, kur tik norėjęs. Jam 
buvo duotas privatus limuzi
nas su šoferiu, ir šoferis ro- 
dinėjo jam įdomesnes vietas. 
Yesulis ėjo į krautuves, aplan
kė Rygos apylinkes ir nuva
žiavo į pajūrį. Kai atsirado 
reikalas susisiekti su savo šei
ma Amerikoje, Yesulis telefo
nu kalbėjo iš Rygos su žmona 
ir marčia Jackson, Mich.

Patarnavimas viešbutyje bu
vo geras ir visi rusai, su ku
riais Yesuliui teko susitikti,

Vakarienė visais atžvilgiais 
buvo sėkminga, už tai padėka 
priklauso energingiems 
pos veikėjams: pirm. 
Aymanui, vice pirm. St. 
kiui ir visai eilei kitų, 
iš anksto daugiausia bilietų 
pardavė. Taipgi didelė padėka 
priklauso ir toms moterims, 
kurios nuoširdžiai dirbo prie 
vakarienės pagaminimo.

kuo- 
Jonui 
Vols- 
kurie

buvo mandagus. Tas pats bu
vo ir Maskvoje.

KELIONĖ ATGAL

Atsiskyrimas su giminėmis 
amerikiečiui Buvo liūdnas.

Amerikoje jisai išgyveno 
daugiau 60 meitų, apleidęs tė
viškę, būdamas tik 17 me'tų 
amžiaus. Sesuo Antosė tada 
dar buvo kūdikis. Ir dabar, 
su ja pasimatęs, turėjo vėl 
važiuoti, negavęs progos net 
aplankyti savo sesers namus 
Jukainių kaime, Viduklės pa
rapijoj, Raseinių apskrityje.

Iš Rygos Yesulis skrido at
gal į Maskvą, o iš ten į Ko
penhagą, Daniją. Iš Kopenha
gos Skandinavų oro linijos 
lėktuvu “Viking” parvyko į 
New Yorką.

Yesulis yra patenkintas sa
vo kelione. Lėktuvuose ir vieš
bučiuose visur, kur tik jam 
teko sustoti arba nakvoti, 
maistas ir patarnavimas buvo 
geriausios rūšies. Oras taip 
pat pasitaikė geras, išimant 
tą vieną dieną Maskvoje, kai 
buvo kilęs speigas.

Ateinančiais metais Yesulis 
tikisi atlikti panašią kelionę 
kartu su savo žmona.

v •

Manchester, Conn.

SLA 207 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
13 dieną, Lietuvių Svetainėje, 
24 Golway Street, Manches
ter, Conn.

Valdyba kviečia visus na
rius susirinkti į šį susirinki
mą, nes turėsime valdybą per
rinkti ir nominuoti kandida
tus SLA Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms.

Taipgi turėsime rimtai ap
svarstyti ir padaryti keletą 
rimtų nutarimų kaslink toli
mesnio veikimo SLA 207-toje 
kuopoje.

Turime kuopoje pusėtiną 
būrį narių, o susirinkimus na
riai retai lanko, tokiu budu 
apsunkina veikimą.

Dar kartą prašau ateinan
čiame susirinkime visus daly
vauti ir apsvarstyti musų or
ganizacijos reikalus.

A. Biretta,
SLA 207 kuopos pirm.

i-

Providence, R. I.

SLA 347 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mė.n 13 
dieną, 4 valandą po pietų, A.
L. P. P. Klubo name, 475 
Smith Street.

Malonėkite visi kuopos na
riai ir narės pribūti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėt sus
penduoti. Taipgi turiu primin
ti, kad bus nominuojami kan
didatai Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms. Yra ir kitų 
reikalų aptarimui. Ateidami į 
susirinkimą atsiveskite savo 
draugus prirašyti prie SLA 
347 kuopos.

V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Chicago, III. — Lapkričio 
mėn. nors ir nelabai skaitlin
gas susirinkimas buvo, tačiau 
gyvai svarstė visus organiza
cijos reikalus.

Ligonių lankytojos p. Se- 
nulienė, Čižauskienė ir Jakub- 
kienė pranešė, kad sergančias 
nares M. Leppienę, E. Venge- 
liauskienę, C. Machu'lienę4 A. 
Spranaitienę ir A. Galinskie- 
nę jos aplankė ir nuo kuopos 
apdovanojo gėlėmis ir kito
mis tinkamomis dovanomis.

ALT konferencijos atstovės 
P. Senulienė ir Čižauskienė 
pateikė išsamų pranešimą, ku
rį susirinkusios maloniai pri
ėmė.

Nutarta pasveikinti dien
raštį “Draugą” 50 metų jubi
liejaus proga paaukojant 15 
dolerių. Tėvynės My^tojų 
Dr-jos leidžiamai knygai Lie
tuvos Žemių aprašymas paau
kota 25 doleriai.

Džiugu paminėti šiame su
sirinkime prisirašymą trijų 
garbingų narių: p. Leodia 
Žemgulys, p. Bernice Yanas 
ir p-lė Patrice Yanas, kurios 
neabejotinai bus didelė pažiba 
šioje kuopoje. Už >p. Yanas ir 
Yanaitės prisirašymą priklau
so didelis nuopelnas musų 
gerb. vice pirmininkei p. P. 
Senulienei, kuri savo pavyz
dingu patriotizmu savo dukrą 
Yanas ir anūkę Yanaitę į šią 
garbingą organizaciją įtraukė. 
Sveikinam ir džiaugiamės mu
sų šeimon įstojusias aukščiau 
minėtas nares!

Gimtadienio proga pasvei
kintos E. šiurkienė, P. Senu
lienė, K. Jakubkienė, E. Ru- 
dauskienė ir kitos. Kaip visa
da taip ir šį kartą neapsieita 
be vaišių, geriausių linkėjimų, 
gražių dainelių ir malonaus 
pasikalbėjimo. Narė.

New Britain, Conn.

ŠIA 34 KUOPOS 
narių priešmetinis susirinki
mas šaukiamas gruodžio 10 
dieną, Lietuvių Svetainėje ant 
Park St., 7:30 valandą vaka
re.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės malonėkite nors kartą 
į metus visi susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Išgirsite iš 4-tos apskri
ties suvažiavimo raportą, bus 
Pildomosios Tarybos narių no
minacijos, taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams, 
tad visų narių pareiga būti 
šiame susirinkime.

Musų korespondentą, Praną 
Naunčiką, kuris daug kartų 
rašė Tėvynėje apie New Bri- 
tono lietuvių gyvenimą ir Su
sivienijimo 34 kuopos reika
lus, pa/tiko didelė nalaimė dar
bovietėje. Jam maišant likerį 
su dažais, užsidegė ir eksplio- 
davo, jį visą nuo galvos iki 
kojų apdegino, guli ligoni
nėje apie 8 savaitės ir baisiai 
atrodo, Išskyrus moterį, nieką 
kitą neleidžia jį pamatyti. 
Sakoma, kad jo sveikata eina 
geryn. Linkiu Tau, Pranai, 
greičiau pasveikti.

Martin Turskis,
SLA 34 kuopos pirm.

New Haven, Conn.

Visų SLA 142 Kuopos
Narių Žiniai

Metinis virš paminėtos kuo
pos susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 6 dieną, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku.

Yra labai pageidaujama, 
kad visi kuopos nariai pasis
tengtų atsilankyti šį susirin
kimą dėl to, kad bus nomina- 
vimas Pildomosios Tarybos ir 
rinkimas kuopos valdybos. 
Taipgi išgirsite raportus at-

į Sveikatos skyrius
I
 Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMTNIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois į
Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Buvo pastebėta darant mikroskopi

nius tyrimus mirusiojo nuo aštraus sa- 
narių reumatizmo smegenis; maži parei- 
diniai ir tik kai kada ir pilkoje smegenų 
medžiagoje, kuri randasi kaktos ir ben
drai galvos smegenų paviršiuje.

Ligos pradžia dažniausiai būna aš
tri ir sunki, bet kai kada liga prasideda 
mažai pasiekiama. Ligos atakos pasi
kartoja perijodiškai. Paprastai ta: liga 
dažniausiai ištinka mažus vaikus arba 
dar jaunus jaunuolius, ypatingai tuos 
kurie jau anksčiau buvo sirgę aštriu 
reumatizmu, arba bent prieš kelias sa
vaites viršūnių kvėpuojamųjų takų in
fekcijomis tonsilų uždegimu, skarlati
na etc.

Besitaisant po viršutinių kvėpuoja
mųjų takų susirgimų pacijentas-ligonis 
pradeda turėti padidintą kūno tempera
tūrą ir sąnarių uždegimą. Paprastai už
degimas anksčiau įvyksta didžiuose są
nariuose ir pati reumatizmo liga keliau
ja nuo vieno sąnario iki kito sąnario.

Sanariai pasidaro karšti uždegimo 
vietose, patinę, paraudę ir skausmingi.

Ligonis prakaituoja', jaučia pagrei

stovų iš Amerikos Liet. Tau
tinės Tarybos skyriaus ir Liet. 
Namo Socialio Klubo.

Užbaigus susirinkimą, bus 
visi pavaišinti. Už vaišias ap
mokės kuopa iš savo iždo.

Tad dar kartą visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti ir 
naujų kandidatų atsivesti.

J. Dičkiene.

Hartford, Conn.

ŠIA 124 KUOPOS 
narių svarbus metinis susirin
kimas įvyks šių metų gruo
džio mėn. 13 dieną, sekmadie
nį, 2 valandą po įpietų, Lietu
vių Klube, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn.

Šiame susirinkime bus no
minuojami kandidatai į Pildo
mąją Tarybą ir 124 kuopos 
valdybos rinkimas 1960 me
tams.. Taigi, kaip - matote, 
susirinkimas svarbus, todėl 
prašau visus narius ir nares 
atsilankyti į šį susirinkimą ir 
altlikti savo, kaipo narių, pa
reigą.

J. Dickens,
SLA 124 kuopos fin. sekr.

Chicago, Illinois

ŠIA 217 KUOPOS
narių susirinkimas bus š. m. 
gruodžio mėn. 6 dieną, 2:30 
valandą po pietų, “Marquette 
Hali” svetainėje, 6908 South 
Western Avenue.

Kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti, nes susirinkimo 
darbotvarkėje yra labai svar
bus reikalai:

SLA Pildomosios Tarybos 
kandidatų nominavimas, kuo
pos valdybos rinkimai, kuopos 
mokesčio svarstymas ir kt.

Kuopos Valdyba.

Wilkes Barre, Pa.

Oficialus Pranešimas SLA 
35-tos Kuopos Nariams

SLA 35-tos kuopos narių 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 6-tą die
ną, sekmadienį, 2-rą valandą 
po pietų, (Lietuvių Svetainėje, 
206 Parrish Street, Wilkes 
Barre, Pa.

Šiame susirinkate bus no 

minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms, taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams. 
Todėl visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime ir 
padaryti jį skaitlingu.

Mary D. Stanislovaitienė, 
SLA 35 kuopos fin. sekr.

Kingston, Pa.

PRANEŠU
SLA 1-mos kuopos nariams, 
kad sekamas SLA 1 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 6 dieną, 1 va
landą po pietų, bažnytinėje 
salėje, ant Zerby Avenue.

Visi nariai ir visos narės 
esate kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus nomi
nuojami kandidatai į Pildomą
ją Tarybą ir renkama kuopos 
valdyba 1960 metams. Ateida
mi į susirinkimą, atsiveskite 
kandidatų prirašyti prie SLA 
1 kuopos.

Ant. Matulevičius,
SLA 1 kuopos sekr.

Waterbury, Conn.

ŠIA 11-TOS KUOPOS 
metinis susirinkimas šaukia
mas šių metų gruodžio mėn. 6 
dieną, 2 valandą po pietų, sa
lėje 48 Green Street, Water- 
bury, Conn.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir bus nominuojami kandida
tai į Pildomąją Tarybą. Todėl 
visų kuopos narių būtina pa
reiga dalyvauti šiame susirin
kime ir altlikti savo pareigas.

A. Orantas,
SLA 11 kuopos fin. sekr.

Pittston, Pa.

Oficialus Pranešimas SLA 
7-tos Kuopos Nariams

Pranešu visiems SLA 7-tos 
kuopos nariams, kad kuopos 
susirinkimas įvyks gruodžio 
mėnesio 13 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo Svetainėje, 91 
North Main Street.

Šiame susirinkime bus no-

tintą širdies plakimą, apetito stoką. Bū
na prie tos ligos ir odos išbėrimų. Pasi
taiko prie aštraus reumatizmo 'ir krau
javimai iš nosies.

Svarbiausios komplikacijos širdije 
prie aštraus reumato būna: aštrus šir
dies raumens uždegimas, širdies viduji
nės ir širdies išorinės plėvės uždegimas, 
.netaisyklingas širdies plakimo ritmas.

Širdis būna išplėsta, tankus ir 
net netaisyklingas pulsas, ūžesiai girdi
mi gydytojui klausant širdies plakimą, 
ir gali pasireikšti viršutinės širdies plė
velės brūžavimai girdimi gydytojui klau
sant širdies veikimą.

Gali pasireikšti kosulys, plaučių 
plėvės uždegimas, dusulys, plaučių užde
gimo ženklai, arba' plaučių plėvės užde
gimo ženklai su pasirodančiu skystu ek- 
sudatu plaučių plėvės tuštumoje.

Būna lengvesnio tipo aštrus sąnarių 
reumatas pas jaunus vaikus. Vaikas 
tuomet greitai pavargsta ir auga lėtai.

Pastoviai tankus pulsas ir želno 
laipsnio temperatūros padidėjimas yra 
įprastai. Lengvi reiškiniai iš pusės rau
menų ir sąnarių pastebiami dažnai — ir 
šiuo atveju turi būti kreipiama didesnis 
dėmesys į sąnarius ir į galimą širdies 
raumenų uždegimą.

(Bus daugiau)

minuojami kandidatai Pildo
mosios Tarybos narių parei
goms ir rinkimas kuopos val
dybos 1960 metams. Todėl vi
si kuopos nariai maloniai pra
šomi dalyvauti susirinkime. 
Po susirinkimo dalyviai bus 
pavaišinti. Tad nepamirškite 
gruodžio 13 dienos, nes kito
kių pakvietimų nebus saunčia- 
ma.

Nellie T. Bayoras,
SLA 7 kuopos fin. sekr.

Michigan City, Ind.

SLA 222 KUOPOS 
metinis susirinkimas šaukia
mas gruodžio 6 dieną, 2 va
landą po pietų, Šukio svetai
nėje, 118 Western Avenue, Mi
chigan City, Ind.

Dienatvarkė tokia:
1. Pranešimas apie prirašy

mą esančių klubų ir draugijų 
prie Susivienijimo labai prie
lankiomis sąlygomis. Pasitari
muose dalyvaus pirmininkas 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo iš Beverly Shores, Ind.

2. Nupigintos duoklės jau
nuoliams iki pradžiai ateinan
čių metų.

3. Narių metinės duoklės.
4. Nominacijos į Centro val

dybą.
5. Rinkimas kuopos valdy

bos dėl ateinančių metų.
Valdyba prašo visus narius 

dalyvauti.
A. Gumuliauskas, pirm.
J. Varkala, sekr.

Newark, New Jersey

Šių metų gruodžio mėnesio 
13 d., 12 vai. dieną, SLA 245 
kuopos valdyba šaukia rude
ninį narių susirinkimą, kuris 
įvyks šv. Jurgio Draugijos sa
lėje, 180-182 New York Ave
nue, Newark, N. J. šiame su
sirinkime bus atlikta nomina
cijos į SLA Pildomąją Tarybą 
ir aptariama visa eilė musų 
organizacijos reikalų. .

Visi kuopos nariai kviečia
mi susirinkime būtinai daly
vauti. Tad iki malonaus pasi- 
ma/tymo susirinkime gruodžio 
mėnesio 13 dieną.

Kazys Trečiokas, 
Kuopos sekretorius.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų

Z. Januškevičienė, 352 kp., 
Detroit, Mich. ___________ 100.56

P. Dagys, 368 kp., 
Brooklyn, N. Y. 22.69

Socialinės Apsaugos Teisės Amerikos Gyven
tojams, Esantiems už Amerikos Ribų

Viso $1,245.81
Išmokėjimai Balandžio Mėn.

Pomirtiniu

Balandžio 4, 1959 ..........  $1,837.00
Balandžio 11, 1959 .............. .. 8,000.00
Balandžio 18, 1959 ..................7,212.00
Balandžio 25, 1959 ________ 3,393.00

Viso__

Mačys, Brooklyn, N. Y. 
Amber, VVilkes Barre, Pa. 
P. Labzentis, Chicago, UI. 
Paulauskas, Cicero, III.

Detroit,

54.45
27.35

21.30
73.95
17.50

N. N.
P.
A.
J.
S.
M. L. Balchunas,

Mich. __ ______
A. Boreišis, Detroit, Mich.
Z. Januškevičienė, Detroit,

Mich. ____________________

Pildomosios Tar.ybos ir
Komisija Reikalai

S. Bredes, Brooklyn, N. Y. $85.00
P. P. Dargis, Pittsburgh, Pa. 183.76
M. J. Vinikas, Ne\v

York, N. Y. ...............  $143.84
M. Nasvytis, Chicago, UI. 66.67

7.00 Viso .$479.27 nu-

ku-

$20.442.00

IJgoje Pašalpos

Balandžio 4. 1959 ________ $477.65
Balandžio H, 1959 ________ 568.00
Balandžio 18, 1959 .............  577.25
Balandžio 25, 1959 ________  574.98

Viso $2,197.88

Atšauktoji Apdrauda

Viso $288.90
Algos

Atlyginimas Daktarams

B. Buinys, Philadelphia, Pa. $3.00
R. E. Buinys, Philadelphia, Pa. 3.00

SLA raštinės
tarnautojams ..........

SLA spaustuvės
tarnautojams __ ____

N. Gugis, Chicago, III.

$2,952.00

622.00
180.00

Viso $6.00

Atlyginimas Sek re toriams
Viso $3,5<’4.00

M. Kvietkauskas,
Greenfield, Mass. _______

A. Aksentis, Ansonia,
Conn. _______ ______ ______

A. Karevičius, Scranton,
Pa..................................................

S. Karevičius, Scranton, Pa.
J. Anderson, Racine, VVis. 
A. Baranauskas, Ansonia,

Conn. _____________________
D. Jaycox, Waterbury, Conn. 435.00 
V. Giedraitis, Cleveland,

Ohio .........    337.47
F. Stelmack, St. Louis, Mo. 228.50 
J. A. Hydock, New Kensington,

Pa. ...............    50.26

$162.18

94.30

77.01
61.28
68.99

46.22

Viso __ $1,561.21

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

5 kp., 
Pa. $12.77

4.54

24.25

31.21

2.62

3.51

22.09

47.38

20.50

Įvairus Išmokėjimai

kp.,
Ind. _.
48 kp.,

3.19

1.54

Literatūra _______
L. E. Goodfarb, 

Philadelphia, Pa. ____ _ >_ 3o7.50
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y. C. __ 55.60 
New York Telephone Co. 
Sočiai Security 
Fisher Office Machine

Co., N. Y. C, _..................
Paštas ___________________
N. Y. Statė Unempl.

Insurance Fund ___ ____
Raštines išlaidos 
Judson Type Ine. 
Pioner Letter Co.,

New York City ________
The Statė Insurance Fund
The Statė Insurance Fund 
Standart and Poor’s Corp.,

New York ______________

$5.00

42.80
183.45

25.00
12.50

152.13
13.00
27.12

. 1.00
108.99

67.36

187.50

$73.03

A. ir
Pa.

A. ir
Pa.

E. Janavičius, Chicago, III.

S. Karevičius, Scranton, 
___________ ______________ 30.17 
S. Karevičius, Scranton,

30.98
11.88

Viso

20 Metu Taupomoji Apdrauda

A. Pūtis, Chicago, III. 
M. Jaruševičius,

$1,000.00

Easthampton, Pa. _______
A. Druzdis, So. Boston,

500.00

Mass. _______ _  _ _ __ 1,000.00
K. Stelmach, St. Louis,

Mo. _____________________ _ 500.00
S. Skufca, Cleveland, Ohio 1,000,00
E. Kalner, Chicago, III.
F. Budrevic, Havvthorne,

500.00

N. J. ___________________ _ 500.00

Viso _______ ___________ $5,000.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

M. Subačienč, Pittston, Pa.
O. Macelienė, VVaterbury,

$22.53

Conn. ____ __ 42.52

28.81
R. Gutauskienė, Nanticoke, 

Pa. ..............................................
P. Stulminskienė, Nanticoke.

Pa. .............................. ...............
P. Samuievičius, Nanticoke,

Pa. ......................... ..........................
R. Bartasiuniene, Brooklyn,

N. Y. .................................... .
A. Kreyvvis, Ei. Monte, Calif. 
A. .Papeikienė, Bridgeville, Pa. 
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa. 
O. Kuprienė, Wilkes Barre,

Pa. __________________________
O. Kundrat, Chicago, III. 
Z. Morkūnienė, W. Haven,

Conn. _______________________
P. Keslerienė, Springfield,

III. ................................................
M. Rauktienė, Springfield,

III. ........._................  —J—
E. Petrauskienė, Christopher,

III. ................................................
A. Slazas, Springfield, III.
A. Sutkus, McKees Rocks,

Pa. ..............................................
A. Jankauskas, Granville,

III. ...............................................
O. Rudzinsklenė, Detroit, 

Mich. ................................ .........

10.00

40.81

10.00
5.00

10.00
10.00

10.00
11.04

10.00

10.00

5.00

26.82
10.00

10.00

10.00

27.59

Viso $310.12

SLA Nuosavybės

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

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

$358.60

958.63

Viso $1,317.23

Tėvynės Reikalai

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

H. Rice, New York, N. Y. 110.00 
Intertype Co., Brooklyn, N. Y. 8.66 
Postmaster, New York,

N. Y. ............................
Economy Photo Engr.

Co., New York ------
•

36.07

11.55

Viso $616.92

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas ----------- $299.26
Ligoje Pašalpos Fondas _— 20.40
Mišrus Fondas __________ 2.28
Lėšų Fondas ----------------------- 20.30

f

V. Shelalis,
Plymouth,

E. Juškevičius, 6 kp., 
Plymouth, Pa. __________

N. T. Bayoras, 7 kp.,
Pittston, Pa. ____________

A. Zorskas, 30 kp., 
Scranton, Pa. _______

D. Vaitonis, 3— kp.,
Rumford, Me. ___________

A. Mockevičius, 32 kp.,
VVilkes Barrre, Pa. ____

M. D. Stanislovaitis, 35 kp.,
Wilkes Barre, Pa. ______

A. Kaulakis, 36 kp.,
Chicago, III. _________ ____

M. Zdankus, 40 kp.,
Pittsburgh, Pa. _________

J. Beniulis, 46
Terre Haute,

J. Ambrozaitis,
Portage, Pa.

A. Watro, 50 kp.,
Binghamton, N. Y. __

A. Sapiega, 51 kp'.,
Bridgeport, Conn. --------

H. Lendraitis, 57 kp.,
VVorcester, Mass. _____

E. Zienienė, 62 kp.,
Lorain, Ohio __________

A. Laurutanas, 63 kp.,
I Chicago, III. ___________

A. Lukas! 64 kp.,

Baltimore, Md. ________
J. Grabauskas, 70 kp.,

Fairvievv, N. J. ------------
S. Jakučionis, 79 kp.,

Pittston, Pa. _______ ___
L. Bukauskas, 88 kp.,

< East St. Louis, III. ____
G. Kapočius, 100 kp.,

Racine, VVis. __________
J. Vaišvila, 122 kp.,

Chicago, III...........................
K. Gaižutis, 136 kp.,

Cleveland, Ohio _________
P. Bukšnaitis, 126 kp. kp., 

New York, N. Y.
P. Bukšnaitis, 126 kp.,

New York, N. Y. ........... '_
J. Mitka, 133 kp.,

So. Mihvaukee, VVis.
Ch. Austin, 134 kp.,

Chicago, III. _____________
M. Šaltis, 156 kp.,

Benton, III. -------------------
J. I. Laton, 158 kp.,

Springfield, III. __________
A. Bra inskas, 153 kp.,

Du Bois, Pa. ___________
J. V. Bogdanskis, 161 kp., 

Christhoper, III. ___
L. Nasetka, 165 kp.,

E. Vandergrift, Pa. _.
P. S. Rindokas, 185 kp

E. Chicago, Ind.
A. J. Krizan, 198 kp., 

Barberton, Ohio -------
A. Aleksynas, 200 kp.,

Detroit, Mich. ____
M. Zorskiute, 207 kp

Manchester, Conn. .
A. Ramanauskas, 211 kp., 
Mahanoy City, Pa. ------

J. T. Zdunski, 216 kp.,
Erie, Pa. _______________

E. Petraitis, 226 kp.,
Chicago, III. --------------

V. Baranauskas, 227 kp.,
Dės Moines, Iowa ___

O. Kašuba, 234 kp.,
Great Neck, N. Y. ___

M. Kesger, 246 kp., 
Plymouth, Pa. ------------

J. Plečkaitis, 247 kp.,
Aliąuippa, Pa. --------------

V. Grabliauskas, 267 kp.,
VVyoming, Pa. ________

P. Polgrimas, 278 kp.,
St. Catharines Ont., Canada 15.48

M. Klimaitis, 284 kp.,
E. Gary, Ind. ------ *.---------

M. Prakop, 285 kp.,
Linden, N. J. ___________

P. A. Andrejunas, 305 kp., 
Manchester,

J. Gedmintas,
Dorchester,

A. Kojelaitis,
West Lome, Ont, Canada

H. Player, 322 kp.,
Chicago, III. _______ ,_____

R. Yakavonis, 326 kp., 
Bristol, Conn. ______ _____

J. M. Tumavičienė, 328 kp.,

40.55

4.33

60.97

8.42

55.90

21.91

2.81

7.34

13.64

11.29

24.55

30.63

39.34

26.45

1.55

44.84

2.86

14.98

24.98

1.85

3.93

47.86

10.05

34.86

12.24

46.68

127.13

15.57

2.20

5.00

7.94

4.54

6.88

8.82

21.75

N. H. ................. 2.67
308 kp.,

Mass. _
320 kp.,

25.18

7.31

32.47

Viso $342.24

$14.75

Atlyginimas Organizatoriams
A. Praškevičius, Cleveland,

Ohio ........................................
A. Braziulis, Cleveland, Ohio 25.30

5.22

Jamaica Plain, Mass. ____
H. Čeponis, 333 kp.,

25.32

Smithtovvn, L. I. N. Y. __ 2.79
A. Petrėnas, 335 kp.,

Woodhaven, N. Y. _____ 2.68
A. Kaziunas, 342 kp.,

Easton, Pa. . - 35.20
i

Viso $1,188.95

Balandžio mėn. viso $38,643.56
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

Amerika ir Meksika

Yra daug panašumo Meksi
kos ir Amerikos istorijoje. 
Kiekvienas iš šių kraštų pra
sidėjo iš senojo pasaulio ko
lonijos, kiekvienas turėjo ko
voti 
bę, 
nio 
nas 
respublika, sudaryta iš val
stijų narių.

Praeityje tačiau tarp šių 
dviejų kraštų buvo nesutiki
mų ir net kovų. 1848 m. abu 
kraštai kariavo dėl savo sienų 
nustatymo.

Šalia tikro karo 
buvo 
santykiams, ypač 
1930 m., kai Meksikos valdžia 
nusavino didelius Amerikos 
piliečių laikomus alyvos šalti
nius ir žemes. Per paskuti
nius metus Meksikos darbi
ninkų migracijos problema — 
nelegalaus sienos perėjimo į 
Amerikos pusę gauti darbo — 
buvo problema abiems val
džioms.

Tačiau, nežiūrint pasitai
kančių skirtumų, abi tautos 
vis daugiau suartėja. Prezi
dentas Eisenhoweris neseniai 
savo laiške Meksikos 57-to 
Prezidento inauguracijos pro
ga Adolfui Mateos pastebėjo, 
kad JAV-bių ir Meksikos sie
na yra pavyzdys, kad sienos 
gali būti naudojamos kaip 
vartai taikingam žmonių, kul
tūros ir turtų pasikeitimui.

Lyg pabrėždama preziden
to pastaba, Meksikos valdžia 
neseniai pradėjo plačią auto
kelių statymo programą, ve
dančių prie sienos. Amerikos 
turistai tūkstančiais fcas me
tai keliauja į Meksikos kuror
tus, o Amerikos krautuvėse 
išstatyti Meksikos produktai. 
Dauguma iš mūsų didesnių 
miestų turi meksikoniškas 
krautuves, kuriose galima ra
sti vien tik rankomis paga
mintus Meksikos drabužius ir 
papuošalus.

Budai, kuriais Meksika ir 
Amerika su viena kita koope
ruoja yra gausus. Pirmoji 
kultūrinė sutartis, kurią Ame
rika pasirašė su kitų kraštų, 
buvo su Meksika 1949 m.

Albi valdžios drauge stato 
milžiniškas užtvankas ant 
bendros sienos, Rio Grand 
River, dalyvauja agrikultūros 
programose, kooperuoja In- 
ter-Amerikos autokelių staty-

už savo nepriklausomy- 
kiekvienas perėjo pilieti- 
karo perijodą ir kiekvie- 
iš jų pasidarė federaline

- - - - - ■ • • v 1

v •

visada dar 
priežasčių įtemptiems 

1920 ir

Amerikos piliečiai ir gyven
tojai, bendrai paėmus, turi 
lygią teisę j pensiją ir kitas 
pirmenybes, suteikiamas pa
gal Socialinės Apsaugos Aktą 
(Sočiai Security Act). Nežiū
rint to, yra didelis skirtumas 
tarp piliečių ir nėpiliečių. Pa
gal įstatymą Socialinės Ap
saugos išmokėjimai yra
traukiami (išskyrus kai ku
rias svarbias išimtis) Ameri
kos gyventojams (aliens), ku
rie gyvena už Amerikos ribų 
ilgiau, kaip šešis mėnesius.

Tarp žymesnių išimčių yra 
šios: išmokėjimai yra nenu
traukiami tik tais atvė’ais:

v

1) Jeigu pensininkas galėjo 
gauti mėnesinius išmokėjimus 
1956 m. gruodžio mėn., t. y. 
prieš tai, kai šešių mėnesių 
laiko riba dar nebuvo įstaty
mo nustatyta;

2) Jeigu išmokėjimų nu
traukimas yra pažeidimas eg- 
z i s t u o j ančių sutarčių tarp 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir to krašto, kurio Sociali
nės Apsaugos pensininkas yra į 
pilietis. Toks sutartinis įsipa- 
reigėjimas, garantuojas lygią | 
teisę taultiečiams, yra tarp 
JAV-ių ir sekančių kraštų: 
Graikijos, Islandijos, Izraelio, 
Italijos, Japanijos, Olandijos, 
Nikarakuos ir Fenedarinės 
Vokietijos Respublikos (Va
karų Vokietijos).

Šios sutarties efektingumas 
pasireiškia tuo, kad Socialinės 
Apsaugos pensininkas, kuris 
yra piliečiu vieno iš aukščiau 
suminėtų kraštų, gaus išmo
kėjimus, nežiūrint į tai, kaip 
ilgai jis Amerikoje nebegyve
na. Olandijos atveju tačiau 
sutartis suteikia teisę į Socia
linės Apsaugos išmokėjimus 
tik mirties atvejais, t. y. su
tarties įsipareigojimas liečia 
tik išlikusius pensininko arti- 

Į muosius. * .
I 4) Jeigu ipensininkas yra to 

krašto piliečiu, kuris turi so
cialinį draudimą ar pensinę 
sistemą, pagal kurią yra duo
dami periodiniai išmokėjimai 
JAV-ių piliečiams, turintiems 
teisę gauti šiuos išmokėjimus 
net ir tais atvejais, kai jie ap
leidžia tą krašitą,
giant, kaip ilgam laikui. Se
kantys kraštai turi šios rūšies 
socialinės apsaugos 
Austrija, Didžioji Britanija, 
Šiaurės Irlandija,
Sala (The Isle oif Man) ir Ju
goslavija.

Naturalizavesis Amer i k o s 
pilietis turėtų žinoti, kad jis 
gali prarasti pilietybę, jeigu 
gyvena už Amerikos ribų il
gesnį laiką. Tuo atveju jis pa
sidaro “alien” ir jam yra pri
taikomas įstatybas, pagal kurį 
Socialinės Apsaugos išmokėji
mai Amerikos gyventojams už 
Amerikos ribų yra nutraukia
mi, jeigu jis į Ameriką ne
grįžta per šešis mėnesius.

Naturalizavesis pilietis, ne
gyvenąs JAV-se 25 metus po 
natūralizacijos ir būdamas 
mažiau kaip 60 metų amžiaus, 
kai apsigyvena užsienyje, iš
skyrus labai retas išimtis, 
praranda Amerikos pilietybę 
po to, kai gyvena be pertrau
kos: a) tris meitus tame kraš
te, kurio piliečiu jis buvo 
anksčiau arba kuriame jis gi-

Į mė; b) penkis metus bet 
riame kitame krašte.

Be to, yra svarbu ryšyje su 
Socialinės Apsaugos įstatymu 
žinoti, kad Amerikos piliečiai 
ir “aliens” negali gauti socia
linės apsaugos išmokėjimų, 
jeigu gyvena kai kuriuose 
kraštuose už geležinės uždan
gos, kaip: Albanijoje, komu
nistinėje Kinijoje, Čekoslova
kijoje, Rytų Vokietijoje, Ven
grijoje, Šiaurės Korėjoje, Ru- 

Į munijoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Tokie išmokėjimai yra laiko
mi pensininko asmeninėje są
skaitoje JAV-sė ir yra išmo
kami tik tada, kai pensininkas 
grįžta į Ameriką.

Socialinės Apsaugos Aktas 
buvo pravertas Kongreso 1935 
metais. Jis suteikia Amerikos 
piliečiams, gyventojams ir dir
bantiems “aliens” tam tikrą 
užtikrinimą, kad tuo atveju, j 
jeigu bert: kokie atsitikimai ar 
sąlygos sumažins jų uždarbį, 
jie gaus pakankamai įplaukų, 
kad galėtų padengti pagrindi
nes išlaidas sau ir savo šei
mai. Federalinė socialinės ap
saugos sistema yra ne tik 
pensijos ir apdraudimo siste
ma pasaulyje, bet taip pat 
prieinamiausią savo kaina 
darbininkui. AC.

Tai nemažas 
tautinių šo- 
atkurti bei 
išsilikusius

neatsižvel-

sistemą:

Žmogaus

me. Neseniai jos pasirašė su
tartį sutvarkyti radi/jo stočių 
pagal Amerikos-Meksikos sie
ną problemoms.

Amerika neturi su Meksika 
bendros kalbos ir kultūros, 
kurias ji turi su Kanada, ta
čiau nuolatinis žmonių — 
studentų, turistų ir biznierių 
— pasikeitimas nuolat plati
na susipratimą tarp abiejų 
tautų ir parodo, jeigu toks 
parodymas iš viso yra reika- 
liūgas, kad didelės ir mažos 
tautos gali gyvuoti harmonin
gai viena šalia kitos, jei tik 
abi viena kitą gerbia ir paro
do norą kompromisui ir skir
tumų išslyginimui.— CC.

susirašinėjimas ir kiti prane
šimo tekste minimi dokumen
tai. Besidomintiems Lietuvos 
laisvinimo klausimais įdomi 
dokumentinė medžiaga. Kaina 
$1.00. Gaunama pas spaudos 
platintojus ir Clevelande.

------- 0--------
Liaudies šokis Lietuvoje.— 

V. R. Saudargienė, viršelis H. 
Šalkausko, išleista PLB Vo
kietijos krašto valdybos Vo
kietijoje 1958 m. 
rinkinys lietuvių 

| kių, kurie buvo 
sustilizuoti pagal
senus lietuvių šokius. Jie ap
rašyti ta forma, kuria jie bu
vo šokami Nepriklausomosios 
Lietuvos mokyklų ir jaunimo. 
Pačioje knygos pradžioje au
tore patiekia istorijos, apra
šydama, kaip tie šokiai atsi
rado ir iškilo.

Knygos pabaigoje įdėtas 
alfabetinis šokių sąrašas 
bibliografija.

----- o------
Studentų Varpas—1958 m. 

išleistas Chicagoje, redaguo
jamas red. kolegijos. Pirmaja
me pusi, dabartinėje paverg
toje Lietuvoje austas rankš
luostis, kuriame įaustas Lie
tuvos Himnas (Kudirkos žo
džiai). Tai studentų varpinin
kų. leidinys su jų ideologiniais 
straipsniai. Studentai pasisa
ko, kad jie savo veiklą grin
džia šiomis kryptimis — 1.

ir

Kovai su (Lietuvos okupantu, 
2. Kovai su nutautėjimu ir 3. 
Kovai už savo idėjas.

----- o------
Dažytas vualis, W. Semer- 

set Maugham, versta iš anglų 
kalbos Stepo Zobarsko. Išlei
do 1958 m. “Lietuvių Dienos”, 
Los Angeles, Calif. Kaina 
$3.00. Viršelis dail. Pr. Lapės.

Tai knyga, parašyta gar
saus britų rašytojo W. So- 
merset Maugham, kuris pa
saulyje žinomas savo roma
nais, novelėmis, scenos veika
lais. Autorius pasižymi geru 
stiliumi, stipria kompozicija, 
aštria ironija ir sąmojumi. 
Ši knyga tai pirmasis to au
toriaus vertimas į lietuvių 
kalbą. Musų rašytojas Stepas 
Zobarskas tą vertimą atliko 
sklandžiai. Knyga skaitoma . 
labai lengvai ir įdomi.

----- o-----
Theocracy and Education— 

by Robert J. Burros, 1958 m. 
išleista New Yorke. Vantage 
Press.

Iš profesijos mokytojas ir 
dabar tą darbą dirbąs Robert 
J. Burros šioje knygoje nag
rinėja žmonijos problemas ir 
prieina išvados, kad reikia pa
saulyje įkurti tokią socialinę 
formą, kuri labiausiai tiktų. 
Jis perša teokratinę formą, 
nes sako, kad kitokios formos 
arba atgyvenusios arba nepri
imtinos.

Nepaminėti 
Nauji Leidiniai

Trys žodžiai—Juozas Švai
stas, išleista autoriaus lėšo
mis, spausta “Draugo” spaus
tuvėje, Chicago, III., 1958 m. 
Kaina $2.00. Tai jau dvylikta 
iš eilės musų žinomo senes
niosios kartos rašyto knyga. 
Joje telpa aštuonios gyvai pa
rašytos ir su įdomumu skai
tomos apysakaitės.

----- o------
Lithuanian Folk Talės — 

surinkta ir suredaguota Stepo 
Zobarsko. Išleista Gerald J. 
Richard Brooklyne 1958 me
tais. Pirma laida. Iliustruota 
dail. Ados Korsakaitės.

Gražiai išleistoje knygoje 
telpa trisdešimt šešios būdin
gesnės lietuvių liaudies pasa
kos. Knygos gale dr. Jono 
Balio paaiškinimai apie 
pasakas ir suklasifikuota 
pasakų bibliografija.

Knygos įžangoje Stepas
barakas, dėkodamas daugeliui 
lietuvių ir amerikiečių, kurie 
jam padėjo ir prisidėjo prie to 
leidinio pasirodymo, pažymi, 
kad Brooklyno par. klebonas 
kun. N. Pakalnis jį paskati
nęs to darbo imtis. Knygos 
kaina $4.50. Tai graži dovana 
ne tik lietuviui, čia gimusiam 
susipažinti su rinktinėmis lie
tuvių liaudies pasakomis, bet 
taip pat ir svetimtaučiui, kal
bančiam

tas
tų

Zo-

angliškai.
------o-----
grupių pranešimas,

Clevelande 1958 m. 
leidiniu išleista

Vliko
išleistas
Tai atskiru
Vliko grupių komisijos prane
šimas apie pastangas įtrauk
ti j Vliką bendram laisvinimo 
darbui ir jame dalyvaujančias 
grupes. Tame pranešime pla
čiai aprašyta pasitarimų eiga. 
Leidinio priede yra grupių

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

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
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 lietos; 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. Vanagaitiena 
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
WHFC —r 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 programom 
vakarais). O sekmadieni po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiuuas. 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą 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 4700-5:00 v. p. Į

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

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Mneelm 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

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 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.

PRADŽIUGINKIT ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVENTĖMS!
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETp RUSIJĄ
LIETUVĄ UKRAINĄ BALTGUDIJĄ LATVIJĄ ESTIJĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed bj USSR 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

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

Z1 HK

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

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

RESPUBLIKAS

••

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

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878
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Latvių Daidininkės Ksenijos 
Ridinąs Koncertas

dieną 
salėje 
latvių

dėl mylintieji pasiklausyti lie
tuviškų gražių dainų, kviečia
mi atsilankyti į šį koncertą, o 
busite patenkinti. Koresp.

MIESTEŠių metų lapkričio 1 
New Yorko Town Hali 
įvyko pasižymėjusios 
dainininkės Ksenijos Bidinas
koncertas. Dainininkė išpildė 
latvių kompozitorių J. Vitolio, 
V. Daržinio ir kitų kompozici
jas, kurios turėjo ypatingą 
pasisekimą. Publikos susirin
ko apie 700 asmenų. Publika 
aplamai priėmė labai palan
kiai ir reikalavo mėgiamų dai
nų pakartojimo. Dainininkę 
sveikino ir gėlių įteikė latvių 
jaunimo organizacijų atstovės 
ir atstovai. Pažymėtina, kad 
ir vietos anglų kalba spauda 
palankiai atsiliepė apie latvių 
puikios dainininkės dainuoja
mų dainų gerą išpildymą.

Tenka pasveikinti latvių 
dainininkę Kseniją Bidiną, ku
ri sugebėjo užkariauti publi
kos simpatijas ir laimėjo mu
zikos žinovų aukštą pripažini
mą. G. A.

V. Sidzikauskas Europoje
Pavergtosios Europos Sei

mo vicepirmininkas V. Sidzi
kauskas lapkričio 24 dieną iš
skrido į Europą vizituoti Pa
vergtosios Europos Seimo at
stovybių Paryžiuje, Londone, 
Briuselyje, Stockholme, Ko
penhagoje, Bonneje, Romoje, 
Madride. P. Sidzikauskas ta 
proga susitiks ir su Europoje 
esančiais Lietuvos diploma
tais ir lietuviais veikėjais.

Brooklyn, N. Y

SLA 152 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių melų gruodžio mėn. 8 die
ną, 8 valandą vakare, Welton 
patalpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyno.

Kuopos nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus nominuojami 
kandidatai į Pildomąją Tary
bą. Taipgi užsimokėkite mėne
sinius mokesčius už 1959 me
tus, kad neliktumėt suspen
duoti Yra ir kitų reikalų ap
tarimui, tad visi kuopos nariai 
bukite susirinkime.

F. Stankūnas, pirm., 
F. Lavinskas, sekr.

Kipro Bielinio Knyga 
Penktieji Metai

Iš spaudos išėjo Kipro Bie
linio knyga Penktieji Sietai. 
Leidinyje vaizduojami revo
liuciniai įvykiai Lietuvoje, di
dieji 1905-06 metų dvarų dar
bininkų streikai, rinkimai į 
Rusijos Valstybės Dūmas ir 
kt Be to, prieduose skelbiama 
daug svaigių dokumentų (jų 
tarpe ir LSOP atsišaukimas, 
išleistas Muravjovui paminklo 
1898 m. atidengimo proga).

Knygą išleido Amerikon Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjun
gos (ALSS) Literatūros Fon
das. Leidinys 592 psl., įrištas 
į kietus viršelius. Jo kaina 
$6.00. Leidinį galima užsisa
kyti paštu, prisiunčiant čekį 
ar money orderį $6.00 sumai, 
jei vietoje nėra knygynų ąr 
knygų platintojų, šiuo adre
su:

K. BIELINIS
70 Fifth Avenue, 9th floor, 

New York 11, N. Y.

Kearny Nevv Jersey

Rengiamas Gražus Koncertas

Vietinis Balfo skyrius ren
gia koncertą-vakarą gruodžio 
6 dieną, 5 valandą po pietų, 
sekmadienį, Lietuvių Bend. 
Centro svetainėje. Bus turi
ninga meninė programa, kurią 
išpildys “Rūtos” ansamblis, 
vadovaujamas muz. Algirdo 
KaČanausko. Bus ir solo dal
au dalyvių patenkinimui. To- anglų kalbomis.

Matyt reginį vienodą, 
Tas pats vakar, šiandien rytą, 
Tas už metų ir už kitų. 
Tiktai mašinos, reklamos, 
Keisti žmonės, juodos damos 
Visi skuba, kur tai bėga, 
Net ir naktį veik nemiega. 
Eina kova čia nemenka, 
Kova eina čia už būvį, 
Begaliniam tam chaose 
Pamatysi ir lietuvį... 
Vienas kelias, kitas puola, 
Ir gyvena, kaip papuola, 
Prie tų permainų be saiko 
Kas gi greitai prisitaiko? 
Dirvoj svetimoj nemiela, 
Kam tai kerštu dega siela.

Pilėnas.

Los Angeles, Calif.

Skaitytojus jau pasiekė lap
kričio mėnesio Lietuvių Dienų 
numeris, kuris, kaip visuomet, 
įdomus ir aktualus. Jo veda
majame musų tautiečiai skati
nami laikytis tautinio budru
mo. Pasikalbėjime su Baltų 
Instituto Vokietijoje vedėju 
dr. Z. Ivinskiu nušviečiami to 
instituto darbai ir aktualieji 
Lietuvos istorijos rūpesčiai. 
Antrame pasikalbėjime su 
“Mirties salų’’, kitaip vadina
mų Solovkų salomis, kur kalė
jo ir tebekali ne vienas ir mu
sų tautietis, autoriaus Pidha- 
ny aprašoma, kokia butų lais
vojo pasaulio ateitis, jei visur 
įsigalėtų komunistai. Algis 
Gustaitis rašo: Jonas Poderis 
— lietuvis beisbolo žaidėjas, 
geriausias Dodger istoiijoje. 
Jo veikla gausiai iliustruota.

“Daugiau Kudirkų ir Basa
navičių!” tarė lietuviai gydy
tojai savo suvažiavime Cleve- 
lande. Kuo sielojasi lietuviai 
Venezuelojo. lietuviai kino , 
filmose. “Didvyriuose ir išda
vikuose” toliau aprašoma, 
kaip žiauriai okupantai žudė 
ir naikino į Lietuvą nuleistus 
parašiutininkus ir partizanus. 
Kaip niekina Sovietai lietu
vius tremtinius. Iš dail. litera
tūros duodama Vlado Šlaito 
poezijos, Sofijos Čiurlionienės 
apybraiža “Nėra ko gailėtis” 
ir Šeiniaus vaizdelis “Mėnesie
na”, kuris tiek pat įdomiai 
skaitomas, kaip ir jo neseniai 
išleista puiki, gražiu stiliumi 
parašyta ir skaitytojų šiltai 
sutikta naujausia it. pati pas
kutinė knyga “Vyskupas ir 
velnias”. Daugiau kaip 50 iliu
stracijų plačiai pavaizduoja 
lietuvių veiklą plačiame pa
saulyje. Įdomus taip pat ang
liškai parašytas skyrius. Nu
merio gale duoti keturi lietu
vių rašytojų kapai — prisime
nant Vėlinių vakarą: V. Krė
vės, O. Milašiaus, J. Savickio 
ir J. Krumino.

Vieną nepaprastą savaitės 
dieną — pirmadienį vakare 
norvvoodiečiai /be skirtumo pa
žiūrų rinkosi bendram susirin
kimui lietuvių parapijos salė
je. Susirinkimui vadovavo tuo
laikinis Darbininko redakto
rius Antanas Kneižys. Plates
nį paaiškinimą padarė klebo
nas kun. Steponas Kneižys. 
Per pirmąjį susirinkimą į sky
rių įstojo 56 nariai. Per se
kančius įstojo visos didesnės 
organizacijos ir narių priaugo 
iki 142. Tai buvo skaitlingiau
sias savo gyvenime. Pirmame 
susirinkime buvo išrinkta sky
riaus valdyba šios sudėties: 
Pirmininkas — 
vice pirmininkai 
Blažas, Jurgis Versiackas ir 
Vincas Kudirka; finansų sekr. 
ir laikinas protokolų sekreto
rius 
ninkas Juozas Versiackas; iž
do globėjai: Jonas Kavaliaus
kas ir Gabrielius Kakanaus- 
kas. Išrinktos dar dvi komi
sijos: rūbams rinkti, pirmi
ninke Mar. Balutienė ir padė
jėjos Elena Dirsienė ir Anta
nina Pečiulienė; spaudos — 
Jonas Pieža, V. Kudirka ir 
Povilas Kručas ir direktorių 
taryba iš 27 asmenų. Vėliau 
buvo papildyta pinigų vajaus 
komisija. Visi dirbo su entu
ziazmu. Kartą Petras Blažis 
davė pasiūlymą nariams apsi- 
dėti mokesčiais po 10 dol. ir 
pats pažadėjo 25 dol. tuojau 
įmokėdamas 15 dol. Pasiekus 
1948-49 metus skyrius pavar
go, sumažėjo ir narių skaičiu
mi. Skyriaus vadovybė su la
bai mažais pakeitimais pasili
ko ta pati iki 1950 metų pra
džios.

A. Kneižys,
— Petras

Jonas Pečiulis; iždi-

1949 metų antroje pusėje 
pagausėjo čia naujųjų ateivių. 
Jie buvo susirūpinę beieško
dami sau butų ir darbo. Ir čia 
jiems Balfo darbuotojai atėjo 
padėti. 1950 metų pradžioje 
būrelis naujųjų ateivių, jau 
tarpusavy susipažinę ir su ap
linka apsipratę pradėjo ieško
ti to geradario Balfo senelio, 
kuris taip nuoširdžiai visiems 
pavargusiems Europoje tiesė 
meilės artimo ranką, šildė kū
ną ir dvasią. Pirmasis iš tų 
senelio padėjėjų buvo sutiktas 
Jurgis Versiackas. Kiek prisi
menu tada jis buvo daug vik
resnis ir su labai gera nuotai
ka ir dabar jis dar šviesiai at
rodo. Pažadėjo mus vieną die
ną su tuo seneliu supažindinti 
ir tai įvyko tų pačių metų ba
landžio 26 d., Liet. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Senelį atsto
vavo jo valdyba: pirmininka
vo vienas iš vice
A Kavaliauskas; protokolų 

Petras Rakauskas,

pirmininkų

Juozas Vcr-

<

sulenkė, nustojo sveikatos, ki
ti dar nenuilstamai darbuoja
si. Visi jie užsitarnavo didžios 
pagarbos ir padėkos. Tai buvo 
laiko liepsnos, /beveik kiekvie
ną kaitino, traukė, stūmė at
likti kuo greičiau, kuo dau
giau labdaros darbelių. Kai
myninės brolių tautos žmonės 
tada ten to jausmo pagauti 
lietuviui sakė: “tai dabar 
jums gera, kai tiek daug jūsų 
giminių Amerikoj!” Ar dabar 
taip yra, kai atvyko ir tie, ku
riuos tos (liepsnos padariniai 
maloniai šildė ir guodė. Da
bar musų daugelis sustingome 
ir kitus į sustingimą traukia
me. Daugelis bejausmiai pasi
darėme ir pasitenkiname tik 
žodžiu apie brolišką meilę pri
siminti ir iš aukšto žiūrime į 
dirbančiųjų saujelę. Darbai li
ko tie patys, o dirbančių eilės 
retėja. Per 15 veiklos metų 
skyrius aukų pinigais į centrą 
yra išsiuntęs arti keturių tūk
stančių dol. ir rūbų, avalinės 
apie 10,000 svarų.

Šiais metais skyrius minė
damas sukaktį spalio 4 d. su
ruošė gražų banketą. Dalyva
vo miesto atstovai: Selcctme- 
nai Harry Butters, J. Abdal
lah ir policijos sekr. V. Balu
tis. Visi turėjo progos pasa
kyti po žodį ir perduoti svei
kinimus. Ponas H. Butters 
pareikšdamas savo linkėjimus 
ir simpatijas lietuviams šiam 
kilniam darbui paaukavo 10 
dol. Pagrindinę kalbą pasakė 
Bostono 'Bostono Balfo ap
skrities p-kas kun. Martinkus 
iš Providence. Miela pažymėti, 
kad šiame bankete dalyvavo 
ne tik Norwoodo lietuviai, bet 
Brocktono, Bostono, ir su 
kun. M. Vembre priešaky ir 
Stoughtono Balfo rėmėjų gru
pė ir iš kitur. Tai graži išda
va iš praeitų metų pradėto 
bendradarbiavimo, kuris vis 
plačiasi ir gilėja. Vaišes ruo
šė nenuilstama Balfo veikėja 
Iz. Vasiliauskienė, jai talkinin
kavo: O. Padukienė, N. Prei- 
velienė, E. Stadainikienė, A. 
Kovienė ir K. Razulevičienė. 
Sunkiausią darbą atliko Br.

Kovas, Valentinas Kudirka ir 
J. Svidaras.

Banketas gradžiai pasisekė. 
Gryno pelno gauta $255.53. 
Šia proga paaukavo: select- 
manas J. Abdallah ir J. Jonai
tis iš Bostono po 5 dol., V. 
Kamantauskas 2,5 dol. ir E. 
Razuliavičienė vertingą dova
ną lotarijai.

Baigus visas apyskaitas 
Balf Centrui pasiųsta 313 do
lerių. Norwoodietis.

V. Sidzikausko Laiš
kas Jungtinėms 

Tautoms

paneigimas, — 
skatina

• V 1 I • •

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo vice pirmininkas V. Si
dzikauskas pasiuntė laisvųjų 
valstybių delegacijoms Jung
tinėse Tautose laišką ryšium 
su JT pilnaties numatomais 
svarstymais pranešimo apie 
Vengriją.

— Tebetrunkanti Vengrijo
je priespauda ir vengrų tau
tos pagrindinių teisių ir poli
tinių laisvių
rašė Sidzikauskas, 
Pavergtųjų Seimą atsišaukti į 
Jus, Ekscelencija... Mes nuo
lankiai prašome Jūsų delega
ciją pasinaudoti Leslie Munro 
raporto proga ir pradėti vi
suotinius debatus Vengrijos 
klausimu... Pavergtųjų Seimas 
viliasi ir tiki, kad pačios tai
kos reikalai, kuriam vengrų 
ir kitų tautų pavergėjas pas
tarosiomis dienomis ypač yra 
dosnus žodinių liapsinimų, JT 
pilnaties dabartinė sesija im
sis paveikių žygių, kad atsta
tytų ir teisės principų galią ir 
savo (JT) moralinį autorite
tą.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys: 
češkevičius Albinas, Bronius, 

Edvardas ir Juozas, gimz Shenan
doah, Pa. Tėvų vardai Juozas ir 
Anelė.

Dižulskytė-Karaveckiene Valerija, 
ir jos seserys Irena ir Marytė Di- 
žulskytės.

Norwood, Mass.

Penkiolika Metų Labda
ros Darbo

Norwoodo Balfo Skyrius 
Šiais metais mini savo veiklos 
15 metų sukaktį. Čia ir norė
tųsi nors bendrais bruožais 
peržvelgti tą laiką, gražų nu
veiktą darbą ir prisiminti jo 
darbuotojus.

Kai paskutinis pasaulinis 
karas ėjo prie pabaigos, Ame
rikos Lietuvius pasiekė tikros 
žinios apie jų brolius Europo
je patekusius į vargą. Vargas 
reiškėsi stoka: maisto, rūbų, 
vaistų ir ateities neaiškumų. 
Visi sukruto jiems padėti Vi
soje Amerikoje organizavosi 
Balfo skyriai. Nonvoode toks 
skyrius susiorganizavo 1944 
m. rugsėjo 25 dieną. Čia po 
ranka turiu pirmuosius šio 
skyriaus organizacinius proto
kolus. Jie surašyti lietuvių ir

J

AntosS, 
kaimo,

kil. iš
Lietuvos ka-

Šiaulių,

Jono sūnūs,

iš Bulakavo dv., 
Seinų 
Prano

apskr. 
sūnūs, gy-

Gaballs Jullua ir DomicelS. 
JanulioniB Mikas Ir žaima, buv. 

teisininkas Alytuje.
Jucys Juozas ir sesuo 

Juozo vaikai, 13 Milašaičių 
Plungės vals.

Kučinskas Vladas, 
buvzs puskarininkis 
riuomenčje.

Lukošius Antanas, 
gim. apie 1905 m.

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

Martinkus Domas, gimęs 1915 m., 
buvęs Vokietijoje.

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

Mykolaitis Stasys, buvęs leitenan
tas 8 pėst. pulke.

Navickienė-Birgelytė Adelė, vyras 
Navickas Petras, 
Rudaminos vals.,

Odinas Pranas, 
venęs Čikagoje.

Pleštys Bronius, kil. 
buvęs puskarininkis Lietuvos ka
riuomenėje.

Pocius Stanislovas, Leono sūnūs, 
iš Ketūnų k., Sedos vals., Mažeikių 
apskr.

Pranckevičius Antanas ir Pranas, 
iš Voniškių k., gyvenę Berlyne.

Ramanauskas Antanas, Jono sū
nūs.

Ringys Antanas, Kazimiero sū
nūs.

Ščiukauskienč Adelė, gyvenusi 
Mockavos k., Punsko vals., Lazdijų 
(Seinų?) apskr, vėliau Vokietijo
je.

šimavičius Mykolas, teisių dak
taras, kil. iš Biržų apskr., gyve
nęs Kaune.

Ileškomiejl arba apie Juos iinan- 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA, 

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

iš Šiaulių,

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 Blaisdell Street

i

Tel STagg 2-5043
Matthev P. BaDa» 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedčjaa 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

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

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BUKIT E S V E IKl

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

8148 W. 68rd St, Chicago 29, IR
Telefonas Republic 7-7868

Ik
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sekr
kuris šias pareigas praktiškai 
be pertraukos ėjo nuo sky
riaus įsikūrimo pradžios; fi
nansų sekr.
siackas ir kiti valdybos parei
gūnai: V. Kudirka, Jurgis 
Versiackas, Iz. Vasiliauskienė, 
M. Balutienė ir keletas narių: 
I. Tvaskienė, U. Paznckienė, 
G. Pazniokas, Kl. Kašėta ir 
kiti, pavardžių neprisimenu, 
viso 26 asmens. Susirinkimas 
buvo įspūdingas. Išrinkta nau
ja skyriaus valdyba į kurią 
įsijungė ir naujieji ateiviai. 
Naująją valdybą sudarė: pir
mininkas K. Šimėnas, vice pir. 
V. Kudirka, V. Zareckąs-Au- 
dėnas, prot. sekr. K. Šakenis 
ir P. Rakauskas, fin. sekr. Zi
ta Zarankaitė, iždin. Juozas 
Versiackas. Skyrius persitvar
kė ir pagyvėjo, bet narių 
skaičiumi jau nebeatsigavo. 
Vėliau skyriaus pirmininkais 
buvo Jonas Martyšius Ir Ad. 
Tumas.

Per 15 metų veiklos dau
giau nei trečdalis šio skyriaus 
uolių organizatorių, narių, rė
mėjų atsiskyrė su šiuo pasau
liu palikdami gražų atminimą, 
kaip reikia artimą mylėti. 
Meilų jie įrodė darbu, auko
mis, kurios nevienam vargs
tančiam nušluostė vargo aša
rą, kitus gyvenimo amžius

Savaitinė Atskaita Išmokėti; Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Lapkričio 28, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
IPOLITAS SIMELONIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, gi- 

męs vasario 1, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 1, 1916 m. Mirė spalių 11, 1959 

m. Velionio žmonai, Mary Simelonis, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

KAZYS STANKUS, 14 kp., Cleveland, Ohio, gimęs 
kovo 4, 1885 m., Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 7, 1928 m. Mirė lapkričio 
11, 1959 m. Velionio žmonai, Viktorijai Stankus, 
pomirtinės išmokėta ------------------------------------

POVILAS JUŠKA, 15 kp., Easf’hampton, N. Y., gi
męs gruodžio 28, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 7, 1931 m. Mirė spalių 15, 1059 
m. Velionio sunui, Marther Juška, pomirtinės iš
mokėta -------------- _----------------------------- ------- -

BALTRUS TUMAVIČIUS, 43 kp., So. Boston, Mass., 
gimęs rugpiučio 10, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 

prisirašė vasario 1, 1924 m. Mirė lapkričio 5, 1959 
m. Velionio žmonai, Jadvygai M. Tumavičienei, po

mirtinės išmokėta___________________________
MARTINAS MICKUNAS, 265 kp., Treveskyn, Pa. gi

męs rugsėjo 12, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 12, 1930 m. Mirė rugsėjo 18, 
1959 m. Velionio žmonai, Agnieškai Mickunienei, 
pomirtinės išmokėte ________________________

$300.00

600.00

300.00

1,000.00

600.00

—$2,800.00
$135,333.05

Viso____ _________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. SLEKIEN®, 41 kp., Lavvrcnce, Mass,, sirgo 8 savaites 3 dienas __ 
U. KAVALIAUSKIENE, 41 kp, Lawrence, Mass, sirgo 12 savaičių
B. KUKENIENE, 127 kp, Lynn, Mass, sirgo 3 savaites___________
P. KONTRIMAS, 167 kp, Joliet, III, sirgo 8 sav. 1 d._______________
J. SLAICUNAS, 173 kp., Lovvell, Mass, sirgo 3 sav. 1 d.___________
F. NORVILUS, 224 kp, Bulpitt, III, sirgo 4 sav. 2 d. __..........................
O. MOCKAPETRIENffi, 308 kp, Brookline, Mass, sirgo 3 sav. 1 d— 
W. J. CASEY, 328 kp, Jamaica Plain, Mass, sirgo 5 sav. 2 d._____
O. VAREKOJIENE, 341 kp, McNaughton, Wis, sirgo 8 savaites ____

Viso .———--------------------- -
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

T-

U b Km* 1

$51.00
65.50
18.00
42.50

9.60
29.60
40.00
34.25
42.00

—$322.26
$23,76610

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LEETUV i ” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol, visose Amerikos*- 
6250, Kanadoje — 5 doleriai Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MIOHEL8ONO važiuojant pažiūrėti Amerikon
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperila; 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 kava; 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 aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
(Jžsisaldusienui knygą tuoj pat peaiunčiame. Kaina tik 76 centai.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Jdomiaua’aB 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu adreeu:

NAUJIENOS
1739 South Halated Street Chicago 8, iilinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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No. 50 Acoeptanoe for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

\ \ \

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 8, 1879
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Nevv York 1, N. Y., Gruodžio-December 11, 1959 50 METAI

SLA Apdrauda—Gražiausia Kalėdų Ir Naujų Metų Dovana
Užtikrinanti Ateitį Jūsų Mylimam Vaikui Ar Jaunuoliui

EISENHOWERIS IŠVYKO EUROPON 
TRIMS SAVAITĖMS

Padarys virš 22,000 mylių ir aplankys 11 val
stybių. - Pirmas prezidento sustojimas Italijo
je. - Adenaueris lankėsi Paryžiuje ir dvi valan
das kalbėjosi su prezidentu de Gaulle

Praeitos savaitės trečiadienio vakare prezidentas 
Eisenhoweris išskrido Europon trims savaitėms, kurių 
metu jis aplankys 11 valstybių ir padarys virš 22,000 
mylių kelionę. Prieš išvykimų prezidentas turėjo pasi
kalbėjimų su spaudos atstovais, kuriems aiškino savo 
ilgos kelionės tikslų ir aplankymų 11 valstybių ne tik 
Europoje, bet Afrikoje ir Azijoje. Pagal prezidento 
aiškinimų, jo vyriausias vykimo tikslas—taika, kurios 
Amerikos vyriausybė jau ilgus metus siekia, tačiau tikro 
dėmesio iš kitų valstybių nesimato, todėl jis nusprendė 
aplankyti 11 valstybių ir pasakyti apie 30 kalbų.

Prieš išskridimą tą vakarą, prezidentas Eusenhowe- 
ris per televizijos ir radijų tinklus pasakė kalbą. Jis to 
vakaro kalboje, kaip ir spaudos atstovų konferencijoje, 
papasakojo ilgos keliones tikslą ir aplankymą keliolikos 
valstybių. Prisiminė prezidentas ir plieno darbininkų 
streiką, prašė abi puses — 
susitarti ir baigti streikų, 
sėkmės Amerikos žmonėms

darbininkus ir darbdavius 
Baigdamas kalbų palinkėjo 
ir pasakė sudiev trims sa-

tarėsi su ministerių pirminin
ku Macmillanu ir svarstė Ber
lyno ir Vokietijos išsprendi
mo problemas. Dabar jis buvo 
nuvykęs į Prancūziją ir dvi 
dienas tarėsi su Prancūzijos 
prezidentu Charles de Gaulle. 
Iš pranešimų atrodo, kad jie
du tarėsi tais pačiais Berlyno 
ir Vokietijos klausimais, ku
riais Adenaueris tris dienas 
di^tukavo su Macmillanu Lon
done. Sakoma, kad Adenau
erio ir de Gaulle besikalbėda
mi priėjo prie susitarimo, kad 
pirmiausia reikia išspręsti nu
siginklavimo klausimą, o pas
kui svarstyti Berlyno ir kitas 
problemas. Adenaueris spau
dos atstovams pasigyrė, kad 
jis su prezidentu de Gaulle 
pilnai sutarė esminiais klausi
mais. Dėl viršūnių konferenci
jos laiko kancleris pareiškė, 
kad tokiai konferencijai laikas 
geriausias butų balandžio mė- 
nesis.

vaitėms.

Pirmas sustojimas Italijoje
Gruodžio 4 dieną preziden

tas Eisenhovveris pasiekė Ita
liją. Iš Romos pranešama, kad 
jam atskridus ir nusileidus 
aerodrome, jį sutiko Italijos 
prezidentas Giovanni Gronchi, 
aukšti valdžios pareigūnai ir 
tūkstančiai žmonių, kurie pre
zidentui Eisenhoweriui kėlė 
didžiausias ovacijas. Trumpai 
kalbėdamas prezidentas tarp 
kitko pareiškė: “Aš atvežiau 
iš Amerikos pranešimą dėl Jū
sų“, Eisenhoweris Italijoms 
žmonėms pranešė: “Mes nori
me gyventi taikoj ir draugiš
kai. Aš užtikrinu jus kaip 
partneris su jumis NATO or
ganizacijoj ir visuomet atlie
kam savo dalį ir stovim su 
jumis dėl teisingos taikos”.

Tos pat dienos vakare pre- 
zidentas Eisenhoweris ir prezi
dentas Gronchi, drauge su už
sienio reikalų patarėjais, apie 
valandą laiko tarėsi Quirinal 
palociuje, 400 metų senumo, 
kur prezidentas su savo paly
dovais apsistojęs. Tame pat 
palociuje buvo apsistojęs ir 
prezidentas Wilsonas 1919 me
tais.

Paviešėjęs Italijoje ir ap
lankęs Popiežių Joną XXIII, 
prezidentas Eisenhoweris nu
skrido į Turkijos sostinę An
karą, kur buvo sutiktas Tur
kijos prezidento Celal Bayar, 
ministerio pirmininko Adnan 
Mienderes ir kitų aukštų val
džios pareigūnų. Prezidentui 
važiuojant gatvėmis į apsisto
jimo vietą, jam buvo keliamos 
didžiausios ovacijos apie pu
sės milijon susirinkusių žmo
nių ant šaliganvių. Tai pirmą 
kartą Turkijoj taip iškilmin
gai sutiktas iš užsienio atvy
kęs aukštas pareigūnas, sako 
pranešimas iš Ankara.

Adenaueris lankėsi 
Paryžiuje

Vokietijos kancleris Ade
naueris, nors jau nejauno am-

i ' ' ' /ą.

žiaus, myli važinėti ir tartis 
su valstybių vadais politiniais 
klausimais. Visai neseniai jis 
lankėsi Londone ir tris dienas

Pašaukė į kariuomenę devy
niolikamečius. — Vilniaus 
“Tiesa“ rugsėjo 5 dienos lai
doje paskelbė Sovietų Sąjun
gos gynybos ministerio įsaky
mą, kuriuo pašaukiami kari
nės prievolės gimusieji 1940 
metais.

----- o------
10 naujų žemės ūkio tech

nikumų šiais metais įsteigta 
Lietuvoje.

KIEKVIENA SLA NARĮ PRAŠOME!
Išpildykit čia įdėtą vaikų apdraudos aplikaciją, pridėkit 

metines duokles ir pasirūpinkit, kad greitai butų aplikacija 
įteikta kuopai, arba siųskite ją į SLA Centrą. Jeigu greitai 
suskubsit šią aplikaciją išpildyti, tai gausit savo apdraudžia
mo vaiko ar jaunuolio Apdraudos Paliudijimą kartu su Kalėdų 
sveikinimu dar prieš Kūčias.

Vaikui ar jaunuoliui padovanodami Deimantinio Jubiliejaus 
garbei įvestą lengviausių sąlygų apdraudą, Jus parodysit as
meninį palankumą ir meilę. Jus duosit jam dovaną, kurios 
jis neužmirš ir brangins visą amžių. O visuomeniniu požiūrių 
Jus atliksit reikšmingiausi žygį, nes Jus padėsit įjungti jau
nąją kartą į šiais laikais vedamą kovą išlaikymui laisvės pa
saulyje ir parengsit jaunimą paveldėti gražias SLA ifraterna- 
lizmo tradicijas bei padarysit juos SLA milionų įpėdiniais, 
kartu perleisdami jiems atsakingas bei garbingas pareigas, 
kurias musų organizacija savo tautai atlieka jau 75 metus.

Todėl nėra brangesnės šioms Kalėdoms dovanos, kaip įra
šymas jaunamečių į SLA.
SLA Veikėjos Moterys Jau Pirmos Jautriai Atsiliepė kaip 

Pavasarinės Kregždės Pranašaudamos Gražų Pasisekimą
Todėl bukime tikri, kad ir toliau vaikų ir jaunuolių pri

rašyme pirmenybę pasiims moterys, parodydamos vyrams savo 
pranašumą svarbiame lietuvių visuomenei darbe. Čia dedame 
pirmą sąrašą SLA veikėjų moterų, kurios tuojau, kaip tik buvo 
paskelbtas lapkričio mėnesį vaikų prirašymas, 'tuojau pradėjo 
darbą ir tą pačią dieną jau tiek prirašė vaikų:

O. VINIKIENE, 126 kuopa, 5 narius.
E. MIKUŽIUTE, 313 kuopa, 1 narį.
G. ANUSKA, 126 kuopa, 2 nariu.
D. BLAŽIENE, 126 kuopa, 1 narį.
L. SPERAUBKIENE, 126 kuopa, 1 narį.
Be to dar yra daugiau moterų ir vyrų vėliau atsiųstų vai

kų skyriaus naujų narių, kuriuos paskelbsime sekančiuose nu
meriuose.

Kiekviena Šeima Gali Pati Parūpinti
Specialią Apdraudą Savo Vaikams

Čia dedame specialės, palengvintom sąlygom, vaikų ap
draudos aplikaciją. Specialė vaikų apdrauda duodama ryšium 
su besiartinančiu SLA DEIMANTINIU JUBILIEJUM ir ja 
galės pasinaudoti SLA reguliarus ir Draugybos Nariai.

Vaikai į šią apdraudą priimami nuo gimimo dienos iki 18 
metų amžiaus, neatsižvelgiant į jų tėvų tautybę. Specialė 
vaikų apdrauda yra puiki SLA dovana Amerikos lietuviams; 
ji duodama Deimantinio Jubiliejaus proga, tad visi, kas linki 
vaikams gero, privalo ja pasinaudoti dabar—tuojau.

Kiekvienas gali dalyvauti SLA paskelbtų už vaikų prira
šymą į šią specialią, palengvintom sąlygom apdraudą PRIZŲ 
LAIMEJIME.

Pirmieji surinkusieji DEIMANTINĮ—75—skaičių vaikų 
šioje apdraudoje gaus pinigines premijas:

Pirma premija _____________  $100.06
Antra premija ______   $50.00
Trečia premija__________________ $25.00
Ketvirta premija ________________ $15.00
Penkta premija _________________ $10.00

Gerb. tėvai, vaikų globėjai, krikšto tėvai, seneliai ir šeimos 
draugai, o lygiai ir visi, kas linki jaunajai kartai gero! Jus 
patys galite parūpinti vaikui ar vaikams SUECIALIĄ VAIKŲ 
APDRAUDĄ. Kiekvienas narys be jokios pagalbos gali iš
pildyti čia dedamą labai paprastą aplikaciją. Rašykit aiškiai 
vardus ir pavardes ir kitus atsakymus, prie apilikacijos pridėkit 
metines duokles ir atiduokit savo kuopos sekretoriui, kuris 
persiųs ją į SLA Centrą^ Arba šią Jūsų išpildytą aplikaciją, 
pridėję metinius mokesčius (čekiu ar money orderiu) pasiuskit 
tiesiog į SLA Raštinę tokiu adresu:
Dr. M. J. Vinikas, 307 Wiest 30th Street, New York 1, N. Y.

Iškirpti ispildzius

VAIKŲ APLIKACIJA

Vaikų Gyvybes Terminuotai Apdraudai iki 18 Metų

Deimantinio SLA Jubiliejaus Garbei 
Specialios Keturių Rūšių 

Lengvų Sąlygų Apdraudos
1. VAIKŲ APDRAUDA

Nuo gimimo dienos iki 18 metų amžiaus Vaikų Skyriaus 
gyvybės apdraudos duoklės: už kiekvieną tūkstantį dolerių tik 
25 centai į mėnesį. Be daktaro sveikatos tikrinimo galima 
apsidrausti iki $2,000.00. Vaiką gali apdrausti keli asmenys, 
bet bendra apdraudos suma negali būti didesnė, kaip $10,000.00. 
Šią apdraudą galima bus pratęsti iki 25 metų amžiaus tomis 
pat apdraudos duoklėmis.

2. JAUNUOLIŲ APDRAUDA

Nuo 16 iki 25 metų amžiaus jaunuolis apdraudžiamas gy
vybės apdrauda ir moka už kiekvieną $1,000.00 tik po 25 centus 
į mėnesį pridėjus suaugusiųjų narių duokles. Jo apdraudoje 
susidariusiais rezervais gauna palengvinimus duoklių, persi
keliant į bet kurią kitą SLA apdraudą.

3. SLA NAUJAS PLANAS KLUBAMS IR DRAUGIJOMS

Klubai ir draugijos gali padidinti savo narių naudas su
teikdamos jiems SLA Draugybos Narių teises neatsižvelgiant 
į jų tautybę. Klubai ir draugijos pasilieka savarankus, kaip 
buvo, o savo nariams duoda:

(a) Draugybos (Sočiai) Nario privilegijas ir plačias teises 
Susivienijimo veikloje

(b) Gauna ligoje pašalpą tomis pačiomis teisėmis, kaip 
reguliarus Susivienijimo nariai.

(c) ' Turi teisę apdrausti savo vaikus vaikų ir jaunuolių 
skyriuose, tokiomis sąlygomis, kaip anksčiau nurodyta.

(d) Turi teisę gauti Akcidentalę Apdraudą.

4. AKCIDENTALES MIRTIES APDRAUDA

SLA reguliarus nariai, o taip pat draugijų nariai ir pa
vieniai asmenys, kurie yra Draugybos Nariais (Sočiai Mem- 
bers), gali gauti AKCIDENTALĘ APDRAUDĄ. Už 20 centų 
mėnesinių mokesčių jie gauna $500.00 Akcidentalės Apdraudos, 
už 40 centų mėnesinių mokesčių gauna $1,000.00 Akcidentalės 
Apdraudos, už 50 centų mėnesinių mokesčių gauna $1,500.00 
Akcidentalės Apdraudos. z
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RAŠYKITE RAŠALU AIŠKIAI ARBA SPAUSDINTOM RAIDĖM

Vaiko vardas ir pavardė (pilnas vardas, ne inicialai) —

Adresas __ Miestas Valstija.

Data__

Gimė

Amžius prie artimiausio gimtadienio— .Mėnesiniai mokesčiai Metiniai mokesčiai |_______ •

Apdrauda $

Giminystė

Aplikanto ir Pašalpgavio vardas ir pavardė „

Adresas Miestas Valstija

♦Mokesčiai metams $3.00 arba 30 centu i mėnesį už kiekvieną $1,000.00 gyvybės apdraudos.

AFDRAUSTINUMO ĮRODYMAS

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad šioje aplikacijoje nurodytas vaikas visais žvilgsniais yra normalus ir dabarti
niu metu yra sveikas, išskyrus, (nurodyt negalavimus) 
Dabar šis vaikas lanko mokyklą Todėl aš liudiju, kad Sis pareiškimas

sudaro vaiko Apdraustinumo Įrodymą pagal įstatymus ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nuostatus, ir čia pridedu 

mėnesius.mokesčius $ už

Aplikanto Parašas Liudininko ar Organizatoriaus Parašas

KUOPOS LIUDIJIMAS

Šiuo liudiju, kad aukščiau nurodytas vaikas yra priimtas nariu i Vaikų Skyrių Kuopoje Nr.

Data 19_ metų
Kuopos Sekretoriaus Parašas

NURODYMAI

o '
3 i

F 
y
4 e

3

a. Kai ši aplikacija išpildyta rašalu, tada ją patiekit artimiausiam jūsų kuopos Nr. _______  mitingui arba tiesiog
pasiuskit ją su narystės mokesčiais tokiu adresu: Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. Aplikantas turi būti pilnai susipažinęs su Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Konstitucija ir nuostatų turkliu bei 

su apribojimais ir sąlygomis apdraudos Klasės, kurią jis pasirinko.

Vieta žemiau šios eilutės išpildoma tiktai SLA Centro Raštinės

Cert. No. Lodge No.

Cert. Class

Amount $.

Monthly dues $

Annual dues »

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street 

New York 1, N. Y.

Date rec’d

Date accepted —.
i

Am’t of dues rec’d

Approved by

Naudokite bet kurią šios aplikacijos dalį—lietuvišką ar anglišką Šeriai No. 910
✓

I
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SLA Reikalai ir Veikla
Sėkmingas ir Gražus Buvo SLA 3-čios 

Apskrities Metinis Suvažiavimas
sąlygomis, 

kuriuos 
mokesties

dalyvaukite 
me.

J.
SLA 87

šiame susirinki-

šermukšnis, 
kuopos fin. sekr.

Detroit, Michigan

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

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Organui siųsti adresu 
keitimo reikalu

Mes dažnai gautame laiškus 
iš Susivienijimo narių adresų 
pakeitimo reikalu organo Tė
vynės siuntimui. Yra net tokių 
asmenų, kurie piktai rašo ir 
koliojasi už nepakeitimą jų 
adreso jiems persikėlus gyven
ti į kitą vietą. Kiti rašo: “Jau 
daugiau du metai aš gyvenu 
naujoj vietoj, o Jus siunčiat 
man organą senu adresu”. 
Yra ir daugiau panašių nusis
kundimų, tačiau nei vienas 
laiškuose nemini, ar jie buvo 
pranešę centrui apie gyvena
mos vietos pakeitimą ir pri- 
siuntę naują adresą, kad orga
nas jiems be jokios pertrau
kos butų siunčiamas.

Adresų nepakeitimas daro 
nesmagumo ir bereikalingas 
išlaidas centrui, nes laikraš
tis pasiųstas netiksliu adresu, 
pašto grąžinamas ir už kiek
vieną sugrąžintą laikraštį cen
tras turi užmokėti 5 centus 
laiškanešiui. Todėl mes prašo
me visų tų, kurie persikelia 
gyventi į kitą vietą, apie tai 
pranešti centrui ir nurodyti 
naują adresą organo siunti
mui.

mandatus, 
S. Bakanas

prezidentą 
pakalbėti,

apskrities 
pakviečia S. 

Povilą P. 
kuris savo

Suvažiavimo nuotaika
Retai ipas Laiko tokie suva

žiavimai kaip kad šis buvo su 
tokia jaukia ir gražia nuotai
ka ir su tokiu draugiškumu ir 
nuoširdumu, išrodė lyg butų 
susirinkę vienos šeimos nariai.

Reiškia, kad šiame suvažia
vime delegtų tarpe reiškėsi 
fraternalizmo dvasia ir, reikia 
tikėtis, kad ir Jubiliejinio Sei
mo rengime bus graži koope
racija ir bus gražios pasek
mės, gal bu: tas buvo dėl to 
nepaprasto supuolimo, n°s tu
rint po ranka SLA konstitu
ciją viršelyje teko pastebėti, 
kad SLA yra gimęs lapkričio 
22 dieną, 1886 metais, na ir 
musų suvažiavimas buvo lai
komas lapkričio 22 dieną.

Linkėtina, kad ir musų ren
giamam seime graži nuotaika 
viešpatautų svečių ir delegtų 
tarpe.

naujus metus galima prisira
šyti lengvesnėmis 
ypatingai vaikams, 
už $3.00 į metus
galima apdrausti $1,000.00, 
tad pasinaudoki! gera proga.

Todėl visi kuopos nariai da
lyvaukite ir patikrinkite savo 
mokesčių knygeles, nes šiais 
metais paskutinis susirinki
mas.

SLA 328 Kuopos Valdyba.

Kenosha, Wisconsin

NUOŠIRDI PADĖKA

Street,

nariai ir 
prašomi 

susirinkime, nes

-------:♦$»:-------
Skubių pranešimų 
Tėvynei reikalu

Jau kelis sykius Tėvynėje 
buvo pranešta kada ji atiduo
dama spaudon ir iki kuriai 
dienai skubus pranešimai tu
ri būti prisiųsti, kad juos bu
tų galima įdėti į tos savaitės 
Tėvynės laidą, kurioj ji ati
duodama paštui. Bet kadangi 
skubus pranešimai, ypač apie 
kuopų susirinkimus, labai daž
nai ateina kada Tėvynė jau 
būna a'tspausdinta ir priduota 
paštui, o kitos savaitės laidai 
juos negalima dėti, nes susi
rinkimai jau būna praėję, tai 
dar kartą primename kada 
skubus pranešimai turi pa
siekti redakciją.

Tėvynės formos priruoša- 
mos pirmadienį, o antradienio 
ryte atiduodamos spaudon. To
dėl skubus raštai, kurie turi 
tilpti tos savaitės Tėvynėje, 
kada ji atiduodama spaudon, 
turi pasiekti redakciją ne vė
liau pirmadienio ryte. Vėliau 
prisiųstus pranešimus, kad ir 
prie geriausių norų, negalima 
įdėti į tos savaitės Tėvynės 
laidą.

-------:«$♦:-------
Kuopų susirinkimai 
gruodžio mėnesį

Iš pranešimų galima spręs
ti, kad Susivienijimo kuopų 
susirinkimai gruodžio mėnesį, 
kuriuose nominuojami kandi- 
da:ai Pildomosios Tarybos na
rių pareigoms ir renkamos 
kuopų valdybos 1960 metams,
gausiai narių lankomi. Daug J mėnesį 
susirinkimų įvyko gruodžio 6 nebus teisėtos.

S. S. Pittsburgli, Pa.—Lap- 
I kričio 22 dieną Lietuvių Pi

liečių Svetainėje įvyko SLA 
I 3-čios apskrities metinis suva- 
I žiavimas, kuris buvo šaukia- 
| mas ne tik kaipo paprastas 
Į metinis suvažiavimas, bet ir 
I dėl pradėjimo darbo rengimo- 
I si prie SLA deimantinio jubi

liejaus seimo, kuris įvyks pas 
mus Pittsburghe sekančių me
tų liepos mėnesio 11 dieną 

I gražiame Roosevelt viešbuty
je.

Suvažiavime dalyvavo virš 
40 atstovų atstovaudami šios 

I apylinkės 9 kuopas. Man
dagų Komisijai, kuri susidė- 

| jo iš An.ano Stanton-Stanke- 
I vičiaus, Onos Gedminskienės, 

192 kuopos, New Kensington, 
Į Pa. atstovų ir Apalionijos Ag- 

linskienės, 86 kp., N. S. Pitts
burgh atstovės, tikrinant at- 

Į stovų 
I pirm.

L. A. 
Dargį
gražioje kalboje apibudina

I abelnus SLA reikalus pažymė
damas žymesnesnius organi
zacijos darbus ir darbų pasi- 
mojimus, kurie neš organiza- 

I cijai šviesesnę ateitį.

Mandatų komisijai pateikus 
savo raportą, pradedamas su
važiavimo

I skaitymas, valdybos 
mai ir kiti
darbai ir prieinama prie ap
skrities valdybos ir komisijų 
rinkimo. Apskrities valdyba 
susideda iš: pirm. S. Bakano, 
vice pirm. J. Virbicko, užrašų 
sekretoriaus J. Žilinsko, finan
sų sekr. Gertrūdos Dargienės, 
iždininkės B. Pivaronienės ir 
iždo globėjų: V. J. Količienės 
ir Apalionijos Aglinkskienės. 
Visa esamoji apskrities valdy
ba aklamacijos budu pasiliko 
ta pati.

Prieinama ir prie SLA Sei
mo Rengimo Komisijos rinki
mų ar sudarymo čionai irgi 

J nebuvo jokio sunkumo ir buvo 
sudaryta iš sekančių darbš
čiųjų moterų ir vyrų; daugu
moje moterys, kurios yra dau
giau patyrusios įvairių paren
gimų rengimuose, sekanti Sei
mo Rengimo Komisija: M. 
Zdankienė, Albina Mičiulienė, 
Elena Leoną, Mary Miller, An
tanas Žilinskas, Ona Labuc- 
kienė, Elena Zalkovic, Jadvy
ga Rimkevičienė, Pranciška 
Spingienė, ir jos dukrelė ku
ri lanko Pittsburgho Universi
tetą Ryta Spingytė, Anta
nas Skankevičius-Stanton, Ona 
Gedminskienė, ir Elzbieta Ži
linskienė, tai musų apskrities 
sekretoriaus Jurgio Žilinsko 
jauna žmona, kuri yra gimus 
ir augus Worcester, Mass.

Šioji komisija tuojau po 
švenčių kartu su apskrities 
valdyba turės savo susirinki
mą, pasiskirstys pareigoms 
sudarant skirtingas komisijas 
seimo rengimo darbams ir 
bus pradėtas SLA deimantinio 
seimo rengimo darbas.

Toliau, šiame suvažiavime 
buvo nutarta pusmetinį ap
skrities suvažiavimą šaukti 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje Soho dalyje Pi'tts- 
burghe. Vienos minutės atsis
tojimu pagerbti mirę apskri
ties ribose gyvuojančių kuopų 
nariai, ir tuo uždarytas šis su
važiavimas.

darbas: protokolo 
pvaneši- 

suvažiavimo eiliniai

dieną, ypač didesnėse vietovė
se gyvuojančių gausesnių na
riais kuopų. Kitos kuopos, ku
rios susirinkimų dar nelaikė," 
prašomos sukviesti narius į 
susirinkimus ir no m i n u o t i 
kandidatus Pildomosios Tary
bos narių pareigoms. Sausio 

atliktos nominacijos

*

Suvažiavimo užbaigtuvės 
ir vaišės

Suvažiavimui pasibaigus, S. 
L. A. 104 kuopos darbščiosios 
moterys buvo paruošušios de
legatams ir svečiams skanius 
užkandžius ir visi pasidruti- 
nom, niekam nereikėjo skubė
ti į namus vakarienės valgy
ti, ir tai ne tik valgėm, bet 
buvom vaišinami ir tuo, kas 
tinka pradedant valgyti. O 
kas šias vaišes (užpilti už 
danties) teikė, tikrai negalė
čiau pasakyti. Vienas mano 
draugas sakė, kad tai buk bu
vo atvežta iš Ncw 
no 192 kuopos 
Juozo Sakalausko, 
tikrųjų taip buvo 
negaliu tvirtinti
mų neturėdamas, bet pobūvis 
buvo gražus, malonus ir drau
giškas, reikia tikėtis kad ir 
pobūvio svečiai ir viešnios yra 
dėkingi SLA 104 kuopai ir tos 
kuopos moterims už pobūvio 
surengimą. ‘ S

Kensingto- 
pirmuiinko 
bet ar iš- 
ar kitaip,

tikrų įrody-

O. B.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS
įvyks
20 dieną, 
LPK sve- 
St.

šiųnarių susirinkimas 
metų gruodžio mėn. 
2 valandą po pietų, 
tainėje, 41. Berkeley

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite mėnesines 
mokestis, kad neliktumėt sus
penduoti.

Gerbiami nariai ir narės, 
nepamirškite, kad šis susirin
kimas bus paskutinis šių me
tų, tai prie užbaigos metų yra 
svarbių reikalų užbaigti: ko
misijų raportai, kuopos valdy
bos rinkimas 1960 m., nomina- 
vimas kandidatų į Pildomąją 
Tarybą ir daugelis kitų rei
kalų. Tad visų narių būtina 
pareiga dalyvauti sekamam 
susirinkime ir atlikti susiriin- 
kimui skirtus reikalus.

Visus kviečia
SLA 41 Kuopos Valdyba.

Jamaica Plain, Mass

SLA 328 Kuopos Visų 
Narių Žiniai

Penktadienį, gruodžio mėn. 
11 dieną, 7 valandą vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo salė
je, 368 W. Broadvvay So. Bos
tone, įvyks SLA 328 kuopos 
susirinkimas.

Visi kuopos nariai kviečiami 
būti šiame 328 kuopos susi
rinkime, nes bus Pildomosios 
Tarybos nominacijos ir y kuo
pos valdybos rinkimas 1960 
metams, tad visų narių parei
ga būti susirinkime ir balsuoti 
už tinkamus asmenis.

Ateidami į susirinkimą, at
siveskite1 naujų narių prirašy
ti prie SLA, nes dabar prieš

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 212 kuopos rengtas 50 
metų sukaktuvių minėjimas 
visais atžvilgiais buvo sėkmin
gas. Kaip jau buvo Tėvynėje 
rašyta, SLA 212 kuopa pami
nėjo savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį lapkričio 14 dieną.

Burgers salė buvo kimštinai 
pripildyta. Tiesa, sale neper- 
didžiausia. Didesnę dalį da
lyvių sudarė kuopos nariai, 
bet buvo svečių ir ne narių— 
visi musų geri kaimynai Susi
vienijimo veikėjai buvo su 
mumis.

Musų kuopos darbščiosios 
narės pagamino puikią vaka
rienę. Programėlis kad ir bu
vo nedidelis, bet nuotaika bu
vo gera.

Šis gerai pavykęs parengi
mas suteikė veikėjams gerų 
vilčių ir energijos ateičiai.

Taigi varde rengimo komi- 
jos ir kuopos valdybos tariu 
širdingą padėką visoms valgių 
gamintojoms ir visiems į pa
rengimą atsilankiusiems sve
čiams ir viešnioms.

J. Kasputis.

SLA 209 KUOPOS 
medinis susirinkimas įvyks š. 
m. gruodžio mėn. 13 dieną, 
10:30 valandą ryte, Lithu
anian Amcrican Citizcns Club, 
11917 Conont 
tramek.

Visi kuopos 
narės maloniai 
vauti šiame
bus renkama kuopos valdyba 
1960 metams ir nominuojami 
kandidatai Pildomosios Tary
bos narių pareigoms.

Ateidami į susirinkimą, at
siveskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 200 kuopos.

A. Aleksynas,
Finansų sekretorius.

Port Chester, N. Y

SLA 367 KUOPOS
narių susirinkimas įvyko lap
kričio 8 dieną, bėt kadangi na
rių dalyvavo labai mažai, tai 
nutarta susirinkimus laikyti 
šeštadieniais, 2:30 valandą po 
pietų. Todėl sekamas susirin
kimas įvyks sausio mėn. 10 
dieną, priprastoje vietoje ir 
priprastu laiku. Visi kuopos 
nariai kviečiami ateilankyti į 
susirinkimą ir užsimokėti mė
nesinius mokesčius, kad nelik- 
tumėt suspenduoti.

Ona Gotautienė,
SLA 367 kuopos fin. sekr.

Pittston, Pa.

Svarbus Pranešimas

Wiikes Barre, Pa.

Svarbus Priešmetinis SLA
115 Kuopos Susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio mėn. 
13 dieną, įvyks SLA 115 kuo
pos specialus ir priešmetinis 
susirinkimas, Lenkų Veteranų 
Name, 287 E. Market Street. 
Pradžia 1:30 valandą po pie
tų.

Specialus susirinkimas to
dėl, kad tą dieną bus nomina
cijos SIjA Pildomosios Tary
bos, taipgi rinkimas 115 kuo
pos valdybos 1960 metams.

Susirinkimui užsibaigus, bus 
kuopos pikniko darbininkų ir 
visų narių pavaišinimas.

Todėl visi kuopos nariai 
esate nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą. Čia 
skaniai pasivaišinsim ir pasi
kalbėsim įvairiais reikalais.

. Tad nepatingėkit bifti susi
rinkime.
vaišėmis 
smagiai 
popietį.

Lauksime visų 
lankant.

Vincas Tamulaitis—pirm. 
Adomas Miliauskas—sekr.

Mes esame tikri, kad 
busite 
praleisti

patenkinti ir 
sekmadienio

narių atsi-

■

Omalia, Nebraska

SLA 87 Kuopos Narių 
Susirinkimas

Šių motų gruodžio menesio 
13 dieną, šv. Antano parapi
jos salėje įvyks SLA 87 kuo
pos narių susirinkimas. Visi 
kuopos nariai kviečiami daly
vauti.

Šiame susirinkime bus balsa- 
vimai-nominacijos kandid a t ų 
Pildomosios Tarybos narių, pa
reigoms, tad visų 87 kuopos 
narių būtina pareiga dalyvau
ti šiame susirinkime ir balsuo
ti už tuos asmenis, kurie bal
suotojo nuomone yra tinkami 
būti kandidatais į Pildomąją 
Tarybą.

Atlikus nominacijas bus 
renkama kuopos valdyba atei
nantiems 1960 metams. Yra ir 
kitų svarbių reikalų aptari
mui. Todėl visi nariai ir narės

visos 
daly-

Ham-

Juozas Yesulis su sesere Antose Milašauskiene Rygoje

■75.

I

Pranešu SLA 7-tos kuopos 
nariams, kad metinis kuopos 
susirinkimas bus laikomas šių 
metų gruodžio mėn. 13 dieną.

Kiekvieno nario ir narės 
būtina pareiga dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus svar
stoma kaip pritraukti musų 
jaunąją kartą

Taipgi bus 
bos rinkimas 
1960 metams, 
bus

prie SLA. 
kuopos valdy- 

ateinantiems 
Po susirinkimo

vaišės.
Walter Palūpis, 

SLA 7 kuopos pirm.

Bridgeville, Pa.

SI,A 90 KUOPOS
narių metinis susirinkimas 
yra šaukiamas gruodžio mėn. 
20 dieną, 3-čią valandą po pie
tų, S. Bakano namuose, 421 
Forbes St., Bridgeville, Pa. 
Šiame susirinkime bus renka
ma kuopos valdyba ir nomi
nuojami kandidatai į Pildomą 
Tarybą. Visi šios kuopos na
riai yra kviečiami dalyvauti 
ir atlikti savo pareigas.

S. Bakanas,
SLA 9Q kuopos sekr.

Brockton, Mass.

Svarbus Pranešimas SLĄ
17 Kuopos Nariams

Susivienijimo (Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopos narių svar
bus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio mėn. 16 die
ną, Sandaros svetainėje, In
tervale Street, 7:30 valandą 
vakare.

Bus nominacijos Pildomo
sios Tarybos narių ir renka
ma kuopos valdyba 1960 me
tams. Nariai prašomi įsitėmy- 
ti dieną ir būtinai dalyvauti 
susirinkime. Valdybė.

E. White Plains, N. Y.

Mirė B. Paškevičius, 
SLA 309 Kuopos Narys

žių metų lapkričio mėnesio 
dieną mirė Bronislovas Pas-2

kevičius, (Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje ilgametis na
rys. Todėl aš, Ona Paskevi- 
čienė, negalėdamas asmeniš
kai visiems padėkoti už atsi-

Praeitos savaitės Tėvynėje buvo rašyta, kad ilgametis Su
sivienijimo narys, Juozas Yesulis, seniau gyvenęs West Frank- 
foi<t, Ulinois, o dabar su šeima gyvena Jackson, Michigan, pa
siilgęs savo giminių ir negavęs leidimo vykti į Lietuvą, jis nu
skrido į Latvijos sostinę Rygą, kur atvyko jo sesuo Antosė Mi- 
lašauskienė su šeima ir su juo drauge praleido apie 8 dienas.

Brolis Juozas Yesulis yra ilgametis Susivienijimo narys ir 
veikėjas. Prieš keliolika metų jis gyveno West Frankfort, III., 
priklausė 311 kuopoj ir nemažai jai dirbo, toj pat kuopoj pri
klauso ir dabar, nors gyvena Jackson, Michigan.

Jis yra patriotingas lietuvis ir trokšta pamatyti Lietuvą, 
tai ateinančiais 1960 metais ketina skristi drauge su žmona, gal 
pavyks gauti leidimą aplankyti Lietuvą.

lankymą į šermenis ir prisiun- 
timą gėlių prie velionio Bro
nislovo karsto, aukotas mišių 
korteles ir palydėjimą į kapus 
amžinam poilsiui, viešai per 
Susivienijimo organą Tėvynę 

visiems ir visoms už viską 
i nuoširdžiai dėkoju.

Ona Paskevičienė.

Ansonia, Conn.

KUOPOS 
susirinkimas 
mėn. 13 dieną, 
pietų, lietuvių

i-

ną, 2 valandą po pietų, Slovak 
Sokol Hali, Fourth Avenue, 
New Kensington, Pa.

Bus nominuojami kandidatai 
į Pildomąją Tarybą ir renka
ma kuopos valdyba 196U me
tams. Visi kuopos nariai kvie
čiami atsilankyti į šį susirin
kimą, aptarti kuopos reikalus 
ir padaryti planus dėl kuopos 
veiklos 1960 metams. Pasima
tysim susirinkime gruodžio 13 
dieną.

Ona Gediminskienė,
SLA 192 kuopos fin. sekr.

SLA 66 
narių metinis 
vyks gruodžio 
2 valandą po
bažnytinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų aptarimui. Dalyvavę SLA 
4-os apskrities suvažiavime 
delegatai išduos raportus.

Bus renkama SLA 66 kuo
pos valdyba 1960 metams ir 
nominacijos kandidačių SLA 
Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms. Taigi dar kartą pri
menu 
bukite susirinkime.

J. Radzevičius, 
SLA 66 kuopos fin. sekr.

------------— . .......     ... į

St. Petersburg, Fla.

v •

visi nariai ir narės

die-
314

ma

SLA 373 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėn. 17 dieną, 
ketvirtadienį, 12 valandą 
ną, Laiškanešių svetainėj, 
15 Avenue S'outh.

Visi šios kuopos nariai
lonėkite atsilankyti į susirin
kimą, nes bus Pildomosios Ta
rybos naminacijos ir kuopos 
valdybos perrinkimas 1960 
metams. Yra ir kitų reikalų 
aptarimui.

Po susirinkimo bus užkan
džiai. Prašome ir savo drau
gus atsivesti.

P. Gribiene,
Kuopos sekretorė.

New Kensington, Pa.

SLA 192 KUOPOS 
narių paskutinis šiais metais 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, gruodžio mėn. 13 die-

Auka SLA Studentų 
Fondui

Šių metų lapkričio 5 dieną 
mirė garbingas Susivienijimo 
narys ir ilgametis veikėjas 
Baltramiejus Tumavičius, S. 
L. A. Centrinės organizatorės 
Jadvygos Tumavičienės vy
ras. Jo atminimui gautos au
kos, kurios skiriamos į Moks
leivių fondą (Students Fund).

Iki šio laiko gautos šios au
kos:

Iš Teachers of the J. E. 
Burke High School, 
Grove Hali $5.00

“Miss Lillian Bell,
Miss June Golsmith ir
Miss Leahmalkiel_____ 3.00

“Teachers of the J. E
Burke High School,
Grove Hali 10.00

SLA nuoširdžiai dėkoja au
kotojams už jų kilnų B. Tu- 
mavičiaus atminimo pagerbi
mą ir už aukas skirtas lietu
vių moksleivių paramai. Gau
tos aukos B. Tumavičiaus pa
gerbimui viso bendroje sumo
je $18.00 įrašytos į Mokslei
vių Fondą (Studente Fund).

Reikia tikėtis, kad lietuvių 
visuomenė paseks šiuo gražiu 
pavyzdžiu ir pasitaikius pro
gai, kai tenka parodyti pagar
bą ar palankumą asmeniui ar 
asmenims, gražiu ir kilniu bu- 
du galės padaryti, aukodami 
SLA Moksleivių Fondui (Stu- 
dents Fund), iš kurio bus tei
kiama parama mokslus einan
tiems jaunuoliams.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 2-ro Bertainio, 1959 Metų

JUBILIEJINIS PARENGIMAS
Šių m.

Išmokėjimai Gegužės Mėn.

Viso

Pomirtinių

Gegužės 2, 1959
Gegužė 9. 1959
Gegužės 16, 1959
Gegužės 23, 1959
Gegužės 29, 1959

Viso _

Ligoje Pašalpos

Gegužės 2, 1959
Gegužės 9, 1959
Gegužės 16. 1959
Gegužės 23, 1959
Gegužės 29, 1959

$2,050.00
1.950.00
2,303.00
2,100.00
2,249.00

$10,652.00

_/>$422^11
_  506.25

630.90 
__ 549.50 
__ 411.39

$2,520.15

Atšauktoji Apdrauda

J. J. Tamašauskas, Dracut, 
Mass. ___________________

J. Shiksnis, Brooklyn, N. Y.
E. B. Shiksnis, Brooklyn, 

N. Y. ......................................
O. Kainauskienė, Milwaukee, 

Wis. ......... ....... . ................. .
J. Yurecke, Binghamton, 

N. Y.......................................
V. Noreika, Binghamton, 

N. Y. .............................—
V. Salus, Brockton, Mass
J. Kazėnas, Cleveland, 

Ohio .......................................— 119.68
M. Zebartavičienė, Brooklyn, 

N. Y. .......................  -
J. Zebartavičius, Brooklyn,

N. Y. ............................—-
S. VVaitkevičius, Chicago, 

III. ..........................................
J. Sadulis, Chicago, III.
M. Navickienė, Greenfield, 

Mass. ...................-...............
M. Navickienė,
M. Brazas, Westville, III.
J. A. Evanauskas, Wilkes

Barre, Pa. -------------------

$655.27
156.85

155.98

150.88

141.74

80.47
227.74

111.03

114.46

39.35
171.23

171.60
98.36
86.09

39.40

Viso $2,520.13

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

A. ir L. Pechulis, Jamaica
Plain, Mass. ------ ------------- 200.84

Viso

Pašalpos iš Našlių ir
Našlaičių Fondo

R. Bartašiunienė, Brooklyn,
N. Y.....................-............. —-

A. Kreivis, EI. Monte, Calif. 
A. Papeikienė, Bridgeville,

Pa. ..............-............... .........
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Kuprienė, Wilkes Barre,

Pa. ................................................
M. Rauktienė, Springfield,

III. -........................ ......... ..........
P. Keslerienė, Springfield,

III..................................................-
A. Slazas, Springfield, III.
A. Sutkus, McKees Rocks,

Pa. —-......................................

$10.00
5.00

10.00
10.00

10.00

5.00

10.00
10.00

10.00

Viso $80.00

50.69Canada ____________
O. Indrelienė, Toronto,

Canada __________________ 57.40
P. Palgrimas, St. Catharines,

Canada _1-------------------------
J. Sarapnickas, St.

Catharines, Canada ---------
J Gedmintas, Dorchester,

Mass. _____________ _______
N. T. Bayoras, Pittston, Pa.
A. Maliauskas, Rumford,

Me. .................................. ...........
J. P. Varkala, Michigan

City, Ind. ________________
A. Tomkus, VVorcester,

Mass. _____________________

53.10

13.65

41.80
14.90

16.50

52.92

15.55

Viso $435.16

SLA Nuosavybės

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

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

Atlantic City, N. J. __

$404.43

629.31
155.54

Viso $1,189.28

Tėvynės Reikalai

New York Type 
Distributors, Ine. ________

Marš .Printing
Reinhold Gould Ine., NYC 
H. Rice, New York, N. Y. 
Intertype Corp., Brooklyn, 

N. Y. .................. ...................
Postmaster
Economy Photo Engr. Co., 

N. Y. C. ................................
Reilly Electrotype Div.,

N. Y. C. ...................................

$29.10
563.30
24.00

110.00

11.69
46.00

10.05

6.71

Viso $800.85

20 Metu Taupomoji Apdrauda

Seder, Detroit, Mich. 
A. Raska, Detroit, Mich. 
Saban, Pittsburgh, Pa.
Vaidziunienė, Chicago,

$500.00
1,000.00

500.00

N. 
G.
J.
M.

III. ..............................................
M. Bartkus, Pittsburgh,

Pa. ..............................................
A. L. Lydon, Baltimore, Md.
F. J. Budvitis, Cambridge, 

Mass. ______ __
Ch. J. Rutcavage, Wilkes

Barre, Pa. ______ ______  :
E. Daugirdienė, Neto 

Kensington, Pa. __________

500.00

500.00
500.00

500.00

250.00

1,000.00

Viso _______________ ... $5,250.00

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas ____ $98.70
Mišrus Fondas _ _____ _____ .88
Lėšų- Fondas _______ _____ 6.60

Viso ------------------------ ____ $97.18

Atlyginimas Organizatoriams

A. Valatkienė, Paterson,
N. J.........................   $118.65

A. Paulauskas, Toronto, !

Atlyginimas Daktarams

Ploplys, Rockford, III. 
Savickas, Brooklyn, N. 
Tauras, Chicago, III. 
Bernotas, Buffalo, N. Y.

V. 
T. 
V. 
A.

Viso

Atlyginimas Sekretoriams

$3.00
Y. 3.00

86.00
3.00

$95.00

J. Kraužlis, 1 kp., 
Kingston, Pa. ..... ..............

J. Paškevičius, 52 kp., 
Mc. Carinei, Pa. ______

P. Šernas, 77 kp.,
Rockford, III. _________

Josephine Lakins, 102 kp., 
Haverhill, Mass. _______

O. Indrelienė, 236 kp., 
Toronto, Canada _______

F. Morkus, 242 kp.,
Richmond Hill, N. Y. _ 7.47

J. Sunskis, 272 kp., 
Amsterdam, N. Y. ____

J. Narušis, 311 kp., 
W. Frankfort, III. ........

I. A. Kupris, 330 kp.,
Dorchester, Mass. _____

B. Čeponis, 333 kp.,
Smithtown, L. I., N. Y.__ 8.20

$12.81

3.45

37.62

22.87

79.30

7.00

6.94

8.82

Viso $194.48

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

P. P. Dargis, Pittsburgh, 
Pa. —................ __...........

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

V. Avižonis
Jaks Tyris, Brooklyn,
Gustus
Valatka
L. Virbickas
Maldutis, Jr.

V. Aukštikalnis
Kiznis, Brooklyn, N.
Dagys, Brooklyn, N. 
Petrėnas, Brooklyn, N. 
Sodaitis

Valatka

370.27

P. 
J.
A. 
A.
V. 
J.

N. Y.

J. 
P.
J.
A.
J.

Y.
Y.

173.60
16.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

Viso $648.37

$2,588.00

Algos
SLA raštinės 

tarnautojams
SLA spaustuvės

tarnautojams ____________ 622.00
P. ,P. Dargis, Pittsburgh, 

Pa. ..................................
N. Gugis, Chicago, UI.

240.00
180.00

Viso $3,630.00

$252.60
41.70

Įvairus Išmokėjimai
Paštas
Literatūra
Committee for the Lithuanian
Pavilion, Chicago, III. -------- 25.00
L. E. Goodfarb, Philadelphia,

Pa. .............................  372.50
Schalit Printing and

Stationary Co., NYC —
Sočiai Security
N. Y. Telephone Co.
N. J. Bell Telephone Co.
Chemical Corn Exchange

Bank ______________________
P. Yurgelun, Brockton
M. I. Cohen, New

York, N. Y.............................
Raštinės išlaidos
Williamsburg Bindery,

Brooklyn, N. Y. ______ ....
Jaunuolių Komisijos išlaidos
J. Tysliava, Brooklyn, N. Y.
5-to apskričio suvažiavimo 

išlaidos _______J___________
V. Tumėnienė, Chicago, III. 
Concord Stamp, New York,

N. Y. ............................ ............
S. Jokūbaitis, Toronto,

Canada ___________________

78.28
177.25
32.62
7.89

10.45
150.00

617.61
13.03

25.00
83.59
99.50

65.78
45.75

5.15

18.50

Viso $2,122.17

Gegužės mėnesi viso __ $30,435.61
M. J. Vlnikas,

SLA Sekretorius.

Toronto, Canada.
spalio 31 dieną Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje įvyko 
SLA 236 kuopos 25-rių metų 
gyvavimo jubiliejinis balius, į 
kurį atsilankė apie 500 asme
nų.

Baliaus pradžioje kuopos 
pirm. J, Strazdas trumpai pa- 

I minėjo musų kuopos 25-rių 
metų bėgyje nuveiktus darbus 
šalpos ir lietuvybės išlaikymo 
srityse, pakviesdamas ta pro
ga Torontan iš JAV atvykusį 
SLA prezidentą Povilą Dargį, 
tarti žodį. Susivienijimo prezi
dentas ilgesnėje kalboje nu
švietė parengiman atsilankiu
siems tautiečiams SLA reikš
mę ir jo nuveiktus darbus iš
eivijos gyvenime praeityje ir 
dabar. Iš jo kalbos patyrėme 
kokia yra stipri, reikšminga ir 
patriotinė SLA organizacija, 
kuri netrukus švęs savo gyve- 
vimo 75-rių metų sukaktuves. 
Jo kalba buvo a'tydžiai išklau
syta ir rado stiprų i 
klausytojų tarpe. Ta 
scenoje buvo pagerbti 
čiai kuopos veikėjai:
Frenzeliai, M. J. Yokubynai, 
O. Indrelienė ir V. Dagilis. 
Buvusiam ilgamečiui kuopos 
pirmininkui J. Yokubynv.i Su
sivienijimo prezidentas orga
nizacijos vardu įteikė 100 dol. 
piniginę dovaną. J. Yokuby- 
nas Kanados lietuvių tarpe 
yra plačiai žinomas visuome
nininkas, veikęs visoje eilėje 
lie’tuviškų organizacijų. Dėl 
susilpnėjusios sveikatos, kad 
ir labai nenoromis, jis turėjo 
iš aktyvios visuomeninės veik
los pasitraukti. Malonu, kad 
Susivienijimo Centras 
miršta 
nario, 
ne tik 
biausia

Po pagerbimo nusipelniusių 
narių, musų kuopą 25 metų

atgarsį 
proga 

ilgame- 
A. E.

nepa- 
užsitarnavusio savo 

tuo sustiprindamas jį 
materialiai, bet svar- 
— moraliai.

jubiliejaus proga žodžiu svei
kino SLA veikėja iš New Jer- 
sey A. Valadkienė ir St. Ca
tharines SLA 278 kuoipos vei
kėjas Z. Piliponis. Raštu svei
kino SLA Centro iždininkė 
Nora Gugis, Nepriklausomos 
Lietuvos red. J. Kardelis, A- 
merikos lietuvių veikėja p. 
TumaviČienė ir daugelis kitų.

Malonu pastebėti, kad St. 
cathariniečiai gausiu buriu at
vyko į musų kuopos sidabri
nes sukaktuves, tuo nemažai 
prisidėdami prie vakaro pasi
sekimo.

Koncertinėje parengimo da
lyje pasirodė muz. A. Prial- 
gauskas, saksofonu išpildęs 
keletą muzikinių numerių, iš 
kurių ypač gražiai atlikdamas 
populiarųjį Arditi valsą Buč
kis. Dainininkas A. Paulionis 
susilaukė šilto publikos prita
rimo, sodriu bosu išpildęs vi
są eilę populiarių dainelių. 
Programą sklandžiai pravedė 
St. Jokūbaitis, daug prisidėjęs 
prie baliaus paruošimo ir jo 
pasisekimo.

Musų kuopos ponios: Ricke- 
vičienė, Novogrodskienė In
drelienė ir Butienė pasitelku
sios V. Mastį, tvarkė loteriją 
— bazarą, kuris turėjo gerą 
pasisekimą ir davė gražaus 
pelno. Stambiausias fantas ra- 
dio aparatas, kurį aukojo p. 
Motušio vadovaujama Atlan- 
tis firma, atiteko p. Lisauskui.

Bendrai paėmus, jubiliejinis 
parengimas praėjo linksmoje, 
darnioje nuotaikoje.

Rytojaus dieną musų kuo
pos nario p. Tumoso namuo
se įvyko SLA prezidentui P. 
Dargiui pagerbti veišės, kurių 
metu, vaišėse dalyvavę asme
nys turėjo progos arčiau susi
pažinti ir plačiau su preziden
tu išsikalbėti bendraisiais Su
sivienijimo reikalais. M. K.
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čiai, rusai, lenkai ir kiti. Dau
guma portugalų buvo atga
benta pradedant 1878 metais. 
Šiandien jie ir portorikiečiai, 
šalia orientalų, sudaro Hava
jų darbo jėgos pagrindą.

19-tam šimtmety, bete, bu
vo padėtas pagrindas laimin
gai Havajų valstijai, kokia ji 
yra šiandien. Tuo laiku atvy
ko krikščionių misijonieriau 
Kitose pasaulio vietose misijo- 
nieriai kartais buvo apkaltin
ti, kad pakeitė vietinę kultū
rą, tačiau į Havajų salas jie 
padarė gilios ir geros įtakos. 
Tarp kitų dalykų jie davė 
joms masinį auklėjimą, ap
švietimą ir naujus geros val
džios konceptus. Jų darbas ir 
pastangos yra rezultatu da
bartinio Havajų salų gero 
tarpgrupinio sugyvenimo vaiz
do.

Nesegreguota mokyklų sis
tema turėjo pagrindinį vaid
menį išlaikant gerus tarpgru
pinius santykius ir paverčiant 
maišytus Havajų piliečius į 
amerikiečius. Pagal Hung 
Wan Ching, žymų prekybinin
ką:

“Kiekvienas iš musų, ar tai 
butų kinietis, joponas, porto- 
rikietis gavo gerą auk’ėjimą 
čia. Jis mus padarė amerikie
čiais. Galutinis musų mokyklų 
sistemos produktas yra lygiai 
toks pats amerikietis, kaip ir 
bet kuris tikras amerikietis, 
kilęs iš Vermont ar Kansas”.

Šiandien Havajai baigia pa-

t.ernalizmo ir dominacijos erą, 
turėdami žemių plantacijas ir 
biznieriškas šeimas. Kaipo tu
ristine mecca Havajai žengia 
į naują gerbūvio erą.

Ir, kaipo 50-ta valstija, Ha
vajai parodys pavyzdį, kaip 
puikiai įvairios etniškos ir ra
sinės grupės gali sugyventi 
harmonijoje ir susipratime.

SKANAUS!

Kalėdų Švenčių Metu Vaišin- 
kit Lenkišku Kumpiu!

Šiandieną kiekvienas žino 
faktą, kad tikras Lenkiškas 
kumpis, importuotas 'tiesiog iš 
Lenkijos, yra ypatingai ska
nus, skanesnis už kitus ska
nėstus.

Rūpestinga šeimininkė, reng- 
damosi švenčių vaišėms ir 
svečiams priimti, yra užtikrin
ta, jog geriausias būdas lai
mėti svečių dėkingumą, tai 
tiekti puikų, patikimą, tikrą 
Lenkišką kumpį, kurį galima 
pirkti visoje Amerikoje, pa
žymėtą vardais Atlanta, Kra- 
kus, Tala ir Pom.

Todėl, kai jus darysi: šven
čių pirkinius, reikalaukit tik
tai puikaus, parengto valgyti, 
importuoto iš Lenkijos kum
pio, kad patiektumeit jį kaipo 
tinkamiausi šventėms patieka
lą. Jus jį taip pat galit duoti 
šal'tą apetitui sužadinti ar su 
Saločiais. Kam tik jus jį duo-

LAIMINGA HAVAJŲ VALSTIJA
STANUEY S. JACOBS

jis
to net nepas- 
yra pripratęs

kuris sulaiko 
kad įstaigų

šit, jus galit būti užtikrinti, 
jog patenkinsit labiausia išle
pintą skonį jūsų namiškių ir 
svečių.

Taip pait atsiminkit, kad 
Lenkiškas kumpis yra ekono
miškas, nes jis yra aukštos 
kokybės ir labai maistingas. 
Jis visada yra švelnus, sultin
gas, šviežias. Šeimų patogu-' 
mui, Lenkiškas kumpis dabar 
gaunamas šeimyniško didumo 
dėžutėse, po 3, 4 ir 5 svarus.

Jus galit būti tikri, kad 
kiekvienas paragavęs puikaus, 
Atlanlta, Krakus, Tala ir Pom 
kumpio rūšių, importuotų iš 
Lenkijos, pajaus tikrą šven
čių linksmų Kalėdų nuotaikos 
ženkle—Skanaus !

(Skelb.)

Baltijos laivų stat y k 1 o j e 
Klaipėdoje ruošiamasi statyti 
vieną iš didesnių žvejybos tra
lerių, 3,000 tonų. Juo Lietu
vos žvejai gaudys žuvis prie 
Kanados ir Afrikos krantų.. 
Kaip pranešė Vilniaus radijas, 
tokių tralerių Klaipėdos žvejų 
laivynui busią statoma ir dau
giau.

--------O------- -
Kauno daubos (juros) ap- 

tvindymas. ryšiu su jėgainės 
(HES) statyta įvyksiąs šio 
mėnesio pabaigoje. Jėgainės 
pirmieji agregatai busią ati
duoti naudojimui dar šiais me
tais.

SKANAUS

KASDIEN

yra japonų arba dalinai japo
nų kilmės (38%), toliau seka 
kaukazai (20%), maišyti ha- 
va j iečiai (15%), filipinai 
(13%) ir kiniečiai (7%); 
gryni havajiečiai (2%), por- 
torikiečiai (2%) ir korėjiečiai 
(1%). Grynų havajiečių teli
ko tik apie 12,000, daugumas 
jų gyvena tolimesnėje Nihau 
saloje.

Retkarčiais pasitaiko nežy
mių senoviško pobūdžio kivir
čų, tačiau jie yra labai reti. 
Bendrai gyvenimo vaizdas yra 
lengvo sugyvenimo. Havajai 
aiškiai parodo, kad daugybės 
rasių ir tikybų žmonės gali 
gyventi drauge brolybėje. 
Kaip gi ši laiminga Havajų 
valstybė atsirado?

Havajiečiai, prieš ir po to, 
kai garsus anglų navigatorius 
James Cook atrado jų salas 
1778 m., atidavė savo neleng
vą dalį. Jų istorija parodo, 
kad jie buvo mandagus ir vai
šingi žmonės, kurie kartkar
čiais kentė nuo autokratiškos, 
tironiškos aristokratiios ir 
dvasininkų. Po Havajų salų 
atradimo jie ligi tam tikro 
laipsnio buvo įžeisti didelių j 
valstybių, kaip Anglijos, Pran
cūzijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių rivalitetu ir konten- 
cijomis. Jie1 taip pat kentė 
nuo karų ir ligų. Tačiau, kaip Į 
nedaugelyje pasaulio vietų, iš 
kitur atnešta civilizacija davė 
iiems progos augti dvasiniai 
ir turtiniai.

Havajų gyventojų daugia
kalbiškumas ir sumaišymas 
kilo daugiausiai iš 19-to šimt
mečio laikotarpio, kai salos 
buvo įvairiausių emigracinių 
eksperimentų subjektų, dide
lių valstybių pastangomis mė
ginant suorganizuoti Havajų 
darbo jėgą. Iš Pietų Salų bu
vo atvežti polinezai, kaipo da
lis “cognate race” eksperimen
tinio įplano. Vėliau 
gmerikįečiai, norvegai,

gali turėti
tikrą šventę savo namuose naudodami įvairią 
IMPORTUOTĄ KUMPį iš LENKIJOS ...

♦ Garsus visame pasaulyje KUMPIS iš Lenkijos labiausia pa
tenkina, nes yra be kaulų, neturi daug riebalų ir drebučių, ne
turi liekanų, yra išimtinai liesas, minkštas, švarus ir parengtas 
valgyti—o aplamai KUMPIS iš LENKIJOS neturi palyginimo sa
vo SKONIU ir taip pat yra labai EKONOMIŠKAS.

♦ Iš LENKIJOS IMPORTUOTAS KUMPIS dabar gaunamas 
mažose, šeimyniškose, trijų svarų, keturių svarų ir penkių sva
rų dėžutėse.

Apsirūpindami maistu atsiminkit įsigyti IMPORTUOTA iš 
LENKIJOS KUMPI, kad visada namuose turėtumėt pakankamą 
kiekį pagarsėjusio SKANĖSTO iš LENKIJOS.

♦ Visada reikalaukit KUMPIO iš LENKIJOS
< i

Kai po darbo įstaigų tar
nautojos skuba namo pasuk
damos į Bishop ir Fort gatvių 
kampą, japonų kilmės sąskai
tininkas, kaukazietis bylų 
tvarkytojas ir pusiau havajie- 
tis stenografas, įsikibę į pa
rankes, eina į netoli esančią 
kavinę.

Pašalinis žmogus gali juos 
pastebėti ir pamatyti jų rasi
nių bruožų skirtumus, tačiau 
Havajų pilietis 
tebėtų,
prie šio vaizdo.

Policininkas, 
gatvės judėjimą, 
tarnautojos galėtų pereiti į
kitą gatvės pusę, yra kinietis, 
kavinės kasininkas 
tis, o kiti vakarieniautojai yra 
filipinai, puertorikiečiai, neg
rai ir kaukaziečiai, įvairių ti- 
heterogeniškos kilmės.

Pliažuose1, krautuvėse ir te
atruose skirtingų rasių žmo
nės laisvai ir draugiškai mai
šosi vieni su kitais. Viešose 
mokyklose ir Havajų Univer
sitete studentai taip pat yra 
heterogeniškos kilmės.

Havajai yra turbut vienin
telis “civilizuotas” kraštas pa
saulyje; kur ne baltos rasės 
keliautojai pasididžiuodami, be, 
jokios sąmoningos minties, 
pasakoja apie savo rasinę kil
mę bei savo tėvų bei protėvių 
rasinius skirtumus. Honolulų 
mieste, JAV-ių Karo Laivų 
Konpo rekrutavimo iškabose 
yra įstatytas orientališkas 
veidas. Honolulų policijos vir
šininkas Danny Lee yra vie
nintelis kinietis Amerikoje. 
Vietinis policijos viršininkas 
yra grynai havajietis, plauky
mo čempijonas, Dūke Kaha- 
namoku.

Havajai yra vienintelė Uni
jos valstija turinti orientiečių 
daugumą. Ten galima rasti 
kiekvieną iš 64 galimų rasi
nių kombinacijų. Iš 600,000 ci
vilinių gyventojų daugiausia

korėjie-

TIKRI mėsos gaminiai iš Lenkijos turi etiketes 

ATALANTA—KRAKUS—TALA—POM

su pažymėjimu “PRODUCT 0F POLAND” HAM
POLISHi

f
i 
j

6-2818
ct-iluiUi tikite

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, Dl. 
HUmboldt

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit. 
DUnldrk 5-6550 '

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Llcensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
.................... , Visi muitai ap- 

♦Prie firmos įstaigų yra krautuvės. *Siuntinių pristatymas garan- 
3 vai. vakaro kasdien. Seštadie-

•Per musų firmų siunfiiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose.
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 28, Pa.

WAlnut 3-1747 i
Norėdami

atvyko 
vokie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164

kiti ''į.Vį!,.' ...'f .'(‘jįl
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daugiau informacij

11601 Jos. Campau Ava. 
DETROIT 12, Mich. 

TOunsend 8-0298
kai h ioru
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LANKESI REDAKCIJOJ

Ketvirtadienį, gruodžio 3 die
ną Tėvynės redakcijoje lankė
si ilgametis Susivienijimo na
rys ir įžymus veikėjas Vincas 
Alksninis iš Mansfield Center, 
Conn. Jis atvyko pas brolį gy
venantį Maspeth, N. Y., pavie
šėti, tai ta proga aplankė ir 
savo organizacijos organo re
dakciją. Su juo kartu lankėsi 
Antanas Diržys, prieš tris mė
nesius iš Venecuelos atvykęs 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyvenęs pas pp. 
Alksninius Maspethe.

Brolis Diržys pirmą kartą 
aplankė musų redakciją, tai 
su juo buvo malonu pasikal
bėti apie Venecuelą ir ten gy
venančius 
šių dienų
apie Susivienijimą, į kurį bro
lis Diržys, susitvarkęs kasdie
ninius reikalus, pasižadėjo įsi
rašyti.

valdybos narius, 
per 25 metus ir 
darbus Lietuvai, 
labdaros srityje, 
nuotraukos pir-

lietuvius ir kitais 
klausimais, taipgi

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Metinis Suvažiavimas

Gruodžio mėnesio 12 ir 13 
dienomis New Yorke, Henry 
Hudson viešbutyje, 353 West 
57 Street, įvyks Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinis su
važiavimas. Posėdžiuose daly
vaus Vykdomosios Tarybos 
nariai ir visų keturių politinių 
grupių — katalikų, socialde
mokratų, sandariečių ir tauti
ninkų išrinktieji atstovai pra
eitais metais, o jeigu kurie pa
tys negalės dalyvauti, tai pri
sius pavaduotojus.

Posėdžiai prasidės gruodžio 
12 dieną, bet Vykdomojo Ko
miteto nariai atvyks New 
Yorkan gruodžio 11 dieną, 
kad galėtų tinkamai prisiruo
šti posėdžiams ir kartu su iž
do globėjais — dr. M. J. Vi
jiku, V. Kvetkų, K. Bieliniu ir 
B. Nemicku patikrinti sekre
toriaus, iždininko ir Informa
cijų Centro direktorės kny
gas.

tams, kurį įsigijęs asmuo ga
lės naudotis per visus 1960 
metus ir prisiminti sidabrinę 
SLA 236 kuopos sukaktį.

Kalendorius yra didelės kny
gos formato, 60 puslapių, 
spauda švari ir lengvai skai
toma. Telpa istoriniai raštai 
apie kuopos įsisteigimą, suma
nytojus kuopą steigti, pirmuo
sius kuopos 
jų keitimąsi 
atliktuosius 
lietuviams ir 
Taipgi telpa
mesniųjų ir vėlesniųjų kuopos 
narių ir valdybų.

Telpa ir St. Catharines kuo
pos valdybos nuotrauka su 
aprašymu apie kuopos įsistei
gimą ir jos veiklą per pasku
tinius tris me'tus. Kuopa į- 
steigta 1955 metais.

Kalendorius, kokį išleido 
Susivienijimo 236 kuopa, yra 
naudingas kiekvienam žmo
gui, todėl kiekvieno Susivieni
jimo nario namuose jis turė
tų būti. Kaina vienas doleris. 
Galima gauti pas: Mr. J. 
Novok, 87 Windermere Ave
nue, Toronto 3, Ont., Cana
da.
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cijos — Balfo šauksmo: “Pri
sidėkite savo doleriu, desėtku 
ar šimtine materialiai fiziniai 
ir moraliai apiplėštiesiems su
šelpti !”

Tu sušelpk nežinomą ken
čiantį, o jis bus Tau dėkin
gas ir nežinomojo aukotojo 
neužmirš.

Aukodami Balfui, aukotojai 
ir šelpiamieji susijungsime' ne
manomais dvasiniais ryšiais į 
vieningą lietuvišką šeimą, ku
ri savo valios stiprumu ir ko
va nugalės visus Lietuvos prie
šus. Balfas yra: 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

J. Audėnas.

Po to, kai laimėtojai gaus 
mokyklų baigimo pažymėji
mus, jie turi apie tai pranešti 
Apdraustų Taupymo Bendro
vių Lietuvių Lygos sekreto
riui.

a) Chicagoje bus nustatyta 
banketo data.

b) Bankete dalyvaus Ap
draustų Taupymo Bendrovių 
Lietuvių Lygos pareigūnai, di
rektoriai ir visų narių šeimos.

c) prizų laimėtojai ir jų tė
vai arba globėjai bus pakvie
sti į banketą.

d) prizų laimėtojai perskai
tys savo parašytas apybrai
žas banketo metu.

e) trys prizai bus paskirsty
ti šio teisėjų komiteto:

Hon. A. Wells
Municipalinio teismo teisėjas.

Mr. A. Anderson — Federal 
Home Loan Bank of Chicago 
viceprezidentas.

Mr. E. T. Boynton — Field 
Director of Illinois Savings 
and Loan League.

f) prizų laimėtojų parašy
tos apybraižos bus paskelbtos 
vietiniuose Chicagos ibei prie
miesčių laikraščiuose ir 
viškuose laikraščiuose.

Apdraustų Taupymo 
drovių Lietuvių Lygos 
braižų komitetas:

Joseph P. Varkala,
Joseph M. Mozeris, 

Olga Rypkus.

lieftu-

Ben- 
Apy-

pirm.

•s.

Paieškojimai

Chicagos

South Boston, Mass.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

šimkevičius Vladislovas, Jono sū
nūs, gim. Zapyškyje, išvežtas dar
bams į Vokietiją.

Striupas Charles, gyvenęs Balti- 
morčje.

Naujųjų Metų Sutikimas I

Valatka Rapolas ir Vacys. 
Žemgulienė-Dibulskytc Ona, 

sūnūs Stanley Žamgulis.
žiogas Konstantinas, Benedikto 

sūnūs.
Žmuidinas Antanas, seniau atvy- 

kzs Amerikon.
Arlauskaitė Vanda, buvusi Ang

lijoje.
Baliukynaitė-Judickienč Marijo

na, vyras Judickas Kazimieras.
Barkauskas Juozas, iš Zarasų.

Didžiulis Kazimieras, Adomo sū
nūs, iš Bernatonių k., Raudondva
rio vals.

Francas Jonas, Jono ir Ievos #su- 
nus, g. Kaune 1907 m.

Garmus Romualdas, Kazimiero 
sūnūs, gim. Praveniškėse.

Gelbutas Pranas, Jono sūnūs, g. 
1919 m.

Jonikas Petras, Baltramiejaus Su- 
nus, iš Reistrų k., Šilalės vals.

Jurelevičius Vincas, vadinamas 
ir Galiniu, iš Galintaukos k., Aly
taus apskr.

Karklius Antanas, Juozas, Jurgis 
ir Motiejus, Jono sūnus, gimę Ame
rikoje, lankėsi Lietuvoje.,

"Kleofutis” (pavardė nežinoma) 
prašomas atsiliepti — jam yra laiš
kas iš motinos.

ir

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Tel. STagg 2-5043
Mattkew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

J

i

Jie Tavęs Neužmirš

svarbiausia
ir dėmesio

jis ne taip

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga Bostone rengia nau
jųjų 1960 metų sutikimą, ku
ris įvyks jos namuose 1959 m. 
gruodžio mėn. 31 dieną. Pra
džia 9 valandą vakare. Bus 
programa. Įėjimas suaugu
siems $5.00, jaunimui $2.50.

Rengėjai kviečia iš anksto 
registruotis pas Antaną Vilė- 
niškį, 5 Adams St., Dorches
ter, Mass. Tel. AV 2-4093, iki 
š. m. gruodžio mėn. 20 d. iš 
karto įmokant pinigus, kitaip 
registracija nepriimama.

Rengėjai kviečia koskubiau 
užsiregistruoti, nes vietų skai
čius rezervuotas.

Mirė Ilgametis SLA Narys 
JUSTINAS PILKA

dirb- 
buvo 
labai

Šių metų lapkričio 24 dieną 
Michigan Universiteto ligoni
nėje, Ann Arbor, Michigan, po 
operacijos mirė Justinas Pil
ka, ilgametis Susivienijimo 
352 kuopos narys ir įžymus 
veikėjas. Palaidotas lapkričio 
28 dieną.

Velionis Pilka buvo rimto 
budo žmogus, su visais gra
žiai sugyveno. Be Susivieniji
mo, jis priklausė ir kitose ke
liose organizacijose ir, kiek 
jam laikas leido, nuoširdžiai 
dirbo ir ragindavo kitus 
ti. Tokių žmonių, kokiu 
velionis Justinas Pilka, 
mažai galima rasti.

1956 metais, kada Susivie
nijimo Seimas įvyko Detroite 
ir buvo sudaryta komisija sei
mui ruošti, velionis Justinas 
buvo vienas iš seimo rengimo 
komisijos narių ir visu ryž- 
tingimu dirbo, kad seimas bu
tų surengtas gražiai ir dele
gatai bei svečiai butų paten
kinti. Detroite labai mažai pa
rengimų įvyko, prie kurių su
ruošimo nebūtų prisidėjęs ve
lionis Pilka. Asmenyje Pilkos, 
Detroito lietuviai* ir lietuviš
kos organizacijos neteko rim
to ir nuoširdaus veikėjo ir ge
ro žmogaus.

SLA 236 Kuopos Ka
lendorius 1960 Metų

Toronto gyvuojančiai Susi
vienijimo 236 kuopai šiemet 
suėjo 25 metai nuo jos įsistei- 
gimo. Tai reikšminga sukak
tis, nes labai mažai draugijų 
ir klubų tiek metų išgyvuoja. 
Kad tą 25 metų jubiliejinę su
kaktį atžymėti taip, kad ji 
butų ilgai minima, kuopos vei
kėjai sumanė ir išleido Jubi
liejinį Kalendorių 1960 me-

Tenka tik atsiminti, pagal
voti ir padaryti. O tai niekam 
nėra per sunku; 
tik truputį noro 
žmogui-lietuviui.

Kas jis ir kur
svarbu. BALFAS suras visus: 
be duonos alkstančius, be dra
bužio šąlančius, be gydymo 
mirštančius. Bolševikai išardė 
musų Tėvynės pagrindus, iš
mėtė žmones po visus šaltuo
sius kraštus, sudarė dauge
liui gyvenimo sąlygas, kuriose 
žmonėms nė duonos, nė dra
bužio neužtenka. Mes visi apie 
tai labai gerai žinome. Mes tik 
turime atsiminti, kad šis 
prieškalėdinis metas mus įpa
reigoja atsiliepti ir prisidėti 
prie tautinės-patriotinės musų 
visų įsteigtos šalpos organiza-

Adv. A. O. Shallna Paskirtas
Aukštojo Teismo Auditor
Aukštojo teismo vyriausias 

teisėjas Reardon, paskyrė 
adv. A. O. Shallną išklausyti 
bylų Suffolk County Superior 
teisme. Per tūlą laiką adv. A. 
Shallna gavęs laikinų pasky
rimų teismo išklausyti bylų 
kaipo “Auditor“ ir “Master“ 
Middlesex County ir Suffolk 
County.

Šį kartą teisėjas Kalus ir 
adv. Shallna paskirti prie tei
smo veikiančio sąrašo.

(

Apybraižų Kontestas Chicagos ir Priemiesčių 
Aukštesniąsias Mokyklas Baigiantiems 1960 
m. Birželio Mėnesio Studentams-senjorams

1. Kas turi teises dalyvauti 
šiame apybraižų rašymo kon- 
teste:

a) visos Chicagos Aukštes
niosios Mokyklos (Maria High 
School) studentės senjorės, 
gaunančios baigimo pažymė
jimus 1960 m. birželio mėn.

b) Visi bet kurią Chicagos 
ar priemiesčių aukštesniųjų 
mokyklų lietuvių kilmės stu- 
dentai-senjorai, gaunan tieji 
baigimo pažymėjimus 
metais birželio mėn.

Norintieji parašyti apybrai
žą ir dalyvauti konteste turi 
apsirūpinti instrukcijomis iš 
Mr. J. P. Varkalos, 2401 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

II. Apybraižų temas galima 
pasirinkti iš sekančių:

a) kodėl naudinga 
tarnybos Taupymo ir 
mo Bendrovėje?

b) kodėl pravartu
Taupymo ir Skolinimo Bendro
vės veiklą savo apylinkėje?

III. Apimtis:
Apybraiža turi turėti ne 

mažiau, kaip 500, ir ne dau
giau, kaip 700 žodžių.

IV. Trims geriausioms 
apybraižoms skiriama:

a) pirmas prizas—300.
b) antras prizas—$150.
c) trečias prizas—$75.

V. Apybraižų įvertinimas:
Apybraižas įvertina 

teisėjai pagal sekančią 
riasdešimt (40) taškų 
mą:

a) medžiagos ieškojimo įro
dymai 10.

b) savarankiškumas 15.
c) praktiški pritaikymai 10.
d) minčių aiškumas ir gro

žis &

1960

ieškoti
Skolini-

skatinti

trys 
ketu- 
siste-

Kalėdom — Visų Laukiamom Šventėm
JUOZO IR ONOS GINKiŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE

YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SPECIALIOS PREKĖS
★ Kalėdiniai ir Naujųjų Metų sveikinimai su lietuviškais ir

angliškais įrašais.
★ Didelis pasirinkimas įvairiausių papuošalų eglutei.
★ Įvairiaspalvės elektrinės lemputes eglutei ir iliuminacijom.
★ Žaviai grojančios dėžutės ir kiti meniški išdirbiniai.
★ Įvairus originalus žaislai visokio amžiaus berniukams ir

mergaitėms.
★ Saldainiai aukščiausios rūšies puošniose dėžėse.

★ Religinio pobūdžio dovanos—kryželiai ir kitoki vertingi 
daiktai, tinkami dovanojimui švenčių, gimtadienių ir var
dinių progomis.

Musų kavinėje galite atsigaivinti aukščiausios rūšies vietos ir 
importuotu alumi, ledais ir kitais skanumynais.

Kviečiame atsilankyti.
Kartu sveikiname musų mielus lankytojus su Kalėdų 

Šventėmis ir Naujais Metais.
JUOZAS IR ONA GINKAI SU SUNUMI IR MARČIA

Iieškomleji arba apie Juos tinau- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

REIKALINGA MOTERIS—
skalbti ir prosyti. Vieną 

dieną į savaitę (trečiadienį). 
Privatus namas, Scarsdale, N. 
Y. Patogus susisiekimas bu- 
sais ir White‘ Plains busu. 
Tinkamam asmeniui mokėsiu 
gerą atlyginimą. Keturi su
augusieji šeimoje. Skambin
kit Scarsdale 3-9151.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
mtesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virginia 7-4499

t

495 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 4-9293

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

Prezidentui ir
Gruodžio

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
5, 1959 Metais

VADOVAS Į SVEIKATA
BU K IT E S VEIK I

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

III

3148 W. 63rd St, Chicago 29, DL
Telefonas Republic 7-7868

VI. Laikas ir įteikimas
Parašytoji apybraiža turi 

būti pasiųsta paštu arba as
meniškai įteikta Mr. J. P. 
Varkalai, Apdraustų Taupy
mo Bendrovių Lieituvių Lygos 
sekretoriui, 2401 W. 63rd St., 
Chicago 29, III., ne vėliau, 
kaip 1960 m. vasario 16 d.

a) apybraiža turi būti pa
rašyta mašinėle arba išskai
tomai ranka, baltame popie
riuje 8’/2”xll“, paliekant dvi
gubus tarpus.

b) visi puslapiai turi būti 
numeruoti.

c) autoriaus vardas ir pa
vardė neturi būti paminėti 
niekur apybraižoje, bet pažy
mėti atskirame tokio pat dy
džio lape; jame turi būti nu
rodyta :

1) autoriaus vardas, antras 
vardas ir pavardė.

2) gyvenamosios vietos ad
resas.

3)
4)
5) 

mos
6)

kyklos, kur autorius gavo bai
gimo pažymėjimą, pavadini
mas.

7) aukštesniosios mokyklos, 
iš kurios autorius gaus baigi
mo pažymėjimą, pavadinimas 
ir adresas.

8) aukštesniosios mokyklos 
vedėjo vardas ir pavardė.

9) numatomoji aukštesnio
sios mokyklos baigimo data.

VH. Prizų ir stipendijų pas
kirstymo laikas, vieta ir bū
das:

'Prizų laimėtojai bus pain
formuoti 1960 m. birželio 1 
dieną arba anksčiau.

namų telefonas, 
gimimo data ir vieta, 
pradžios mokyklos baigi- 
data.
miesto ir pradžios mo-

$1,000.00

Išmokėtos pomirtines
JUOZAS NAVICKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi

męs liepos 26, 1894 m., Shenandoah, Pa. Prie 
SLA prisirašė vasario 14, 1915 m. Mirė liepos 
25, 1959 m. Velionio turto administratoriui Leon- 
ard Chaikowsky pomirtinės išmokėta-----------

ADOMAS JODELIS, 126-pav. kp., New York, N. Y., 
gimęs sausio 13, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1937 m. Mirė spalių 12, 1959 
m. Velionio vaikams, Birutei Muzyka, Genny 
Taparauskas ir Eleonorai Martinkus, pomirti
nės išmokėta -----------------------------------------------

JUOZAS RJDUUS, 183 kp., Kart, Mich., gimęs ko
vo 18, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 7, 1923 m. Mirė spalių 22, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Virginia Ridulis, pomirtinės išmo
kėta -----------------------------------------------------------

PRANAS įKlAiRPSLJS, 200 kp., Detroit, Mich., gimęs 
balandžio 1, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 1, 1923 m. Mirė spalių 8, 1959 
m. Velionio brolio sunui, Stanley Kar.pslys, J r., 
pomirtinės išmokėta ________________________

ADOMAS BRAZAUSKAS, 207 kp., So. Manchester, 
Conn., gimęs rugpiučio 28, 1879 m., Šiaulių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
5, 1925 m. Mirė rugsėjo 20, 1959 m. Velionio 
sunui, Albert Brazauskui, pomirtinės išmokėta_

VVILLIAM E. YUKJN, 371 kp., Cambridge, Mass., gimęs 
gruodžio 25, 1908 m., Brockton, Mass. Prie SLA 
įprisirašė rugpiučio 8, 1947 m. Mirė spalių 8, 
1959 m. Velionio seseriai, Anne Yukn-Harring- 
ton, pomirtinės išmokėta _______ :____________

Viso —___________________
Nuo pradžios šių metų 'bendrai viso .

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. BULOTA, 2 kp., Forest City, ,Pa., sirgo
U. MATUUONIENffl, 18 kp., Westville, 111.,
J. SUBACH, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo
A. M. METELONIS, 42 kp., Grand Rapids,
J. JOKSA, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 12 savaičių____
J. PALSKIS, 69 kp., Rochestcr, N>. Y., sirgo 3 sav. 4 d. _ 
C. P. RE£)D, 126 kp., tNew York, N. Y,, sirgo 12 savaičių 
R. NASVYTIS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 2 savaites 
R. MITKIENE, 212 kp., Kenosha, Wi»., sirgo 4 sav. 3 d.

Viso ........................................ ...................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

300.00

150.00

150.00

300.00

500.00

„$2,400.00
$137,733.05

5 savaites _____________ $52.00
sirgo 1 sav. 3 d............... 6.75
1 savaitę _____________ 12.00
Mich., sirgo 1 sav. 3 d. 4.50

54.00
33.00

117.00
54.00
29.25

->.$362.50
$24,125.60

CLA Sekretorių*.

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 LIETUVI.” tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir di odą 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 Iraina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

I

I
I

IŠĖJO NAUJA KNYGA J

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta H. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*

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

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

Užsakymus ir 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 korespondentu* kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir Įdomiausias 
tintas ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 

' $14.00 metams, $700 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago S. IUumm*

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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PREZIDENTUI EISENHOWERIUI 
KELIONE SEKASI

Visur jį Sutinka Milijonai Žmoniy
Prezidentui Eisenhovveriui išvykus Europon trims 

savaitėms, laikraščiai pirmuose puslapiuose aprašo jo 
kelionę, pasakytas kalbas ir pasikalbėjimus su tų valsty
bių, kurias jis aplanko, vadais.

Prezidentas pradėjo kelionę ----------------------------------------
nuo Italijos, kur buvo sutiktas
įspūdingai, aplankęs Popiežių, 
nuskrido į Turkiją, kur irgi 
buvo panašiai įspūdingai su
tiktas. Iš Turkijos nuskridio į 
Pakistaną, Atganistaną, In
diją ir kiltas valstybes ir turė
jo pasitarimus su tų valsty
bių vadais. Kaip demokratinė
se valstybėse, taip ir diktato
riškai valdomose, musų val
stybės prezidentas, kaip spau
da rašo, sutiktas milijonų 
žmonių. Gal taip įspūdingai 
jis sutiktas dėl to, kad jo ke
lionės svarbiausias tikslais, 
kaip jis pats prieš išvykimą 
pareiškė — taikos palaiky
mas visame pasaulyje.

Prezidentas lankosi visose 
tose valstybėse, kurios iš ank
sto buvo numatytos aplankyti, 
nekreipdamas dėmesio Ras 
jas valdo — demokratiniu bu
du žmonių išrinkti valdovai ar 
prieš žmonių norą vienokiu 
ar kitokiu budu patekę į val
džią diktatorišku budu tvar
komos, su jų vadais vienodai 
kalbasi tais pačiais taikos 
palaikymo pasaulyje klausi
mais.

Didžioji spauda, rašydama 
apie Eisenhowerio taikos ke
lionę, ją laiko svarbiu dalyku 
ir gero tikslo siekimu, tačiau 
demokratų partijos vadams 
ta prezidento kelionė nepatin
ka, buk ji vykdoma republi- 
konų partijos sustiprinimui ir 
prisiruošimui prie sekančių 
metų rinkimų.

Iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos Posėdžių

Gruodžio 12 ir 13 dienomis 
Henry Hudson viešbutyje įvy
ko Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdžiai, kuriuose daly
vavo visi Vykdomojo Komite
to nariai, visų keturių grupių 
praeitais metais suvažiavime 
išrinktieji atstovai, o kurie 
patys negalėjo dalyvauti, pri
siuntė savo pavaduotojus.

Posėdžiai prasidėjo gruo
džio 12 dieną apie pirmą va
landą po pietų. Atlikus posė
džių pradžiai įprastus forma
lumus, Vykdomojo Komiteto 
nariai: pirmininkas L. Šimu
tis, sekretorius dr. P. Grigai
tis ir iždininkas M. Vaidyla 
pateikė raportus iš metinės 
veiklos ir finansinio stovio. 
Raportą pateikė ir iždo globė
jai, kurie prieš posėdžius pa
tikrino sekretoriaus, iždininko 
ir Informacijos Centro vedė
jos knygas.

Po kiekvieno pareigūno pa
teikto raporto, buvo duodami 
klausimai ir daromos pasta
bos, į kuriuos buvo tinkamai 
atsakyta ir klausėjai bei pas
tabų darytojai patenkinti. Il
giau buvo apsistota prie iždi

ninko raporto ir ieškota bū
dų, kaip butų galima sukelti 
daugiau pinigų Vasario šešio
liktosios minėjimo proga ir 
padidinti Tarybos iždą. Tuo 
klausimu kalbėjo visa eilė at
stovų ir siūlė įvairius budus 
iždo padidinimui, tačiau jokio

konkrečio nutarimo nepadary
ta, pasitenkinta 'tik nuomonių 
pasidalinimu ir pasiūlymais.

Antros dienos posėdžiuose, 
aptarus kitus posėdžiams skir
tus reikalus, prieita prie vyk
domųjų organų bei atstovų 
rinkimo sekamiems metams. 
Su maža išimtimi beveik visi 
pasiliko tie patys, kurie iki 
šiam metiniam suvažiavimui 
taryboje buvo. Kurie dėl vie
nokios ar kitokios priežasties 
pasitraukė, tų vieton buvo pa
siūlyti kiti.

Nors posėdžiuose buvo pa
daryta ir neapgalvotų prime
timų Vykdomojo Komiteto 
nariams ir duodami nerimti 
klausimai, tačiau suvažiavimą 
reikia skaityti pavykusiu. R.

SLA Nariams ir ‘Tėvynės’ Skaitytojams
Susivienijimo Deimantinės Sukakties specialių apdraudų 

aplikacijos jau yra išsiuntinėtos “Tėvynės” skaitytojams. Ka
dangi dabar apie tas specialias apdraudas gavome daug pa
klausimų, į kuriuos iškart visiems neįmanoma atsakyti, tai 
dedame į “Tėvynę” tų apdraudų taisykles. Jose daugelis ras 
atsakymus į kylančius klausimus.

Taip pat iš taisyklių paaiškės, kaip nevilkinant pri
rašyti naujus narius—vaikus ir jaunuolius—į specialias Dei
mantinės Sukakties apdraudas, mokant tik 25 centus mėnesinių 
duoklių už kiekvieną $1,000.00 apdraudos nežiūrint prirašomo 
nario amžiaus.

Nariai ir Toliau Prirašomi į Visus
SLA Reguliarios Apdraudos Skyriui
Pradėjus prirašyti vaikus ir jaunuolius į Deimantinės Su

kakties specialias apdraudas, kurių duoklės yra tik 25 centai 
mėnesiui už kiekvieną $1,000.00 apdraudos, nežiūrint nario 
amžiaus, gavome paklausimų, ar yra prirašomi nariai į regu
liarios apdraudos skyrius.

Ryšium su kilusiu klausimu paaiškiname, kad visi apdrau
dų skyriai veikia ir toliau, kaip veikė iki šiol, ir todėl į regu
liarios apdraudos skyrius ne tik galima, bet ir svarbu prirašyti 
naujus narius.

Reguliarios apdraudos yra geros, duoklės mažos, geresnių 
apdraudų ir mažesnių duoklių nėra.

Vidutiniškos duokles $1,000.00 apdraudos yra šios:

Viso amžiaus apdrauda (VI)
Viso amžiaus apdrauda—

20 metų mokesčiai (V2)
20 metų taupomoji 

apdrauda (V3)
10 metų taupomoji 

apdrauda (VX)

Jaunuoliui
22 metų amžiaus 

Mėnesiui Metams

Vaikui
7 metų amžiaus 

Mėnesiui Metams
$ .90 $10.23 $1.58 $17.46

1.64 18.95 2.63 29.15

4.15 47.91 4.38 48.63

9.11 101.07 9.39 104.29

Kito amžiaus narių duoklės yra kiek skirtingos mo čia 
nurodytų. Duoklių didumas priklauso nuo nario amžiaus ir 
apdraudos sumos. Smulkesnes žinias apie duokles galima 
sužinoti pas vietos 'SLA organizatorius ir kuopų valdybas.

KIEKVIENAS GALI LAIMĖTI DOVANĄ

PIRMIEJI įrašiusieji į Susivienijimą laike gruodžio mė
nesio iki sausio 1 d., 1960 metų, deimantinį skaičių, tai yra, 
nemažiau kaip 75 naujus narius, gaus vieną iš šių dovanų:

Pirma premija__________________
Antra premija ______________u__
Trečia premija _________ ___ __
Ketvirta premija ________________
Penkta premija ________ ________

$100.00
$50.00
$25.00
$15.00
$10.00

Dovanai laimėti į prirašytų narių skaičių įskaitomi vaikai 
ir suaugę, reguliarios, specialios apdraudos nariai, o taip pat 
ir draugybos nariai (Sočiai Members).

Visus kviečiame aktyviai prisidėti prie Deimantinės Su
kakties minėjimo ir savo darbu tą istorinę sukaktį panaudoti 
lietuvybės stiprinimui.

TAISYKLES
DEIMANTINIO JUBILIEJAUS NAUJOMS SLA APDRAUDOMS

SLA Deimantinio Jubiliejaus Garbei SLA Įveda Naujas Lengviausių Sąlygų Keturių Rūšių Ap
draudas: Vaikams, Jaunuoliams, Pavieniams ir Draugijoms

I. VAIKŲ IKI 18 METŲ AMŽIAUS GYVYBES APDRAUDA (JUVENILE CLASS T)
Vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų amžiaus gali 

apdrausti kiekvienas reguliaris arba Draugybos Narys 
(Sočiai Member). Nariai gali apdrausti savo vaikus, jų 
globoje esančius narius, būdami jų seneliais, dėdėmis ir 
tt. Vaiką galima apdrausti nuo gimimo dienos iki 18* 
metų, neatsižvelgiant j vaiko tėvų tautybę. Kitų tautų 
tėvai gali apdrausti savo vaikus jeigu jie patampa SLA 
draugybos nariais (Sočiai Members). Vaikai apdraudžia
mi be daktaro sveikatos tikrinimo. Tą pati vaiką gali 
apdrausti keli asmenys, pavyzdžiui, tėvas, motina, sesuo, 
brolis, brolėnas, bet nedaugiau kaip $2,000.00 sumai kiek
vienam pašalpgaviui. Tačiau bendra apdraudos suma 
negali būti didesnė, kaip $10,000.00.

Už kiekvieną $1,000.00 šios vaikų apdraudos mokama 
tik 25 centai į mėnesį, šios apdraudos mokesčiai yra 
vienodi, nežiūrint apdraudžiamojo amžiaus, ir yra ne
keičiami per visą apdraudos laiką.

Pašalpgavlu gali būti pats aplikantas arba jo nurody
tas asmuo. Vaikas negali pasirinkti pašalpgavį arba ji 
pakeisti. Bet kokius pakeitimus gali daryti tiktai pa- 
šalpgavis.

Šiam skyriui vartokite blankas vadinamas: Juvenile 
Application for Juvenile Life Term Insurance to Age 18. 
Aplikaciją pasirašo pašalpgavis, t. y., tas asmuo, kuris 
vaiką apdraudžia, ir ją Išpildo lietuvių arba anglų kalba.

Pašalpgavis visuomet turi teisę bet kada pakeisti 
vaiko apdraudą į bet kurią kitą SLA teikiamą apdraudą, 
kaip, pavyzdžiui, Twenty Payment Life, Endowment ir tt.

Vaikas, sulaukęs 18 metų amžiaus, perkeliamas, tomis 
pačiomis duoklėmis, į suaugusių Terminuotą Apdraudą 
(Class T), bet jau su pilnomis SLA nario teisėmis.

Jeigu aplikantas daro dovaną apdrausdamas vaiką, 
tai jis gali iš karto sumokėti duokles už keletą metų ar 
net už visą apdraudos laiką.

H. JAUNUOLIŲ GYVYBĖS APDRAUDA (CLASS T) NUO 16 IKI 25 METŲ AMŽIAUS
Jaunuolis nuo 16 iki 25 metų amžiaus gali būti ap

draustas gyvybės apdrauda (Class T). J šią jaunuolių 
gyvybės apdraudą, apart naujai prisirašančių, yra taipgi 
perkeliami vaikai—tomis pačiomis duoklėmis, kurie su
laukia 18 metų Vaikų Terminuotoje Gyvybės Apdraudoje.

Jaunuoliai, įsirašę į Class T apdraudą, naudojasi ja 
iki 25 metų savo amžiaus.

Prirašymui narių į šį skyrių (Class T) naudokit 
blanką: Application for Membership and Life Term In
surance Age 16 to 25 Years. Aplikaciją pasirašo pats 
jaunuolis ir pats) pasirenka ar, reikalui esant, pakeičia 
ąavo pašalpgavį. Daktaro sveikatos tikrinimo nereikia.

Už kiekvieną $1,000.00 Terminuotos Gyvybės Apdrau
dos (Class T) duoklės yra tiktai 25 centai į mėnesį arba 
$3.00 į metus ir yra nekeičiamos iki 25 metų amžiaus.

Prie šios apdraudos jaunuolis gali papildomai paimti

AKCIDENTALĘ; APDRAUDĄ. Už kiekvieną $1,000.00 
akcidentalės apdraudos jis moka duoklių $2.00 į metus, 
šios duoklės nekeičiamos per visą amžių.

Apsidraudęs jaunuolis, sulaukęs 25 metų amžiaus, 
bet ir anksčiau, kada tik nori gali pakeisti savo apdrau
dą į bet kurią kitą SLA teikiamą apdraudą, kaip antai, 
viso gyvenimo, taupomąją, per 20 metų išmokamą ir tt. 
Pakeisdamas apdraudos rūšį gaus palengvinimą duoklių 
sulig susidariusių jo apdraudoje rezervų. Jeigu jau
nuoliui kas daro dovaną, parūpindamas šią apdraudą, tai 
duokles gali sumokėti iš karto už keletą metų ar už 
visą laiką iki jaunuolis sulauks 25 metų amžiaus.

Šis ypatingas palengvinimas jaunuoliams daromas 
pagelbstint studijuojantiems ar šiaip neturintiems pasto
vesnio užsiėmimo atsidaryti duris į Susivienimą ir lietu
višką fraternalę veiklą iš jaunų dienų.

III. NAUJAS PLANAS KLUBAMS, DRAUGIJOMS IR ASMENIMS, KURIE NEGALI DĖL 
KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ PATAPTI REGULIARIAIS SLA APDRAUDOS NARIAIS

SLA Deimantinio Jubiliejaus proga duodamas gali
mumas klubams) ir draugijoms padidinti naudas ir privi
legijas jų nariams ir tuo budu sustiprinti savo veiklą. 
Klubai ir draugijos, pasinaudodamos šiuo SLA Nauju 
Planu, pasilieka savarankus ir nepriklausomi, kaip buvo, 
bet savo nariams, neatsižvelgiant į jų tautybę ir amžių, 
suteikia Draugybos Nario (Sočiai Member) teises ir tuo 
pagrindu duoda: Akcidentalę Apdraudą, Ligoje Pašalpą 
ir teisę apdrausti savo vaikus, ir plačias teises dalyvauti 
kuopos veikloje, būti kuopų valdyboje ir tt.

Draugybos nariais gali būti lietuviai ir kitataučiai, 
kurie yra kuopai priimtini.

Šios rūšies narystė yra nepaprastai svarbi tiems, ku
riems jau nereikia didesnės apdraudos, kaip dabar turi, 
arba kurie jau perseno amžiaus, ar kuriems sveikatos 
sumetimais neleidžiama apsidrausti.

Draugybos narių (Sočiai Members) duoklės yra 17 
centų į mėnesį. Prirašant tokius narius naudokite 
Application for Sočiai Membership blanką.

IV. AKCIDENTAJLES MIRTIES APDRAUDA
Visi SLA nariai, kaip reguliarus, taip ir Draugybos 

Nariai (Sočiai Members), turi teisę gauti dar pridėtinę 
AKCIDENTALĖS MIRTIES APDRAUDĄ.

Klubo, draugijos ar pavienis narys, mokėdamas tik 
30 centų į mėnesį, gaus $500.00 Akcidentalės Apdraudos. 
Jeigu jis mokės 40 centų į mėnesį, gaus $1,000.00 Akci- 
dentalės Apdraudos, o jeigu 50 centų į mėnesį—gaus 
$1,500.00 Akcidentalės Apdraudos.

Visi Draugybos Nariai (Sočiai Members), lygiai kaip 
reguliariai nariai, gali gauti LIGOJE PAŠALPĄ:

Už $1.00 mėnesinių mokesčių ligoje pašalpos gauna į sa
vaitę, sergant namie—$12.00, o ligoninėje gydantis 
—$15.00.

Už $2.00 mėnesinių mokesčių ligoje pašalpos į savaitę 
gauna, sergant namie—$24.00, ligoninėje—$30.00.

Už $3.00 mėnesinių mokesčių ligoje pašalpa į savaitę, 
sergant namie—$36.00, ligoninėje—$45.00, ir tt.

PASTABA:

Naujas SLA Planas klubams ir draugijoms taip pat 
numato palengvinimus paimant nariams reguliares seniai

veikiančias apdraudas. Pavyzdžiui čia galima nurodyti: 
Vaikas gauna $250.00 reguliares gyvybės apdraudos, mo
kant tik 25 centus į mėnesį, o mokant 50 centų į mėnesį 
gauna viso gyvenimo apdraudos $500.00. Suaugusiems 
taip pat daromi tokios pat rūšies palengvinimai. Pa
vyzdžiui: Uz $1.00 mėnesinių mokesčių duodama gyvybės 
apdraudos $500.00, jeigu narys dar nėra sulaukęs 25 metų 
amžiaus, o už tą patį mokestį, $1.00 į mėnesį, jeigu jis 
yra 45 metų amžiaus, gauna reguliares apdraudos $250.00 
ir tt.

Sulig nario amžiaus nustatoma klek apdraudos gali
ma gauti už kiekvieną dolerį mėnesinių mokesčių.

SLA Naujais Planais gali pasinaudoti visi klubai, 
įvairios kultūrinės, politinės, bendruomeninės draugijos 
ir sąjungos, neatsižvelgiant į tai, jeigu jų tarpe yra ir 
ne lietuvių narių.

Draugybos Nariai (Sočiai Members) išpildo tokias 
aplikacijas: L Ąpplication for Sočiai Membership. 2. Jeigu 
jis ima Akcidentalę Apdraudą, tuomet gauna Rider 
Providing for Insurance Benefit in Event of Death by 
Acddental Means.

KODĖL ŠIS DARBAS SVARBUS IR SKUBUS?
SLA palaikydamas savo senas tradicijas ryžtasi su

stiprinti savo patarnavimus lietuvių visuomenei ir daro 
ne tik negirdėtą Susivienijimo istorijoje duoklių suma
žinimą, bet ir palengvina prirašymą prie SLA.Visoms 
šioms apdraudoms nereikalingas daktaro tikrinimas svei
katos, pakanka aplikacijoj telpančio paliudijimo apie 
asmens apdraustinumą. Aplikacijos taip pat suprastin
tos, kad gali jas išpildyti ir visai mažai raštingi žmo
nės. Jokios pašalinės pagalbos nereikia pildymui apli
kacijų, nes jokių mokesčių lentelių nenaudojama.

Šios naujos apdraudos visai tvirtos, apsaugotos vals
tijų {statymais ir garantuojamos tam reikalui paskirtu 
SLA Atsargos Fondu $75,000.00 sumoje.

Todėl vaikų, musų brangių gyvenimo deimantų, SLA 
Deimantinio Jubiliejaus proga prirašymas, o taip pat 
jaunuoliams durų į Susivienijimą platus atidarymas ir 
jaunosios kartos Susivienijimo įpėdininkystei parengimas, 
yra neatidėtinai labai skubus Ir svarbus darbas. Musų 
visuomenė turi pasinaudoti šia SLA dovana, kol paskirto 
Atsargos Fondo atsakomybė bus pilnai pasiekta.

Naujų apdraudų sąlygos tokios lengvos ir prieinamos, 
kad darbas tikrai bus sėkmingas, nes neabejoju, kad 
Veikėjai panaudos deimantinę energiją tą pasisekimą 
užtikrinti.

PASTABA: Vykdant SLA Deimantinio Jubiliejaus 
apdraudos palengvinimus prie progos aplikantams ir na
riams nurodykit, kad visos apdraudos, kurios anksčiau 
veikė, pasilieka ir toliau pilnoje galioje ir todėl kiekvie
nai naujas narys mielai priimamas į visus apdraudos 
skyrius lygiai taip, kaip iki šiol buvo.

SLA pastoviai veikiančios ir toliau teikiamos yra 
šios apdraudos:

(1) Gyvybės apdrauda viso gyveninio mokesčiais vaikams
ir suaugusiems.

(2) Gyvybės apdrauda, kuri išmokama per 20 metų, taip
pat valkams ir suaugusiems.

(3) 10 metų taupomoji apdrauda (Endowment) vaikams
ir suaugusiems.

(4) 20 metų taupomoji apdrauda (Endowment) vaikams
ir suaugusiems.

Už naujų narių prirašymą prie šių naujų apdraudų 
kiekvienas narys gaus SLA organizatoriams nustatytom 
normom atlyginimą, o prirašius 75 ar daugiau narių 
gaus pridėtinį piniginį prizą, kaip skelbiama TfiVYNftJE. 
Platesnius šio reikalo paaiškinimus nuolatos skelbiame 
TĖVYNINE.

DR. M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius
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MUSŲ REIKALAI

Žieminės šventės ir 
deimantinis vajus

Susivienijimui ruoši a n 
prie deimantinio seimo, kuris 
įvyks Pittsburghe 1960 metais 
liepos mėnesio pradžioje, ta 
proga paskelbtas deimantinis 
vajus naujų narių, ypač vaikų 
ir jaunuolių lengvomis sąlygo
mis tapti nariais. Sekretorius 
dr. M. J. Vinikas savo laiške, 
kuris pasiųstas visiems na
riams kartu su įsirašymo ap
likacijomis, tarp kitko rašo:

“Musų nuomonė yra, kad 
geriausias ir naudingiausias 
prisidėjimas prie deimantinės 
sukakcies minėjimo, tai prira
šymas naujų narių. Tuo tiks
lu įvedėm naujas, deimantines 
apdraudas, taip negirdėtai nu
pigintomis duoklėmis, ir taip 
palengvinom išpildymą blankų 
naujų narių prirašymui, kad 
kiekvienas narys gali be jo
kios pašalinės pagalbos prira
šyti naujus narius, ypatingai 
vaikučius”.

Toliau sekretorius prašo 
veikėjus ir visus narius prisi
dėti savo darbu prie šio dei
mantinio vajaus ir jo metu 
įrašyti į musų brolišką orga
nizaciją kodaugiausia naujų 
narių, o ypač vaikų ir jaunuo
lių. Patenkinkite centrinio se
kretoriaus prašymą ir pada
rykite šį deimantinį vajų tik
rai sėkmingu.

----------- :x:-----------

Kalėdinis Tėvynės 
numeris

Kaip pirmesniais keliais me
tais, taip ir šiemet išleisime 
padidintą kalėdinį Tėvynės 
numerį. Todėl sekamos savai
tės Tėvynės laida bus kalėdi- j 
nė, tad biznieriai ir profesio
nalai, norintieji per Susivieni- 
mo organą pasveikirtti savo 
metinius pirkėjus bei pacijan- 
lus, pasiskubinkite sveikini
mus prisiųsti, nes laiko mažai 
beliko.

v • t i s

---------:x:---------
Dar kandidatų 
nominavimo reikalu

Dar kartą primename, kad 
kandidatų nominavimas SLA 
Pildomosios Tarybos narių pa
reigoms baigsis šių metų 
gruodžio mėnesio paskutinę 
dieną, todėl tos kuopos, ku
rios dar nenominavo kandida
tų, atlikite tai iki gruodio mė
nesio paskutinei dienai. Kan
didatų nominavimas Pildomo
sios Tarybos narių pareigoms 
įvyksta tik vieną kartą į du 
metus, tai visų kuopų priva
lumas sukviesti narius į susi- 
rjnkimus ir atlikti nominaci
jas. Jeigu patys nariai nesi
rūpins savo organizacijos vir
šininkų nomnavimu, o vėliau 
išrinkimu, tai kas kitas gali 
rūpintis? Kiekvienas narys Į 
privalo atlikti konstitucijos I 
jam pavestas pareigas. J

1. Apskrities pirmininkas A. 
Staniškis, su gražia kalba su
važiavimą atidarė 1:30 valan- 

I dą po pietų. Savo kalboje pa- 
| lietė įvairius organizacijos 

reikalus, taipgi prisiminė, kad 
šiemet sukanka SLA sekreto
riui dr. M. J. Vinikui 75 me
tai amžiaus ir ragino pasiųs
ti jam pasveikinimą.

2. Pirmininkas paskyrė man
datų komisiją susidedančią iš 
P. Alex, A. Ramanausko irI I
V. Kapo. Čia pat ragino dele
gatus priduoti savo manda
tus jo paskirtai komisijai.

3. Laike tikrinimo mandatų 
pirmininkas pakvietė buvusį 
SLA prezidentą S. Gegužį pa
sakyti kalbą. S. Gegužis, kaip 
ir visuomet, pasakė gražią ir 
turiningą kalbą, kuri buvo pa
lydėta gausiais aplodismen
tais.

Prisegioti . delegatams ženk
lelius pirmininkas paskyrė M. 
Burgess ir B. Alanskienę, abi 
iš Mahanoy City.

5. Eina apskrities valdybos 
ir delegatų vardošaukis, kas 
parodo, kad suvažiavimą su
daro šie dalyviai: Apskrities 
valdybos nariai: pirmininkas 
A. Staniškis, vice pirmininkas 
S. Kuržinskas, sekretorė J. 
Gegužytė-žalonienė, iždininkas 
S. Kubilius, iždo globėjai A. 
Ramanauskas ir I. Petrušaus
kienė. Nuo kuopų delegatai 
yra sekanti:

23 kp., Shenandoah: D.Vai
šnoras, F. Šilalis, P. J. Alex, 
V. Visockis, J. Staniškis, O. 
Staniškienė, M. Šliakienė, J. 
Driža, J. Subačius.

187 kp., New Philadelphia: 
P. Raudonaitis.

199 kp., William Penn: A. 
Kalėda.

211 kp., Mahanoy City: S. 
Gegužis, A. Gegužienč, M. čič- 
kienė, V. Kapo, I. Kuzmickie- 
nė, M. Abramavičius, M. Bur
gess, B. Alanskienė, P. Urbo
nienė.

6. Skaitymas protokolo iš 
praeito apskrities suvažiavi
mo. Protokolą perskaitė sek
retorė Gegužytė-žalonienė, ku
ris buvo priimtas kaip užra
šytas ir skaitytas.

7„ Valdybos narių raportai. 
Raportus išdavė pirmininkas 
Staniškis, vice pirmininkas 
Kuržinskas, sekretorė Gegu
žytė-žalonienė, iždininkas Ku
bilius, iždo globėjai Ramanau
skas ir Petrušauskienė. Visų 
raportai buvo išklausyti ir 
priimti. Sekretorė išduodama 
savo raportą perskaitė kopijas 
laiškų jos rašytų prezidentui 
Eisenhower, valstybės sekre
toriui Herter ir senatoriui 
Douglas, taipgi perskaitė jos 
gautus atsakymus. Šitie laiš
kai buvo rašyti sąryšy su pas
kelbimu pavergtų tautų savai
tės.

8. Į suvažiavimą pribuvo 
veikli SLA 7-tos kuopos narė 
N. Bajoras ir kartu su ja A. 
Grisconis,. A. Tunkevičienė ir 
M. Savage. N. Bajorienė pa
sveikino suvažiavimą ir pasa
kė gražią kalbą, paliesdama 
įvairius organizacijos reikalus, 
bei problemas.

9. Iš kuopų veiklos padarė 
pranešimus P. J. Alex, A. Ra
manauskas ir S. Kubilius. Šitų 
pranešimų delegatai domingai 
klausėsi.

10. Suvažiavimas nutarė pa
siųsti pasveikinimą SLA sek
retoriui dr. M!. J. Vinikui, jo 
75 metų amžiaus sukaktuvių 
proga. Visi suvažiavimo daly
viai džiaugėsi, kad dr. Vinikas, 
atidavęs 
trečdalį 
dar yra 
gijos ir 
jos ir kartu Lietuvos laisvini
mo darbus.

11. Suvažiavimas nutarė pa
verti apskrities valdybai nus
kirti laiką ir vietą sekančiam 
apskrities suvažiavimui.

12. Rinkimai apskrities val
dybos. Nesirandant norinčių 
kandidatuoti, vienbalsiai buvo 
perinkta dabartinė valdyba, 
kurią sudaro sekanti asme
nys: A. Staniškis pirmininkas, 
S. Kuržinskas vice pirminin
kas, J. Gegužytė-žalonienė se
kretorė, S. Kubilius iždinin
kas, A. Ramanauskas ir I. 
Petrušauskienė iždo globėjai, 
J. Pangonis organizatorius.

13. Prisegiojimo ženklelių 
komisija pranešė, kad už gė
les, tai yra už ženklelius buvo 
surinkta $6.76.

14. Buvo nutarta apmokėti 
$5.00 Shenandoah Lith’s Klu
bui už išvalymą svetainės.

15. Visus reikalus atlikus, 
pirmininkas Staniškis gražiais 
žodžiais padėkojęs susirinki
mo dalyviams, oficialiai suva
žiavimą baigė 5:15 valandą po 
pietų.

16. Finansinė atskaita. Ap
skrities ižde buvo nuo seniaus 
$173.00. Už gėles surinkta 
$6.76. Susidarė viso $180.66. 
Išmokėta: Už išvalymą svetai
nės $5.00. Ižde ant toliaus lie
ka $175.66.

17. Oficialiai suvažiavimą 
užbaigus, prasidėjo taip sa
kant socijalė suvažiavimo da
lis. Mat SLA 23 kp. darbščios 
moterys ir darbštus vyrai bu
vo surengę tikrai gražų pobū
vį. Visi apskrities suvažiavimo 
dalyviai ir pulkelis pašalinių 
viešnių bei svečių per porą va
landų linksminosi besisotinda
mi skaniai prirengtu maistu 
ir protarpiais nuplaudami gra
žiai putojančiu skys’timėliu. 
Didelis ačiū SLA 23-čiai kuo
pai už taip malonų priėmimą 
ir vaišinimą.

Antanas Staniškis,
Apskrities pirmininkas 

Jean Gegužytė-žalonienė, 
Apskrities sekretorė.
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SLA 208-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Aukojo $25.00 Dariaus-Girėno 
Veteranų Kalėdoms

Susivienijimui visą 
savo gyvenimo vis 
sveikas, pilnas ener- 
tebedirba organizaci-

Buvo labai malonu matyti 
tokį gražų skaičių narių SLA 
208Jtos pirmosios moterų kuo
pos gruodžio mėnesio susirin
kime, kuriame buvo atlikta 
svarbus reikalai.

Pasirodo, kad narės labai 
įdomauja Pildomosios Tary
bos naujai paskelbtu planu, 
duoti jaunuoliams nuo 1 iki 
18 metų $1,000.00 terminuotos 
gyvybės apdraudos mokant 
tiktai 25 centus į mėnesį duo
klių.

Šiame susirinkime buvo pri
statyta rodos 15 jaunuolių ir 
net pritruko aplikacijų blan
kų, taip kad teko ant ryto
jaus kitas išsiuntinėti narėms. 
Kuopai taip pat buvo prista
tyta nauja narė, talentinga ir 
populiari dainininkė Genovaitė 
Peškienė ir jos sūnelis Linas. 
Kadangi dainininkas Antanas 
Peškys jau yra SLA narys, 
tai dabar Peškių šeima bus 
100% SLA šeima.

Atliktos nominacijos kandi
datų į Pildomąją Tarybą.

Kaip pernai, taip ir šiemet 
kuopa aukojo $25.00 Dariaus- 
Girėno Veteranų Kalėdiniam 
Fondui.

Pabaigus visus reikalus, 
prasidėjo Kalėdinė pramogė
lė, kurios šeimininkės buvo 
Ann Yonaitis, Anna Doches 
(nauja narė) ir Helen Pace- 
viče. Buvo ir Kalėdų Diedu
kas, kuris visas apdovanojo, 
giedojom Kalėdų giesmes.

Šilta Kalėdų nuotaika buvo 
jaučiama per visą vakarą. Ne- 
pajutom kaip atėjo vėlus lai
kas ir skirstėmės, linkėdamos 
Linksmų Kalėdų, geros svei
katos ir Laimingų Naujų Me
tų. _ Narė.

St. Petersburg, Fla.

Iš SLA 373 Kuopos Veiklos

Naujų Metų sulaukimui, šių 
metų gruodžio 31 dieną ruo
šiama puiki pramoga Laiška
nešių Svetainėje, 314 — 15 
Avenue Sauth. Pradžia 6 va
landą vakare.

Bus gera vakarienė, muzi- 
kalis programas, šokiai ir į- 
vairus pasilinksminimas iki 
pirmai valandai nakties.

Kviečiame visus kuopos na
rius, draugus ir visus lietu
vius čia gyvenančius ir sve
čius čia atostogaujančius. Ti
kime, kad turėsite smagų lai
ką palydint senuosius ir su
laukus naujuosius metus savo 
draugų būrely.

Kviečia Kuopos Valdyba 
ir Komisija.

SLA 373 Kuopos Veikla
Lapkričio 28 dieną SLA 373 

kuopa turėjo bendrus pietus 
Laiškanešių svetainėje. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė, 
daugiau negu buvo tikėtasi, 
tai pritruko maisto, todėl ren
gėjai atsiprašo tų, kuriems ne
teko.

Šeimininkėmis buvo šios 
darbščiosios bitelės: M. Stau- 
pienė, E. Naginskienė, O. Pet
rauskienė, M. Stonienė, P. 
Gribienė, M. Chepelienė ir M. 
Šlapelienė. Prie bufeto, kaip 
ir visuomet, su šypsena patar
navo D. Worpnikienė. Kitus 
darbus maloniai atliko musų 
darbštieji vyrai: P. Ketvirtis, 
P. Karaliūnas, G. G.ribas ir 
kiti.

Kuopos valdyba 
siems dirbantiems 
atsilankiusiems.

Po pietų kuopos 
kas muzikas K. Staupas su 
savo choru, pianu pritariant 
Bruno Varašiui, sudainavo ke
letą gražių lietuviškų daine
lių.

Vėliau buvo šokiai ir drau
giški pasikalbėjimai. Keletas 
įstojo į šios kuopos draugybos 
narius.

Ši kuopa dar netaip se
niai yra susitvėrusi, bet labai 
sparčiai auga ir turi darbščių 
narių. P. Gribienė.

v •

dėkoja vi- 
ir visiems

pirminin-

South Boston, Mass.

Susivienijimo 43 Kuopos 
Banketui Praėjus

Š. m. lapkričio mėn. 29 die
ną įvyko iškilmingas SLA 43 
kuopos 55 metų veiklos atžy- 
mėjimo sukaktuvinis banke
tas. Jam buvo pasiruošta ir, 
berods, reklama buvo gera, 
nes Tėvynėje buvo daug rašy
ta. S. ir V. Minkų ir Laisvės 
Varpo radio bei Keleivis gar
sino, gaila, A. Kneižio radio 
neįsileido. Tą pačią dieną ren
gė kariuomenės minėjimą ir 
po bažnyčia bazarą, kas žino
ma į dalyvių skaičių atsiliepė. 
Tenka apgailestauti, kad ir 
kuopos nariai, nors gavo spe
cialius kvietimus, bet buvo 
tingus atsilankyti.

Nežiūrint to, banketas pra
ėjo gražioje1 nuotaikije. Jį 
pradėjo kuopos pirm. P. Jan
kus ir perdavė vadovavimą J. 
Lėkiui.

Kalbėjo: K. Jurgeliunas, 
kuris atvaizdavo SLA ir šios 
kuopos veiklą po 1900 metų 
ir kuopos vystymąsi, bei sun
kumus. Jo kalbą papildė Jonas 
Kasmauskas, kuris šiai kuo
pai pirmininkavo virš 13 metų 
ir buvo SLA 2 apskr. steigė
jas ir pirmininkas. Jis iškėlė 
K. Mockapetrio, J. Gendrolio

I

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINI KO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

''ssssss^

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Aštru sąnariu reumanizjna rpikia 

skirti .nuo eiles kitų ligų: pavyzdžiui 
gonokopinio sąnarių uždegimo, sukelia
mo venerinės ligos — gonorėjos, 1 moto
rinio širdies vidurinės plėvės uždegimo, 
seru minės ligos, kuri gali atsirasti po 
gydomii serumų įšvirkštimo į žmogaus 
puodo arba Į raumenis, medžiagų apy
kaitos ligos, vadinamos podagra, tuber
kuliozės, int'lue.nzos ir net baci lavinos di- 
senterijos.

Pagal naujuosius mokslo duomenis 
aštrus sąnarių reumatizmas ir rauma- 
taidinis artritas gali būti pas tų patį as
menį.

Ligonio sergančio aštriu sąnarių 
reumatu ateitis*-priklauso nuo daugelio 
aplinkybių —r amžiaus, skaičiaus anksty- 
besnių ta liga apsirgimų, buvimo ar ne
buvimo širdies vožtuvėlių pakilimu ir 
bendrai nuo ligonio gyvenamos aplin
kos.

Jeigu aštraus sąnarių reumato liga 
pasikartoja keletu kartų ir anksti ligonio 
amžiuje prasideda, tuomet širdies vožtu
vėlių sugedimas dažnai pasitaiko ir lieka 
visam amžiui.

Aštrus sąnarių reumanizmas daž
niau pasikartoja pas asmenis, kurie gy

v •

ir kt. veiklą, 1902 m. vykusio 
seimo ir prez. F. Žyvatkausko 
areštą Bostone, kada Čapli
kas ir Pratapas jį išliuosavo 
iš kalėjimo.

A. Čaplikas sveikino Piliečių 
Dr-jos ir 365 jaunuolių kuo
pos vardu.

J. Arlauskas sveikino SLA 
2-sios apskrities vardu.

J. Tuinyla iškėlė J. Tuma- 
vičienės ir Keslerienės veiklą, 
kurios slaptai ir aktyviai dir
bo prieškomunistinei veiklai 
SLA sulaikyti, aukodamos lai
ką ir pinigą. P. Michelsonas 
kėlė SLA lietuvybės darbą be 
draudimo reikalų.

Adv. S. Šalnienė plačiau 
apibudino SLA reikšmę ir 
veiklą.

Kuopos sekretorius J. Vai
čaitis perskaitė sveikinimus: 
P. Dargio, M. J. Viniko ir N. 
Gugienės. Plačiau savo kalbo
je palietė naujas SLA drau- 
das, ypač jaunuolių iki 18 me
tų draudimą ragindamas pa
sinaudoti ta lengvata iki Nau
jų Metų. Vakaro vedėjas J. 
Lekys pristatė garbės svečius 
ir kitus veikėjus dalyvaujan
čius šiame bankete.

Apgailestauta, kad S. L. A. 
Pildomosios Tarybos nei vie
nas narys nebuvo atvykęs.

Apgailėtina ir tas, kad pas 
mus su parengimais susidaro 
sunkumai, kada organizacijų 
ibei įstaigų vadovybės nesis
kaito ir lygiagrečiai rengia 
įvairius parengimus, bei nėra 
kas sudaro ir vadovauja pa
rengimų kalendoriui.

Koresp.

Aliquippa, Pa

SLA 247 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 27 die
ną, 1 valandą po pietų, 
Green Streeft, Aliųuippa,

Šiame susirinkime bus 
karna kuopos valdyba 
metams ir nominuojami
didatai Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms. Todėl visi 
kuopos nariai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

1501 
Pa. 
ren-

1960 
kan-

vena blogose gyvenimo sąlygose — susi
grūdę, ankštuose butuose, drėgnose pa
talpose, jeigu žmonės yra. blogai maiti
nami.

Apsaugos priemones nuo aštraus 
reumato pasikartojimo asmeniui kuris 
jau vieną kartą persirgo aštriu sąnarių 
reumatu sudaro labai svarbia ir rimta € C

aplinkybę.
Aštrus sąnariuc

dažniausiai ištinka 
bakterijų rūšimi,

reumat izmas žmogų 
jeigu jis a ps i krečia 
kuri yra vadinama

streptokokais, kurie tirpina raudonuo
sius kraujo kūnelius — tai yra liemolv- 
tiniais streptokokais. Aštraus sąnarių 
reumato ligos išvengimui yra labai svar
bu tinkamas gydymas visu ligoniu ir as- 
menų, kurie yra apkrėsti tais bemoly.ti
niais streptokokais.

Labai svarbu asmenims linkusioms 
į pasikartojančius aštriu sąnarių reuma
tu susirgimus rūpestingai vengti kūno 
arba pavienių kūno dalių atšalimo — 
kojų, rankų, galvos ir tt.

.Net ir šiltam orui esant — pavasa
rį, vasarą ir rudeniop — pirmomis rug
sėjo mėnesio dienomis linkę j susirgimus 
aštriu sąnarių reumatu, turi ypatingai 
būti atsargus atvėstančio vakaro arba 
nakties metu — vartoti kiek šiltesni ap- 
va Įkala.

(Bus daugiau)

CIeveland, Ohio

Mirė Petronei© Urbanienė, 
Ilgametė SLA Narė

I ...... ,, u

Lapkričio 30 dieną Kalvari
jos kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis palaidota Petronėlė 
Urbanienė, kuri priklausė prie 
SLA 45 metus. Mirė lapkričio 
26 dieną 7:30 valandą ryto li
goninėje, sulaukus 74 metus 
amžiaus. Velionė sirgo apie 8 
mėnesius, bet gydėsi namie. 

| Ją užpuldavo širdies smūgis 
kelis kartus per dieną, bet ji 
stipriai laikėsi ir nepasidavė 
smūgiams. Prieš porą mėne
sių ji susingo plaučių uždegi
mu, bet nugalėjo tą ligą ir at
sigriebė šiek-tiek sveikatoje. 
Kol nesustiprėjo, širdies prie
puoliai jos nekankino. Kai su
stiprėjo, tie priepuoliai vėl 
pradėjo kankinti. Lapkričio 24 
dieną ryte gavo taip vadina
mą “stroke”, ir kairio šono 
nebevaldė, bet atsigriebė, bet 
vakare ją antros “stroke” už
puolė ir nuo jo ji jau nebeat- 
sigriebė ir išsiskyrė iš guvųjų 
tarpo.

Velionė į Ameriką atvyko 
lapkričio mėn. 29 dieną 1906 
metais. Tais laikais rusai lie
tuviams neleido vykti į Ame
riką. Velionė bandė tris kar
tus pereiti rubežių, vis žanda
rai sulaikė ir grąžino atgal. 
Bet tretį kartą jai pasisekė 
pereiti į Vokietiją ir vykti į 
Ameriką, kur jau buvo įsikū
rę jos broliai ir seserys. Bet 
plaukiant per Atlantiko ju
ras, laivas įplaukė į baisią 
audrą ir tas laivas ką tik ne
nuskendo, buvo labai sužalo
tas ir vos pasiekė New Yor- 
ką. Žmonės laive buvo van
deny iki pusiau ir visi klykė, 
rėkė, meldėsi kad laivas ne
skęstų.

Velionė atvyko į Kingston, 
Pa. pas seserį Latonienę. Vė
liau vyko pas brolį į Johns- 
town, Pa., kur vėliau apsive
dė su Jonu Urban ir užaugino 
vieną sūnų ir tris dukras. Vie
nu kartu gyveno Dakytown ir 
Coal Center, Pa. ir prigulėjo 
prie SLA 95 kuopos.

Pagal tėvus buvo Rakickai- 
tė. Jos motina buvo kilus iš 
garsios Norvaišų šeimos. Jos

— “Die- 
negu ką

sūnūs

dėdė kun. Vincas Norvaišas 
platino lietuviškas knygas ir 
spaudą ir buvo suimtas su 
kitais šešiais kunigais ir nu
teistas Kaune pirmoje byloje 
dėl lietuviškos spaudos, ir bu
vo ištremtas į Tomsko gub. 
Velionė vis sakydavo 
vas daugiau atsiima, 
jis duoda...”

Paliko nuliudime:
Petras, žinomas vertėjas-ben- 
dradanbis prie Liet. Dienų 
žurnalo, dvi dukros Elsie Se- 
pic ir žentas Veldemer »r anū
kas Richard, kurie gyvena 
Pasadena, Calif., ir kita duk
ra Antanina Urban aite, kuri 
motiną užlaikė, gydė ir prižiū
rėjo. Velionė Clevelarde iš
gyveno 33 metus.

Šiuo reiškiame gilią padėką 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse. Ačiū kunigams, gra'b- 
nešiams, SLA 14 kuopai už 
gėlių vainiką. Ačiū visiems. 
Lai jai buvo lengva ilsėtis 
Amerikos žemelėje, kurią ji 
taip ryžosi pasiekti anais lai
kais. P. W. Urban.

Gary Indiana

Mirė Andrius Strazdas,
SLA 284 Kuopos Narys

Mirė Andrius Strazdas, su
laukęs 74 meilus amžiaus, Ga
ry išgyveno 35 metus, buvo 
išėjęs į pensiją iš Youngstown 
Sheet and Tuibe Co. Priklausė 
prie kelių draugysčių: P. N. 
N., Joseph Pilsudskį kuopos 
2431, Lietuvių Politikierių 
Klubo ir SLA 284 kuopos.

Paliko dideliame nuliudime1 
žmoną Antananą, tris sūnūs— 
Juozą, Stanley ir Edwardą, 
taipgi dukterį Mrs. Jack Ben- 
nett, gyvenančią Gary, dvi 
seseris — Mrs. Anna Wierbis- 
ki, gyvenančią Rosemeade, 
Calif., ir Mrs. Michael Polok, 
gyvenančią Chicagoje, ir 10 
anūkų. Palaidotas lapkričio 
12 dieną Kalvarijos kapinėse, 
Garyton, Indiana.

SLA 284 kuopa Užprašė mi
šias už jo vėlę. Kuopa liūdi 
netekus savo nario ir reiškia 
užuojautą liūdesio valandose 
žmonai, vaikams ir giminėms.

Ilsėkis ramybėje. M. K.
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Išmokėjimai Gegužės Mėn.

Pomirtinių

Birželio 6, 1959 _ _________  $2,907.00
Birželio 13, 1959 .......  1,300.00
Birželio 20, 1959 ...............   2,900.00
Birželio 27, 1959 _________ 3,349.51

Viso . ________ $10,456.51

$668.62
505.50
486.50
612.00

6,
13,
20,
27,

Vi g oje Pašalima

Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

1959
1959

1959
1959

Viso __ $2,272.62

Atšauktoji Apdrauda

. K. Jakas, Brooklyn, N. Y. 
Ch. A. A. Aloiz, Erie, Pa.
A. Ketvirtis, Wilkes

Barre, Pa.!---------------------
A. Doroney, Shenandoah,

Pa. ..........._........... . .................
J. Kriekas, E. Chicago, Ind.
K. Jakas, Brooklyn, N. Y. 
A. Jasinskas, Chicago, III.

$150.50
90.09

129.70

248.66
73.74
43.48
37.79

Viso $773.96

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

J. Janusis, Brooklyn, N.
J. Janusis, Brooklyn, N.
J. Janusis, Brooklyn, N.

Y.
Y.
Y.

$39.89
38.86
39.63

Viso $116.38

20

A.
A.

Metų Taupomoji Apdrauda

M. Phillips, Chicago, III. $500.00
B. Roman, Upper

Darby, Pa. ............................. 500.00
E. Paskevic, Brooklyn, N. Y. 500.00

Viso $1,500.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittston, Pa.
B. Šležienė, Westville, III.
R. Bartasiunienė, Brooklyn,

N. Y. . ....................... ...............
V. Klimavičienė, Grand

Rapids, Mich. ____________
A. Kreivis, EI. Monte, Calif. 
A. Papeikienė, Bridgeville,

Pa. _______________________
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Kuprienė, Wilkes Barre,

Pa. ____________________
P. Keslerienė, Springfield,

III....................................................
M.
A.
A.
A.

$5.00
22.03

10.00

10.00
5.00

10.00
10.00

įd.oo

10.00 
Rauktienė, Springfield, III. 5.00 

Zegley, Mahanoy City, Pa. 10.00 
Slazas, Springfield, III. 
Sutkus, McKees Rocks

10.00
10.00

Viso $127.03

ŠIA Nuosavybės

307 W. 30-th Street,
Nevv York, N. Y. ............. $273.76

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J. ___ 285.43

Viso $559.19

Pavergtųjų Seimas Paminėjo 
Vengrijos Revoliuciją

H. Chvedukas, Toronto,
Canada _________________

A. Kaziunas, Easton, Pa. 
M. L. Balčiūnas, Detroit,

Mich. ____________________
D. Blazas, Brooklyn, N. Y.

5.70
11.16

10.60
3.91

Viso $754.10

Atlyginimas Daktarams

J. P. Mikelonis, Dorchester,
Mass. _____________________

V. Urbaitis, Cleveland, Ohio 
J. Gedmintas, Dorchester,

Mass. ___ _________________
A. Valadka, Toronto,

Canada ____________________
A. Pacevičius, Toronto,

Canada ____________________
O. Indrelienė, Toronto, 

Canada ___________________ _
Visockis, Shenandoah, Pa. 
Arent, Worcester, Mass.

V.
A.
V. Paprockas, Brooklyn, N. Y.
A. M. Praškevičius,

Cleveland, Ohio __________

Viso

Atlyginimas Sekretoriams

A. Peters, 27 kp.,
Auburn, III. ------ .----------

V. A. Stanny, 73 kp., 
Pittsburgh, Pa. ------------

V. Dovydaitis, 75 kp.,
EI. Monte, Calif. ---------

A. ,P. Mikelonis, 110 kp., 
Wilkes Barre, Pa. --------

F. Kondratas, 171 kp., 
Bentleyville, Pa. -----------

J. Gudišauskas, 204 kp.,
Tamaųua, Pa. --------------

K. J. Mačiukas, 260 kp.,
Chicago, III. ------------------

R. Savitch, 274 kp.,
Springfield, III. -------------

J. Stankus, 277 kp.,
I>eechburg, Pa. ------------------
V. Aperonas, 304 kp., 

Buffalo, N. Y. ....... ...........
P. P. Simanauskas, 310 kp.,

Rhinelander, Wis. _— -

Viso

$5.00
8.00

6.00

25.00

15.00

30.00
5.00
3.00
3.00

15.00

$115.00

$2.16

6.45

33.60

4.57

7.25

6.88

. 32.86

49.95

2.66

8.87

4.61

$159.86

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų K reikalai

P. P. Dargis, Pittsburgh, 
Pa. ....... -..........  $322.75

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

J. Maceina, .Pittston, Pa.
S. Biežis, Chicago, III.
J. Petrėnas, Broooklyn, N. Y. 8.00

__ 223.26
138.00
276.48

Viso $968.49

$2,588.00

Algos
SLA raštinės

tarnautojams
SLA spaustuvės

tarnautojams -------------------- 622.00
N. Gugis, Chicago, III. 180.00
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. .............................................. 120.00

Viso $3,510.00

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
Nevv York, N. Y. .............

A. Kochendosfer, Nevv 
York, N. Y.............................

Intertype Corp., Brooklyn,
N. Y. _________________ ____

R. Rice, Nevv York, N. Y. 
Postmaster
Abend

Nevv
Cuts

$450.64

7.00

77.42 
110.00
36.80

Typograph Co., Ine., 
York, N. Y. ______  _ 5.75

33.84

Viso $721.45

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas _______  $292.35
Ligoje Pašalpos Fondas ____ 41.40
Mišrus Fondas _________ 3.42
Lėšų Fondas _________________ 32.20

Viso 1369.37

Atlyginimas Organizatoriams

A. Ramanauskas, Mahanoy
City, Pa. ...............   $116.40

J. Gedmintas, Dorchester,
Mass. ......................................... 12.70

J. Petkevičius, Brooklyn,
N. Y. ..................................

E. Kesler, Revere, Mass.
K. Katkevičienė, Chicago,

III. ..........................................
J. M. Tumavičienė, Jamaica

Plain, Mass. _____________
M. Klimas, Linden, N. J. 
A. Kirtiklis, Barterton,

Ohio ...................... —............... .
K.
H.
K.
J.

10.65
__ 16.75

83.49

47.87
49.05

Trečiokas, Nevvark, N. J. 
J. Maceina, Pittston, Pa. 
Gaižutis, Cleveland, Ohio 
Plačas, Chicago, III.

W. Plein, Dracut, Mass.
S. Jokūbaitis, Toronto, 

Canada ---------------------------
M. Juodviršis, Montreal, 

Canada ___________________
Z. Jankauskas, Philadeiphia, 

Pa. ...................................................
K. Lembertas, Toronto, 

Canada ___________________
O. Indrelienė, Toronto, 

Canada _________________

8.45
35.10
18.85
36.31
26.35
30.86

150.55

16.05

15.80

11.05

36.45

$27.50

25.00

20.00

Įvairus Išmokėjimai

Philanthropy
Statė of Ohio Div. of

Insurance _________________
Statė Treasurer Mich.

Department of Ins. ----------
L. E. Goodfarb, Philadelph.’a,

Pa. ___________ ,............................. 172.50
Schalit Printing and

Stationary Co., NYC. ___
Sočiai Security
Nevv Jersey Telephone Co.
Nevv York Telephone Co. 
Paštas
The Bavvrence, Erie,
P. Bukšnaitis, Nevv 

York, N. Y. ...........
Raštines išlaidos
Excellsior Stationary, NYC
Edonomy Photo Engr. Co.,

New York, N. Y. ...........
Atlas Bindery, NYC

Viso

Pa.

73.17
174.25

12.84
52.52
99.87
27.66

2.10
25.49
39.94

12.65
10.00

$775.49

Birželio mėn. viso ____ $23,181.45
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

South Boston, Mass.

SLA 328 Kuopos Veikla

Lapkričio 21 dieną įvyko S. 
L. A. 328 kuopos kortų vaka
ras. Dalyvių susirinko gražus 
būrys, ir visi laimėjo dovanas 
kokios kam patiko. Taipgi 
rengėjai atsilankiusius sve
čius gražiai priėmė ir pavai
šino skania šilta ir šalta ar
batėle ir kitokiais skanėsiais.

Reikia tarti nuoširdų ačiū 
svečiams ne tik už atsilanky
mą, bet ir už atnešimą dova
nėlių, kurios praturtino musų 
dovanų stalą, todėl ir musų 
parengimas buvo sėkmingas.

Ačiū visiems.
Rengėjos.

Spalio 22 Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas savo nepa
prastajame posėdyje paminė
jo Vengrijos antisovietinės re
voliucijos trečiąsias metines. 
Kaip atsimename, 1956 spalio 
gale-lapkričio pradžioje Ven
grijos patriotai sukilo prieš 
sovietinį okupantą ir trum
pam laikui Vengriją išlaisvi
no, bet, negavę laisvojo pa
saulio paramos, sovietinės ar
mijos vėliau buvo žiauriai lik
viduoti.

Savo maldoje prel. J. Bal- 
kunas prašė Dievą, kad gel
bėtų Vengrijos žmones nuo 
sovietinio teroro ir prievartos 
ir kad suteiktų “jiems drąsos 
tikėti demokratija ir savo iš
silaisvinimu”.

dr. F.
savo

Seimo pirmininkas 
Ženki (Cekosilovakija) 
žodyje pabrėžė, kad laisvės 
troškimo negali sunaikinti jo
kios pavergėjo žiaurybės ir 
kad Vengrijos revoliucijos pa
sėta sėkla anksčiau ar vėliau 
duos laisvės derlių sovietų pa
vergtoms tautoms. Pavergėjo 
tankai gali sutriuškinti laisvės 
kovotojų gyvybę ir brutali jė
ga gali laikinai imti viršų, bet 
jokie tankai nesunaikins lais
vės ilgesio žmoguje ir tų žmo
gaus dvasinių vertybių, ku
rioms atstovauja Vengrijos ir 
kitų kraštų laisvės kovotojai.

D. Britanijos delegacijos na
rys Jungtinėse Tautose lor
das Kirkwood savo diploma
tiškai subtiliame žodyje at
kreipė pavergtųjų. Seimo dė
mesį, kad savo veikloje Sei
mas turėtų prieš akis ne 
Centro ir Rytų Europą ir 
pavergėją, bet ir laisvojo 
šaulio žmonių nuotaikas.

Pavergtųjų bičiulių ameri
kiečių vardu tarė žodį J. Ri- 
chardsonas. Pats iš arti stebė
jęs Vengrijos revoliuciją, pas
merkė laisvojo pasaulio tuo
metinį abejingumą Vengrijos 
įvykiams, taip patriotiškai ap
žvelgė JV dabartinę užsienių 
politiką, kuri Kremlių įgalinu
si visai eilei tautinių laimėji
mų. Richardsono nuomone di
džiausias sovietinei sistemai 
pavojus eina iš jaunosios kar
tos, pirmiausiai iš sovietų pa
vergtųjų valstybių jaunimo.

Centro ir Rytų Europos kil
mės amerikiečių vardu kalbė
jo buvęs vienas Pavergtųjų 
Seimo steigėjų, dr. T. Eck- 
hardt (Vengrija), dabar pro
fesorius viename JV universi
tete. Jis išryškino, kad nusi
ginklavimas ir talka nėra sa- 
v i t arpinėje priklausomybėje. 
Nusiginklavimas nereiškia tai
kos. Taika pirmiausia privalo 
pagarbos pagrindinėms as
mens teisėms. Kol to nėra— 
taika neįmanoma.

Vengrijos revoliucijos metu 
buvęs sostinės (Budapešto) 
burmistras J. Kovago pateikė 
Seimui Vengrijos laisvės kovų 
heroizmo sodrų vaizdą, pa
brėždamas laisvės veikloje vi
sų pavergtųjų solidarumo bū
tinumą. Dabartinės padėties 
Centro ir Rytų Europoje for
malus pripažinimas pagal Ko
vago galėtų sukelti pavergto
siose tautose desperatiškų 
bandymų prieš pavergėją ir 
tai galėtų baigtis visuotine 
katastrofa.

tik 
jos 
pa-

I

Seimas 
kurioje 

Dievo

įrašyti Vengrijos
(2) išklausyti tuo 

referento praneši-

Minėjimo išvadoje 
priėmė deklaraciją, 
konstatuoja, kad tą 
duotą progą Vakarų demokra
tijoms kovoje su sovietinio 
totalizmo imperializmu laisva
sis pasaulis apsileidėliškai ne
išnaudojo. Deklaracija reika
lauja Jungtines Tautas: (1) į 
savo pilnaties 14 sesijos dar
botvarkę 
klausimą, 
klausimu
mą, (3) atmesti Vengrijos ko
munistinės delegacijos kre
dencialus, (4) imtis priemonių 
ankstesnėms JT rezoliucijoms 
įvykdyti, (5) pareikalauti So
vietų S-gą ir Vengrijos mario
netes paleisti politinius kali
nius, sustabdyti Vengrijos 
patriotų persekiojimą, atsta
tyti asmens teises.

rikos geriausių slidininkų, 
ypač moterų, savo pirmas sli
dinėjimo pamokas gavo New 
England kalnuose.

Nežiūrint, ar slidininkai va
žiuoja slidinėti į rytus ar va
karus, jie visur gali susirasti 
vietoves, atitinkančias ’;ų ki
šenes ir skonius. Jie gali ten 
rasti nuo luksusinių viešbučių 
su privačiais kambariais ir 
voniomis ligi miegamųjų pa
talpų patogiose bet nebran
giose patalpose. Dauguma sli
dinėjimo vietovių gali pasiū
lyti pigias atostogavimui są
lygas už nedidelę pinigų su
mą, už kurią galima gauti 
patalpas, maistą, slidinėjimo 
pamokas ir pasikėlimui į vir
šų išlaidas. Į kai kurias vie
toves už tuos pačius pinigus 
galima net apmokėti transpor
to išlaidas. AC.

jimui parūpina ginkluotas jė
gas ir rūpinasi žmonių svei
kata 'bei gerbūviu. Ir tai yra 
tik maža jos veiklos dalis iš 
plataus organizacijos kom
plekso. Be to, savaime aišku, 
federalinė valdžia sau išlaiky
ti nusitato mokesčius.

Kiekviena iš 50 valstijų 
suvereni, atsižvelgiant į 
ką, kas pilnumoj vyksta 
ribose. Kiekviena valstija
laiko viešas mokyklas, pritai
ko jurisdikciją vietinėms ir 
municipalinėms valdžioms, pa
laiko įstatymus per policijos 
departamentus ir teismus ir 
nustato mokesčius nepriklau
somai nuo federalinės val
džios.

yra 
vis- 

jų 
pa-

Amerika Ant Slidžių

Federalinės ir Valsty
binės Teisės

Lenkijos delegacijos pirmi
ninkas S. Korbonski atkreipė 
Seimo dėmesį, kad trečiąsias 
Vengrijos revoliucijos metines 
minime akivaizdoje kintančios 
JV tarptautinės politikos ir 
kad tatai diktuoja seimui per
žiūrėti ir savo politikos takti
ką. Lietuvos delegacijos narys 
V. Rastenis, palyginęs kelerių 
metų Lietuvos partizanų kovų 
bei aukų tragizmą su Vengri
jos revoliucijos tragiką, pa
brėžė abiejų tautų kovos ir 
aukų dėl laisvės nenykstamą 
vertę galutinei laisvės perga
lei prieš sovietinę tironiją.

Tukstančiai amerikiečių sle
piasi nuo šalčio ir sniego Flo
ridos ir Kalifornijos saulėje, 
bet milijonai kitų amerikiečių 
veržiasi į sniegą. Šie metai 
laimingai pasiekė rekordą su 
savo 300 slidinėjimui vietovių, 
kuriomis gali pasidžiaugti ne 
tik slidininkai, bet ir jų išlai
kytojai bei operatoriai.

Kur gi amerikiečiai slidinė
ja? O gi visur, kur tik jie 
randa kalnų ir sniego. Tačiau 
dauguma slidininkų mėgsta 
nuvykti kur nors toliau, jei 
tik suranda tam laiko ir pini
gų, į specialiai įtaisytas slidi
nėjimui vietoves, kur jie gali 
slidinėti nuo ryto ligi vakaro 
su visokiausių įtaisymų pasi
kėlimui į viršų pagalba.

Šio krašto geriausios slidi
nėjimui vietovės yra tolimuo
se vakaruose, saulėtose pašlai
tėse1, Sawtooth‘ kalnuose, Ida- 
ho valstijoje, ir Sierras, šiau
rės Kalifornijoje, Wasatch, 
Utah valstijoje, ir Oregono, 
Vašingtono ibei Colorado kal
nuose bei pakalnėse. Rocky 
kalnų ir Sierras, Nevada, sli
dinėjimo vietovės yra tarp 
3000 ir 10,000 pėdų aukštumo 
virš juros lygio. Šiose vieto
vėse slidininkai gali slidinėti 
per gilų minkštą sniegą nuo 
lapkričio ligi birželio mėnesio.

Yra daug gerų slidinėjimo 
vietovių tolimuose vakaruose, 
bet iš jų geriausiai žinomas 
yra Sun Valley, Idaho valsti
joje, Altą, Utah, Squaw Val
ley, Kalifornijoje netoli Neva- 
dos rubežiaus (ši vietovė yra 
parinkta 1960 metų žiemos 
olimpiniams žaidimams) 
Aspen, Colorado 
Alaska, Amerikos 
valstija, su savo 
20,000 pėdų virš 
viršūnėmis taip pat jau 
deda vilioti vis didesnį 
pertų slidininkų skaičių.

Daugiau apgyvendinti 
trai rytuose turi gerai įreng
tas puikias slidinėjimo vieto
ves, k. a. Appalachians, New 
England, viršutinėje New 
Yorko valstijos srityje, Penn- 
sylvanijoje ir vakarų Virgini
joje. Slidinėjimo mekos ry
tuose yra Stowe, Vermont, 
Šiaurės Conway, New Hamp- 
shire ir Lake Placid, New 
Yorko valstijoje, kur 1932 m. 
buvo žiemos olimpiniai žaidi
mai.

Slidinėjimas rytuose skiria
si nuo slidinėjimo tolimuose 
vakaruose. Aukštumos yra 
daug žemesnės ir 'kalnų viršū
nės retai siekia aukščiau kaip 
4,000 pėdų virš juros lygio. 
Sezonas yra trumpesnis, slidi
nėjimo (bėgiai taip pat trum
pesni ir sniego sąlygos ne to
kios pastovios ir patikimos, 
kaip Rocky kalnuose. Nežiū
rint to, slidinėjimas pytuose 
gali būti puikus ir lenktyniau
jantis su savo stačiais ir daž
nai siaurais zigzaguotais bė
giais žemyn į medžiais apau
gusias vietas. Dauguma Ame-

v •

ir 
valstijoje, 

naujoji 49 
galingomis 

juros lygio 
pra- 
eks-

cen-

JAV-ės yra federalinė unija 
iš 50 valstijų, šios unijos vie
nodumas parodomas tuo, kad 
mes instinktyviai anglų kalbo
je JAV-es vartojame vien- 
skaitoj, o ne daugskaitoj.

Bendrai kalbant, federalinė 
valdžia atlieka visas funkci
jas, kurios liečia tautą, kaip 
vienetą. Ji gamina pinigus, 
palaiko diplomatinius ir pre
kybinius santykius su sveti
mais kraštais, tautos apsaugo-

JAV-ių konstitucija ypatin
gai saugo valstijų teisės ži
nomu paragrafu: “Konstituci
jos nepavestos ir neuždraus
tos Jungtinėms Valstybėm ga
lios yra rezervuotos kiekvie
nai valstijai ir žmonėms”.

Iš kitos pusės, konstitucija 
aiškiai nurodo, kokių darbų 
valstijos neturi teisės imtis, 
k. a. pinigų gaminimo, sutar
čių sudarymo su svetimais 
kraštais, ar importo ir eks
porto mokesčių nustatymo be 
kongreso leidimo.

Per daugelį metų buvo nuo
monių skirtumas, ar paskiros 
valstijos gali pasitraukti iš 
unijos. Tai galų gale buvo nu
statyta per civilinį karą ir pie
tinių valstijų nugalėjimą, kai

jos mėgino pasitraukti iŠ uni
jos.

Nuo to laiko federalinės 
valdžios apimtis, autoritetas 
ir prestižas palaipsniui didėjo. 
Modemiški transporto Ir su
sisiekimo pagerinimai tai dar 
pagreitino. Kai konstitucija 
buvo nustatyta, komercija 
daugiausia buvo lokalinė. 
Šiandien ji yra tarpvalstybinė 
ir tuo budu įvairiu požiūriu 
atitekusi federalinės valdžios 
reguliavimams.

Tačiau, nors ir JAV-ių val
džios darbai daro daugiau į- 
spudžio vidutiniam piliečiui, 
valstybės valdžios autoritetas 
tačiau jam ir jo šeimai yra 
artimesnis. Ir daugelis iš mu
sų, nors ir dažnai važinėjam 
iš vienos vietos į kitą, laikom 
save greičiau tam tikros val
stijos gyventojais, o ne “ame
rikiečiais platumoje”.

lietuviškų dviračių 
per 8 mėnesius iš 

dviračių fabriko į

21,000 
išsiųsta 
Šiaulių 
Graikiją, Lenkiją, Iraną ir ki
tus kraštus. Tam tikras skai
čius išsiųstas' ir į Kanadą, o 
netolimoje ateityje esą numa
tyta eksportuoti ir į Angliją, 
pranešė Vilniaus radijas rug
sėjo 3 dieną. Daug esą eks
portuojama į Jugoslaviją: šie
met išvežta į tą kraštą apie 
9,000 dviračių. Jau anksčiau 
buvo pranešta, kad lietuviški 
dviračiai išvežami ir į Kiniją 
bei kitus Azijos kraštus.

SKANAUS

KASDIEN

rūšių
k

gali turėti
tikrą šventę savo namuose naudodami įvairių 
IMPORTUOTĄ KUMPĮ iš LENKIJOS ...

♦ Garsus visame pasaulyje KUMPIS iš Lenkijos labiausia pa
tenkina, nes yra be kaulų, neturi daug riebalų ir drebučių, ne
turi liekanų, yra išimtinai liesas, minkštas, švarus ir parengtas 
valgyti—o aplamai KUMPIS iš LENKIJOS neturi palyginimo sa- 
vo SKONIU ir taip pat yra labai EKONOMIŠKAS.

♦ Iš LENKIJOS IMPORTUOTAS KUMPIS dabar gaunamas 
mažose, šeimyniškose, trijų svarų, keturių svarų ir penkių sva
rų dėžutėse.

Apsirūpindami maistu atsiminkit įsigyti IMPORTUOTĄ iš 
LENKIJOS KUMPI, kad visada namuose turėtumėt pakankamą 
kiekį pagarsėjusio SKANĖSTO iš LENKIJOS.

♦ Visada reikalaukit KUMPIO iš LENKIJOS

TIKRI mėsos gaminiai iš Lenkijos turi etiketes 

ATALANTA—KRAKUS—TALA—POM 

su pažymėjimu “PRODUCT 0F POLAND”

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine. t
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-814 Market Street Tel. MI 2-2452 ir M1 2-1681

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntlnių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien, šeštadie-

♦Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų Įstaigose. *Prie firmos Įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

882 North 7th St 
PHILADELPIUA 23, Pa.

WAlnut 8-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HTJmboldt 6-2818

Norėdami daugiau informacij , n-ikniaukite

« Ji

3

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

tlHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvtnsend 8-0298

Misų kalnloga A’
■

t

\
'vį''



/

4 Gruodžio 18, 1959

Metines šventes Proga

už

Kulibovska

(

SLA Pagalb H J

v.

$600.00

250.00

Mielieji Letuviai
500.00

109.00

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Baltą pavergtieji

dėkojame ir 
nuoširdų pa-

.—$781.38
$24,906.98

South Boston, Mass.

juos linan- 
atsiliepti:

Wilkes Barre, Pa.

J. Arlauskas ir adv. 
Taipgi nominuoti

Pittsburgh, Pa.

K.
K.
M.

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue

PHJIjADEIJPHIA 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

kasdien nuo 9-6

„$1,459.00
$139,192.05

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

I

Gražus Buvo SLA 73 Moterų 
Kuopos Lošimo Parengimas

Lietuvių Piliečių Draugijos 
Kandidatai į Valdybą

Kalėdų 
pareikš- 
žodį vi- 
priete- 

mus

Apvogė SLA Narius 
Biznierius

ir jo žmona

as ir
jų sesuo Kulibovska,

ir
prieteliams ir vi-

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue

Emilija, Jono duktė, 
k., Krinčino v., Biržų

visiems ki-

Liudvikas, ir Dravdzi-

Viso ........................................ ........
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

balsų gavo 
šie veikė- 
pareigoms 

vice pirmi-

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

Nors praėjom pusę svieto — 
Nėr geriau, kaip gimta vieta,

Mylima tėvynė.
Sofija Ambrazevičienė.

galinčių 
lietuvių 

neatsilie- 
ir ne-

savo aukas Balfui 
St., Brooklyn 11,

TĖVYNĖ

IŠfiJO NAUJA KNYGA

f

Amerikos Lietuviu Veikla
C*

New York, New York

Susivienijimo Prezidentas 
Lankėsi Centre

šeštadienį, gruodžio 12 die
ną Susivienijimo Centre ir Re
dakcijoje lankėsi organizaci
jos prezidentas Povilas P. 
Dargis iš Pittsburgh, Pa. Jis 
atvyko New Yorkan dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių metiniuose posėdžiuose 
kurie įvyko gruodžio 12 ir 13 
dienomis Henry Hudson vieš
butyje, tai ta proga aplankė 
centą ir pasirašė prezidento 
parašo reikalingus apdraudos 
paliudymus naujiems nariams 
ir kitus dokumentus. Su sek
retorium jis aptarė ir kitus 
organizacijos reikalus, susiju
sius su abiejų viršininkų pa
reigomis.

Tą pat gruodžio 12 dieną 
lankėsi žymus Susivienijimo 
ir visuomenės veikėjas Jokū
bas Trečiokas iš Waterbury, 
Conn. Jis irgi atvyko i Ame
rikos Lietuvių Tarybos posė
džius, tai užėjo į SLA Centrą 
pasikalbėti naujo vajaus rei
kalais, pasiėmė informacinės 
literatūros ir įvairių blankų 
naujų narių prirašymui. Jis 
pasirįžęs daug vaikų ir jau
nuolių prirašyti.

žodžius, pakvietė kuopos pir
mininką J. Aymaną vesti pro
gramą. Jis pirmiausia pasvei
kino šusirinkusius svečius ir 
viešnias, padėkojo už skait
lingą dalyvavimą vakarienėje, 
dar neprigulinčius Susivieniji
me paragino prisirašyti ir bū
ti šios garbingos organizaci
jos nariais.

Po to pakvietė visą eilę į- 
vairių organizacijų atstovus 
tarti po keletą žodžių. Buvo 
pakviesti ir kalbėjo: Lietuvių 
siuvėjų 54 skyriaus vardu B. 
Spudienė, Lietuvių Piliečių 
Klubo Karvelis, Lietuvių At
letų Klubo pirmininkas. Dar 
kalbėjo Juozas Andriušis, ne- 
judomų nuosavybių pardavė
jas, ir jaunas vyrukas, kurio 
vardo neteko sužinoti.

Visi kalbėjusieji pasakė gra
žias ir vakarui atitinkamas \
kalbas. Bilietus vakarienei 
platino J. Aymanas, St. Vols
kis, Macys ir kiti. Daugiau
sia bilietų pardavė, kiek man 
teko sužinoti, pirmininkas J. 
Aymanas. Koresp.

Artėjant metinei 
šventei, mes norime 
ti nuoširdų padėkos 
siems geradariams ir
liams, kurie prisimena 
nelaimės valandose. Aš ir ma
no žmona esame patekę į di
delę nelaimę, žmona jau 13 
metai suparaližiuota, o aš 4 
metai esu sergantis, be dak
tarų ir vaistų negaliu gyventi. 
Gerai dar, kad musų geros 
draugės Marijona Kuprienė, 
Viktorija Lumbienė ir Jieva 
Naujalienė, mus nepamiršta ir 
pagal išgales teikia pagalbą. 
Todėl aš ir žmona reiškiame 
padėką paminėtoms ponioms. 
Tuo pat kartu 
dr. Valybui 
tarnavimą.

Dėkojame 
tiems musų
siems geriems draugams ir 
kartu linkime1 Linksmų Kalė
dų ir Laimingų Naujų Metų,

M. Kupris,
SLA 115 kuopos narys.

Mano akims nusibodo 
Matyt reginį vienodą,

Tokį svetimą, nesavą... 
Mirga šviesos ir reklamos, 
Skuba žmonės, juodos damos,

Mašinos vingiuoja...
Niekur miško, žalių pievų, 
Ar ne pabauda nuo Dievo,

Už musų kaltybes?...

Kas gi greitai prisitaiko, 
Prie tų permainų ibe saiko, 

Niekad 'to nematęs?...
Mes gyvenam kaip papuola, 
Vienas kelias kitas puola, 

Ir, vistiek, ant vietos...

Beprasminė kova šita...
Ar ne kaltas čia Nikita

Ir visa jo tvarka
Kam tai kerštu dega siela... 
Dirvoj svetimoj nemiela,

Ir nebus niekuomet!...

“Knygų Lentynoje”, kurią da
bar spausdino “Naujienų” 
dienraštis savo II daly. Sura
šyti leidiniai perduodami Pa
saulio Lietuvių archyvui Či
kagoje. Nepamirškite musų 
1960 m. Palaimintų Kalėdų 
švenčių ir laimingų N. Metų!

Dėkinga Liet. Bibliogr. Tar
nyba (adr. — Lithuanian 
Biibliographical Service, 1132 
N. Walnut Street, Danvillle, 
Ulinois, JAV.).

P. S. Kviečiame talkon ir 
tas leidyklas, iš kurių negau
name leidinių!

riaus duktė, g. Batakiuose, gyveno 
Chicago, UI., So. Statė St.

Šeibokas Jonas, Antano s., gim. 
1924 m., išvežtas iš Kauno 1944 m. 
Šliažas Vladas, Vlado sūnūs.

Stankevičiene Karolina-Elena, bu
vo ištekėjusi už Vaclovo Stankevi
čiaus, išvyko Amerikon iš Rygos 
su sunum ir dukterimi.

Urbonas Jtkubas, Petras, ir Vin
cas, Kazio sūnus, iš Girinskų k., 
Tauragės apskr.
Arlauskaitė Vanda, buvusi Angli
joje.

Barkauskas Juozas, iš Zarasų.
Bartusevičiūtė Elena, Julija ir 

Ona, gyvenusios Kaune, Trakų gat
vėje, kulisios iš Raseinių.

Dodžiulis Kazimieras, Adomo sū
nūs, iš Bermatonių km., Raudon
dvario vals.

Dolijonas Vincas,
Stanislova, gyveno Scranton, Pa.

Dravdzik 
kaitė Felicija.

Francas Jonas, Jono ir Ievos 
sūnūs, g. Kaune 1907 m.

Garmus Romualdas, Kazimiero 
sūnūs, gim. Pravieniškėse.

Gelbutas Pranas, Jono sūnūs, g. 
1919 m.

Jonikas Petras, Baltramiejaus sū
nūs, iš Reistrų km., Šilalės vals.

Jovarauskytė-Rupšienė Ona, Do
mininko duktė, iš Šimkaičių vals.

Judickienė-Baliukynaitė Marijo
na, vyras Judickas Kazimieras.

Kemežys Vincas, Ka io sūnūs, g. 
1899 m. Alvite, Vilkaviškio apskr.

“Kleofutis” (pavardė nežinoma) 
prašomas atsiliepti — jam yra lai
škas iš motinos.

Klimavičius 'Henrikas, Juozas, ir 
Vitoldas, ir jų sesue 
Bronislava.

Iiedkomleji arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL
OF L1THUANI A,

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

ROCKFORD. ELL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

VVOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

Pranešimas Leidėjams
ir Redaktoriams

SLA. 38 Kuopos Finansų Sek
retorės Naujas Adresas

Pirmadienį, gruodžio 14 die
ną Susivienijimo įstaigoj lan
kėsi: Dr. P. Grigaitis, SLA 
Švietimo Komisijos pirminin
kas, dienraščio Naujienų vy
riausias redaktorius ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos genera
linis sekretorius iš Chicagos; 
ilgametė Susivienijimo iždo 
globėja Eufrozina Mikužiutė 
iš Chicagos; Tarnas Matas, 
ilgametis SLA 11 kuopos pir
mininkas ir jo žmona Aldona 
iš Waterburio. Visi jie buvo 
atvykę į Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdžius, įvykusius 
gruodžio 12 ir 13 dienomis, tai 
ta proga aplankė ir savo or
ganizacijos centrą ir redakci-

tBuvo atvykę New Yorkan 
dalyvauti ALT metiniuose po
sėdžiuose du žymus Susivieni
jimo veikėjai Stasys Gegužis, 
SLA Kontrolės Komisijos pir
mininkas ir ilgus metus buvęs 
SLA. prezidentu iš Mahanoy 
City, Pa., ir M. Vaidyla, ALT 
iždininkas, Sandaros redakto
rius ir žymus veikėjas iš Chi
cagos.

Brooklyn, N. Y

Susivienijimo 38 kuopos fi
nansų sekretorė, V. Miozins- 
kienė, persikėlė į kitą butą 
91-22 86 Avenue, Woodhaven 
21, N. Y. Telefonas VI 7-1281.

Tuo pačiu adresu pasiekia
mas ir pianistas Aleksas Mro- 
zinskas.

bet aš dar noriu pridėti 
trigrašį ir papildyti pir- 
aprašymą.
38 kuopos metinė tradi-

Gruodžio 7 dienos ryte SLA 
nariai biznieriai, Kazys Ši- 
manskas ir Kazys Mitchell, 
turinti mėsos ir ir kitų maisto 
produktų sandėlį 483 Grand 
St., Brooklyne, rado sandėlio 
duris išlaužtas ir išneštą spin
tą (Safe), kurioje buvo laiko
mi atsarginiai biznio pinigai, 
klijantams iškeisti algų čekiai 
ir kiti dokumentai.

Per 14 metų savo veiklos 
Liet. Bibl. Tarnyba gavo iš 
leidyklų tūkstančius tomų 
knygų ir dar daugiau periodi
nių leidinių numerių. Vien per 
š. m. 10 mėn. gauta 165 kny
gos ir 705 žurnalų ir laikraš
čių numerių! Jų vertė $572.00.

Knygos ir svarbesnieji pe
riodikos straipsniai paskelbti

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yųrke paieškomi asmenys:

Kemežys Vincas, Kazio sūnūs, 
g. 1899 m. Alvite, Vilkaviškio ap.

Klimavičius Henrikas, Juo 
Vitoldas, ir 
Bronislava.

Kripaitytė 
iš Mėžiunų 
apskr.

Kurauskas Stanislovas.
Latviniene Marijona.
Lingys Antanas, Jonas, ir Juozas,' 

Jono sūnus, iš Skaudvilės vals.
Mažeika Vincas, iki karo gyve

nęs Kaune.
Mundeika Antanas ir jo žmona 

Alena.
Ornastauskien-Langienė Teklė, ir 

dukterys Liuda ir Renė.
Paškauskas Antanas, Anta.io sū

nūs, g. 1905 m., gyvenęs Kaišiado- 
ryje.

Pocius Kazimieras ir Petras, Pra
no sūnus, gyveno Chicago, UI., So. 
Prairie Avenue.

Ramila Pranas, gyvenęs Bosto
ne.

Reketys Vytautas, iš Tauragės.
Sankalaitė-Srikaitis Ona, Izido-

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(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. Vlrginia 7-4499

Palei sandėlį, prieš išlauž
tas duris, yra plati aikštė. 
Matomai vagystė buvo suda
ryta planingai ir atlikta sku
biai, kad niekas negalėjo ją 
pastebėti. Apvogtieji negali 
prisiminti visus, kuriem čekiai 
buvo iškeisti, tai nėra galima 
čekių iškeitimą sulaikyti. Pa
daryta dideli nuostoliai.

Sudraskyta Safe rasta prie 
Baxter ir Walker gatvių New 
Yorke. Palikti kai kurie po
pieriai. Cash pinigai apie 
$1,000 ir čekiai apie $2,000 iš
imti. Kurie savo algų čekius 
keitėte toje krautuvėje gruo
džio 4 ar 5 dienomis, paprašy
kite darbdavių, kad tie čekiai 
butų sulaikyti. Apie tai pra- 
neškit Šimanskui ir Mitchell.

Lietuvių Piliečių Draugija 
praeitame susirinkime, atlikus 
visus formalumus ir aptarus 
tam susirinkimui skirtus rei
kalus, nominavo kandidatus 
valdybos pareigoms 1960 me
tams. Daugiausia 
ir tapo nominuoti 
jai: pirmininko
adv. J. Grigalius,
ninko — adv. A. Young, užra
šų sekretoriaus — A. Nevie- 
ra, finansų sekretoriaus 
Stelmokas ir J. Roman, iždi
ninko — 
Ivoškus.
kandidatai direktorių parei
goms ir maršalkos. Direkto
rių reikės išrinkti septynis, 
bet kandidatų nominuota dau
giau negu dvigubai, tai rinki
mų metu balsuotojai turės iš 
ko pasirinkti septynis.

Klubos Narys.

Dar Apie SLA 38 Kuopos 
Metinę Vakarienę

Tėvynėje jau buvo rašyta 
apie Susivienijimo 38 kuopos 
įvykusią vakarienę lapkričio 
7 dieną Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klube, 280 Union Ave
nue, 
savo

ši
cine vakarienė, reikia pasaky
ti, visais atžvilgiais buvo sėk
minga, svečių ir viešnių prisi
rinko pilna svetainė. Vakaro 
gaapadine buvo ir skanius val
gius pagamino toj srity prity
rusi ponia Dumblienė. Valgių | lietuviai, 
užteko visiems, taipgi ir gė
rimų netruko, tai svečiai ir 
viešnios linksminosi, valgė, 
gėrė ir dainavo įvairias dai
nas iki vidurnakčio.

Vėliau kuopos vice pirmi
ninkas St. Volskis, taręs kelis

New Yorko Balfo vajus bai
giasi, tačiau tautiečių vargas 
ir skurdas dar ilgai nesibaigs.

Iš vajaus lėšų Balfas turės 
šelpti visus metus, patenkinti 
visus prašymus, o jų prisi
rinks labai daug.

Bent pusė tikrai 
aukoti 'bendriesiems 

I šalpos darbams dar
pė. Aukojusieji nors 
skaitlingi, buvo duosnųs. 300 
asmenų suaukojo per 2,500 
dolerių. Pažymėtina p. Rocke- 
feller ($100), seserys Janke
vičiūtės (po 50.00), B-vė “Nė
ris” (50.00), Apreiškimo pa
rapija (85.00), p. Didžiunai- 
tienė surinko 45.00 dolerius, 
kitų aukų vidurkis vienam au
kotojui arti $7.50.

Vajaus Komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems tiems 
trims šimtams jau aukavusių, 
kurių čia, dėl vietos stokos, 
negalime išvardinti.

Laukiame ir prašome aukos 
ir iš pavėlavusių. Laukiame 
atsiliepiant ir tuos, kurie te
gali dolerį ar du aukoti. Vi
siems kartu susidėjus išeis 
jau ne šimtai dolerių, bet 
šimtai vaistų siuntinių, kurių 
taip prašo

SLA 73 moterų kuopa šių 
metų lapkričio mėn. 15 dieną 
po pietų turėjo gražų kortų 
lošimo parengimą, kuris įvy
ko Mrs. Elenor Lion namuose, 
249 N. Alithridge St., Och- 
land, Pa. Pasitaikė graži die
na, oras buvo šiltas, tai su
sirinko gražus būrelis žmonių. 
Po kortų lošimo turėjo gar
džios kavutės ir skanaus na
mie kepto pyrago. Visi gražiai 
laiką praleido ir buvo paten
kinti, linksmi išsiskirstė į sa
vo namus.

Ačiū Mrs. Elenor Lion už 
gražų kortų lošimo suruoši
mą ir už pavaišinimą valgiais.

Drauge.

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gruodžio 12, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtines
PETRAS BIELINIS, 63 kp., Chicago, III., gimęs ge

gužės 25, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 14, 1915 m. Mirė lapkričio 7, 1959 m. 
Velionio žmonai, Albinai Belinis, pomirtines išmo
kėta ________________________________ ______

VINCAS IVOSKA, 153 kp., Du Bois, Pa., gimęs kovo
16, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 2, 1939 m. Mirė lapkričio 16, 1959 m. 
Velionio žmonai, Kostei Ivoskicnei, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

JONAS VERSIACKAS, 198 kp., Akron, Ohio, gimęs 
birželio 24, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugpiučio 1, 1936 m. Mirė lapkričio 2, 1959 
m. Velionio žmonai, Lottie Versiackienei, pomir
tinės išmokėta _____________________________

JONAS MULKINTAS, 232 kp., Thomas, W. Va., gi
męs birželio 13, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 18, 1920 m. Mirė lapkričio 24, 
1959 m. Velionio dukteriai, Barborai Morenie- 

t nei, pomirtines išmokėta ____________________

Viso.....................—.........—.
Nuo pradžios šių metų bendrai viso
Išmokėtos ligojo pašalpos

M. SIMUTIS, 18 kp., Westville, 111., sirgo 11 savaičių 6 dienas-------- $55.13
A. SPRANAITIENfi, 134 kp., Chicago, Iii., sirgo 12 savaičių -------- 54.00
Al. DEGUTIS,: 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 5 sav. 6 d. -------------- 72.00
T. DEGUTIS^ 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 2 savaites —.........  27.00
P. PAULAUSKAS, 198 kp., Akron, III., sirgo 2 sav. 6 d. ----------------- 27.00
A. MIKELIONIENĖ, 204 kp., Tamaųua, Pa., sirgo 11 sav. 4 d.----- 55.75

KACIUNAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 savaites ----------- 96.00
GALDIKAS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 11 sav. 4 d.— 295.50 
SATKEVIČIUS; 278' kp., St. Catherines, Canada, sirgo 2 sa. 3 d. 99.00

Siųskite
105 Grand
N. Y. Tai bus gražiausia Jūsų 
Kalėdų dovana.

Kun. N. Pakalnis,
Balfo New Yorko

Vajaus Iždininkas.

PRADŽIUGINKIT ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVEĘTfiMS!
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST llth STREET Licensed bj USSR 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys iSslunčlamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 

kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
------------ -------------- --------- ---------------------------------- -----------------------=MK==MR

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

xk-=xk=: □ sx—-L

VADOVAS l SVEIKATA 
BUKITE SVEIKI 

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. 6. BIEŽIS, 

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

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" tur* daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug kinių iš lietuviškosloa 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoso- 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, MontreaJ, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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 kava; 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. 
(Ižsisalduslems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias UI lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Sootb Halated Street. Cliicat* K. Illinai*

NAUJIENOS

NAUJIENOS



Sveiki, Sulaukę Kalėdų

Viengungio DainaBŪRIMAS Juozas Mikuckis

ADVENTINE ŽIEMA

Naikinimas Valios

Kaip šviesioji Betlejaus žvaigždė atne- 
piemenejiams džiaugsmą, tikėjimą ir vil- 
taip ir mums šventoji Kalėdų naktis lai

Nuo tėvynės nenutolom, 
Nors grobikai mušė, daužė 
Mes nešiojamąją širdyse, 
Jie mus dvasios nepalaužė...

so
tį,
atneša stiprią viltį geresnės alteities ir lais 
vės.

Sveikiname su Kalėdą
Šventėmis

Dvasinį džiaugsmą ir medžiaginę nau
dą suteiks SLA apdrauda padovanota 

Kalėdoms ir Naujiems Metams

jo ir kaulų pavergtų žmonių, kurie skaus
mingai trokšta tiesos ir ramybės, o gauna 
tik priespaudą ir kančias. Bet, ateis laikas, 
kuomelt pavergtieji nustos paskutinės kant- 

' rybės ir numetę išnaudotojų jungą, palai
dos juos po jų pačių griuvėsiais.

Tikriausiai, kiekvienas iš mus, atsisė
dęs už kūčių stalo, nors mintimis pasidalins 
angelų duona-plotkeliu su savo artimaisiais 
už geležinės uždangos ir, su širdgėla, pri
simins savo vargstančią ir nemielaširdingai 
cksplotuojamą tėvynę.

Nusaigsčiusi snaigėmis skraistę žiema. 
Sustingusiu kumščiu man beldžia į langus, 
Vilioja ir šaukia šiurpiai staugdama. 
Kur vėjas padauža pusnynuose rangos.

Bet, deja, visiems... Ten, už geležinės 
uždangos, už kurios atsidūrė ir musų nelai
mingoji tėvynė, tamsybės karalystėj, vieš
patauja no meilė ir tiesa, bet naikinimas va
lios, žmogaus garbės ir proto.

Ten, priespauda ir teroru, ne tik naiki
na tikėjimą, bet nori sunaikinti Lietuvą 
kaip valstybę, ir kaip tautą, išsiunčiant lie
tuvius į Sibirą ir į tolimiausius šiaurės kra
štus, o į jų vietas, atsiunčiami visokių tau
tybių sovidtų žmones.

Tokia pr agaro tvarka laikosi ant krau-

Stebuklingos tos naktelės 
Mergužėlės metus laukia, 
Kai]) kalėdinė žvaigždelė 
Dangaus erdvėj tykiai plaukia 
Kuomet, spindi josios šviesa— 
Visi burtai sako tiesa.
Tad, po kilčių, burti imas 
Kokį vyrą skirs likimas. 
Svetimšalį nematytą, 
Ar kariškį, ar mokytą, 
Gal, ging Dieve, .našlį seną, 
Ką per dienas kosti stena, 
O gal pirklį... ir su turtu... 
Tokia prasmė visą burtu. 
Štai ant žvakės šildo vašką 
Ir ant lėkštės lieja, taško, 
Nusilenkę, visos žiuri 
Kokį vaizdą vaškas turi. 
Vienai rodo aišku žiedąC t-

(Apsivesti po kalėdų!...) 
Kitai raktą, arba spyną— 
Pražuvai jau tu, mergina, 
Pavyduolis bus tau vyras 
Ir apkars, lyg tas pipiras, 
Per gyvenimą rakins, 
Pavydėj im u k an k i.ns. 
Jei išėjo kam vienuolė— 
Neišvengs tokia gražuolė 
Vienuolyno aukštu sienųV € 4

Ir, be meilės, liūdną dieną. 
Ką gi garlaivis parodo! 
Šiandien burtai neapgaus, 
Kad .tikrai tokia mergalė 
Greit už jurą iškeliaus. 
Bet kanuolė kam papuolė— 
Būt už kario šitai skirta, 
lAr išėjo lenktas kardas— 
Tai jau tiesa ir datirta.

! r,1 —••,-rarg-

50 METAI

Linksmą Kalėdą ir Lai
mingą Naują Metą

Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų linkime savo 
broliams ir sesėms, Susivie
nijimo Centro tarnautojams, 
Susivienijimo kuopų viršinin
kams, Susivienijimo Pažan
gos Vajaus organizatoriams, 
visiems Susivienijimo na
riams, visiems organo Tėvy
nės bendradarbiams ir SLA 
geriems draugams.

SLA Pildomoji Taryba: 
Prez. P. P. Dargis, 
Vice prez. J. Maceina, 
Sekr. M. J. Vinikas, 
Iždin. N. Gugienė, 
Iždo glob. E. Mikužiutė, 
Iždo glob. S. Briedis, 
Dr. kvot. Dr. S. Biežis.

Štai Kalėdų šventą naktų 
Nusileido dangaus šviesa, 
Ir pavargusiai žmonijai' 
Neša meilę, neša tiesą...

Ambrošius

Dar, rodosi, vakar pa vasario žiedą 
Nuskynęs segiau prie krutinės tau,drauge 
Dar vakar mes rišom prinokusį pėdą, 
O šiandien pusnynai mus kiepie išaugo!

UJ uviVlc r* ff u/t£A4/

Tyli laukas, girios tyli, 
O širdis nerimsta, veržias 
Per pusnyną kalnus, gylį,— 
Kur pas kelią lindi beržas.
Liūdi, kažko nesulaukia
Ir linguoja palengvėle,
Ir keleiviui ir, kur plaukia, 

( Garbanotiems avinėliams.

Sofija Ambrazevičienė

Kalėdos yra, vaikų šventė. Pradžiugin- 
kim vaikučius ir šeimas padovanodami SLA 
Deimantinio Jubiliejaus ganbei įvestas ypa
tingai lengvų sąlygų apdraudas. Šios ap
draudos veiks tik iki to laiko, kai pasibaigs 
SLA paskirtas šioms apdraudoms užtikrin
ti ir garantuoti Atsargos Fondas. Tad lai
kas dabar tuojau veikti ir pasinaudoti Su
sivienijimo duodama deimantine dovana 
Amerikos lietuviams.

Entered as Second dass Matter November 28, 1910, at the Post
G rUodŽiO-Deceinber 25, 1959 Office at New York, N. Y^ under the Act of March 3, 1879

Kalėdų švenčių proga svei
kiname Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Pildomąją Ta- 
rybą, visų busivienijsmo kuo- 
pų viršininkus, Susivienijimo 
Pažangos Vajaus organiza
torius, visus Susivienijimo 
narius, visus organo Tėvy
nė s bendradarbius ir visus 
skaitytojus.

Linkime visiems musų fra- 
ternalės-broliškos organi z a- 
cijos nariams ir narėms link
smai ir draugiškoje nuotai
koje praleisti Kalėdas.

Tėvynės Redakcija, 
Administracija, 
SLA Tarnautojai.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

Acceptanoe for Mailing at Special Rate of Postage provided for . r
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Author^zed June 27, 1918 N(‘\V \ Ol’k I, N. Y .,

Po audrą, kur vakar šėlo, 
Tyli laukas, tyli girios,— 
Garbanotą avinėliu 
Debesėliuos bandos irias.

____________________________________________________________________________

Sapnuojas pavasario ryto grožybės, 
Kurios į .negrįžtamą praeitį žlugo... 
Nors buvo šviesesnis pasaulis sužibę 
Svajones išblaškė įšėlusios pūgos.

Važiuoju, kur noriu, 
Tiktai vejas ūžia!...

Laisvas tu, vėjeli, 
Tu, mano drauguži

Kad tu ii’ neturi 
Arklio pabalnoto, 

Nėra tau kelelio 
Niekur apriboto.

•
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JUOZAS ŠVAISTAS

Kūčių Pasaka Sibiro Taigoj

atsiliepė ir Simutis.
—Galėtų, kodėl ne? Jeigu . . . jeigu 

gyvas tebėra ir jeigu . . .
—<A, pasakyk, mamyte, kodėl 

daugelį kitų ištrėmė ir taip baisiai 
čia?

mus ir 
kankina

—Tad kodėl nenubaudžia Jis tų, jei 
mes nekaltai kenčiame?

—Dievas nėra toks peštukas ir pik- 
visus 
daro.

M. LEO VASIL
E d i t or

DR, M. J. VINIKAS
M a n a g e r

Yearly Subscription Rates 

In the United Statės ____ $4.00 
.'o Foreign Countries___ $5.00

307 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. I^Ackawanna 4-5529

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

Keičiant adresus būtinai paduo- 
■ ite zono numerį.

SLA Pastoviosios Kami- 
sijos linki visiems SLA na
ciams Linksmų Kalėdų 
Laimingų Naujų Metų.

A

ir

Įstatu Komisija
DR. A. MONTVIDAS

4010 W. Madison St.
Chicago 12, II!.

P. VARKALA
2491 W. 63 r d St.

Chicago 29,

R. K. DRANGELJS
2420 W. Marquette Rd.

Chicago 29, III.

m.

sugniaužę plaučius.
irgi šalta, drėgna. Iš visų 
ir mirtis kalena dantimis, 
rugiapiutė. Žmonės krinta,

k

A
Kontrolės Komisija

GEGUŽIS
18 E. Pine St.

Mahanoy City, 

S. MIUHE LSONAS
11 Squantum St.

E. Milton 86, Mass.
A. S. TREČIOKAS

315 VVamut St.
Newark, N. J.

Pa.
už vartų ir vėl 

pro tuos , pačius

kaip didoka Šuns 
Tai ypatinga

&
Skundų ir Apeliacijų Komisija 
S. F. BAKANAS

Forbes St.
Bridgeville, Pa.

421

ADV. T.
482

E. MAUK
VVyoming Avė.

VVyoming, Pa.
STRAZDAS

1620 Pinetree
Port Credit, Ont., Canada

Crese

A
Švietimo Komisija

dr. p. GRIGAITIS
1739 S. Halsted St.

Chioago 8, UI. 

S. C. BUDVITIS
34 Tierney St.

Cambridge 38, Mass.
A. KALVAITIS

6801 S. Washtenaw Avė.
Chicago 29, III.

DR.

DR.

DR.

K.

J.

P.

A
Sveikatos Komisija

M. NASVYTIS 
2247 S. Emerald Avė.

Chicago 16, III.
D. PILKA
546 Broadvvay

So. Boston 27, Mass.
V. TERCIJONAS
133 N. 4th St. 

Brooklyn 11, N.

A
Labdarybės Komisija

KATKEVIČIENE 
5423 S. Spaulding Avė.

Chicago 32,

M. TUMAVICIEN®
30 Robeson St.

Jamaica Plain, Mass
GRIBIENfi

3764—29th Avė. N.
St. Petersburg, Fla.

Y.

III.

NELLIE BAYORAS 
ftflOH^eneca St.

Pittston,

DR. M. J. VINIKAS
307 W. 30th St.

New York 1, N.

Pa.

Y.

(Nukelta i 6 pusi.)

Tolimas Sibiras. Kolymo sritis. Miš
kų miškas, arba taiga, kaip vietiniai vadina. 
Miškas be galo, be krašto. Aukštos išbėgi
nės eglės, vietomis beržai, drobulės.

Didžiuliame plote prakirsta aikštė. Ap
linkui nevalytų eglių stulpai. Jie palaiko 
spygliuotų vielų užtvaras. Kelios eilės. 
Viduje, kaip be ratų traukinio vagonai, eilių 
eilės pastatų. Paprasčiausi barakai—lentų 
sienos ir storo dervoj išmirkyto popieriaus 
stogas.

Iš tų barakų, kaip elgetų procesija, 
kasdien į taigos klaikumą išeina ir grįžta 
tūkstančiai vyrų, moterų. Įvairaus am
žiaus, įvairių tikybų, tautybių ir profesijų. 
Visi medkirčiai. Palydi juos būriai sargy
binių. Vieni raiti, kiti pėsti ir dar pik
čiausius Sibiro šunis prisirišę prie diržų. 
Eisena klaiki, tartum Romos imperatorių 
laikais užkariautų kraštų belaisviai varomi, 
paversti vergais.

Beviltiški, amžini vergai. Nusilpusius, 
atsiliekančius skaudžiai kapoja nagaikomis, 
mindo arkliais. Kurie nebeatsikelia par
griuvę, tuos vietoj pribaigia šautuvų buo
žėmis, arba kulka į pakaušį.

Diena iš dienos beveidė, nužmoginta 
masė eina ir eina iš tų barakų. Brenda, 
pūškuoja per gilų sniegą, per pusnynų są
vartas. Baisiausias speigas pokši, skaldo 
barakų sienas, medžių kamienus. Šaižus 
Vėjai laužo sausuolius. Vėjai, speigas 
kiaurai prasiskverbia pro menką apdarą, 
gelia kaulus, smaugia, drasko, kaip gele
žiniais nagais,

Barakuose 
kampų badas

Į Mirčiai tikroji
kaip rudens lapai—suvytę, sudžiūvę, pagel
tę. Nei kapų nei duobių jiems nereikia. 
Sunku prasikasti giliai įšalusioj žemėj. Su
meta lavonus, kaip pliauškęs, į plačias mal
kom vežti roges. Išvelka truputį toliau į 
mišką. Suverčia į prakastą sniegą. Ligi 
pavasario besipiaudami sudoros sakalai, 
hienos ir vilkai. Barakai niekad nuostolių 
neturi. Šimtai išmetami 
nauji šimtai atgrudami 
vartus.

Prie vieno iš barakų,
būda, prisiglaudusi pašiūrė, 
privilegija. Čia visai atskirai gyvena Bronė 
Miltakienė ir josios du sūneliai. Nei ji nei 
berniukai kirsti miško nevaromi. Ji gydy
toja—slaugo, apžiūri ligonius. Berniukai 
paauguoliai dar: Simutis dešimties metų, 
Antanėlis aštuonerių.

Skurdi, varginga toji pašiūrė. Svarbu, 
kad skyrium, tartum nuosavas, neliečiamas 
kampalis. Kitiems gal pavydėtų 'bendrųjų 
barakų gyventojai. Ten be galo ankšta, 
sugrusta ir vis dairykis, kad geresnio daik
to kas nors nenudžiautų. Bronei tos lai
mės nepavydi. Praeidami tik lengviau at
sidusta ir tartum sako: “Tai musų ange
las.” Visi taip vadina Miltakienę. Ji labai 
jautri, motiniška. Kiek galėdama rūpinasi 
ligoniais.

Daugelis barakuose turi kasdieniškus, 
pramintus vardus. Vieni malonius, gražius, 
kiti piktus, gaižius. Kaip nusipelnė ar už
sitarnavo savo elgesiu, santykiais. Gerai 
žinomas ir “Diadia Vaska”. Ukrainietis. 
Malonus, paslaugus žmogus. Iš lentgalių 
ir kitokių liekanų apie barakus jis sukalė, 
sulipdė tą pašiurę. Šiokius tokius baldus 
viduje sudurstė—kreivas, šleivas stalelis ir 
dvi girgždančios lovelės—motinai ir vai
kams.

Diadia Vaska vis jaučiasi lyg įsiparei
gojęs, lyg skolininkas neatsiteisęs. Jis tvir
tai įsitikinęs, kad tik Miltakienė ypatinga 
savo globa ir rūpesčiu išgelbėjo jį nuo ne
išvengiamos mirties. Nors gyvenimas tuo
se barakuose ir darbas miške daug žiau
resni už pačią mirtį, vistiek kovoja kiek
vienas, iš paskutiniųjų, kad nenustotų pla
kusi širdis toje Sibiro taigoje. Mažytis 
vilties spindulėlis, bet jis labai stiprus ir 
gajus: “O gal kaip nors baigsis tasai siau
bas? Gal toks išvysti dar savo kraštą, sa
vuosius žmones?”

Diadia Vaska sveikas, žvalus vyras bu
vo įgrūstas į tuos barakus. Mėgdavo pa
juokauti, netruko jam sąmojo. Po penke- 
rių metų apsmuko, apžėlė plaukais. Ir tie 
plaukai, kaip senmedžių samanos, jau balz
gani. O buvo 
stepių čigono, 
vo pritrenktas 
Kai medkirčiai 
sąmonės, 
gą. Vistiek likosi paliegęs, sutrauktas, 
kaip tikras senis. Visoki orai jam atsilie
pia. Nuolat geha kaulus ir suka visus są
narius. Barakų ambulatorijoj trūksta gerų, 
tinkamų vaistų. Jis gydosi kaimo žmonių

• v

juodi, juodi, kaip Vengrijos 
Daug prisidėjo ir liga. Bu- 
ir užgultas pakirstos eglės, 
ištraukė, gulėjo pusnyne be

Stiprus organizmas nugalėjo li- 
Vistiek likosi paliegęs,

medicina—miško žolelės ir barsukų taukai. 
Išmoko sibiriečių budu išvilioti barsukus iš 
olų ir čia pat nudobti kuoka.

Vaska dažnai lankosi ambulatorijoj. 
Proga atitrukti nuo sunkaus darbo ir pa
sikalbėti su Angelu. Abu atsigauna, pasilsi 
dvasioj. Abu maloniai mini tas dienas, kai 
buvo laisvi, kai gyveno savo tėvynėj. Vas
ka niekad neužeina tuščias. Vis ką nors 
atneša gydytojai—uogų, grybų parinkęs, ar 
dailesnių konkorėžių vaikams pažaisti.

Tą dieną ypatingai nusiteikęs pravėrė 
jis ambulaitorijos duris ir stojo eilėn. Pri
ėjęs prie gydytojos, linksmai prašneko:

—Mano angele! Parūpinau jums eg
lutę ir barsuko taukų, kurie pasilikę iš va
saros santaupų. Iš taukų pasidarysit žva
kučių. Prastos jos, bet vis dėlto žvaku
tės. . . . Visa tai rasi savo trobikėj. Pali
kau vaikams.

—Kaip tai! Ką reiškia
—Taip, taip. . . . Anądien graudžiai 

pasiskundei, kad šiandien jūsų Kūčios, kad 
neturėsit nei eglutės nei žvakučių. . . .

—Koks tu geras, Vaska. . . . Viską at
simeni ir paguodi mane. . . .

Nudžiugusi dėkojo Miltakienė. Toji 
diena labai ilga pasirodė jai ambulatorijoj. 
Norėjo kuo greičiau atsipalaiduoti, grįžti į 
savo pastogę ir ruoštis Kučioms. Grįžusi 
dar daugiau apsidžiaugė. Grožėjosi puikia 
eglute—tanki, vešli. Ir taukų gerokas ab- 
riniukas, iš beržo tošies.

—Na, vaikai! Tuojau prie darbo! Aš 
gaminsiu valgius, o jus padarysit žvakučių.

Motinos pamokyti berniukai pešiojo iš 
senų skudurų siulus ir suko dagtis. Taukus 
pašildę liejo ant tų siūlų. Motina ilgai gal
vojo, ką čia ypatingo pagaminus. Nieko 
daug neišgalvojo: josios atsargoj tik— 
džiovintų grybų, brandžių spanguolių ir gal 
puodukas cukraus. Tą skanėstą tausojo, 
kaip retą vaistą. Buvo gavusi iš savo pa
cientės, o toji siuntinyje iš savo giminių, 
pasilikusių tėvynėj.

Pasiruošimas baigtas. Nuota'ka labiau 
pakilusi negu kasdien. Kamputyje šviežiais 

-spygliais žvilgčioja agtutė. Spragsi, smilks
ta taukų žvakutės. Myšta spyglių ir lajaus 
kvapas. Ant stalelio kasdienės labai pras
tos duonos pora riekučių, virtų grybų su 
sunka ir spanguolių košės. Ji skaniausia, 
nes užsaldyta.

Po Kūčių vakarienės susėdo visi ant 
lovos krašto. Berniukai iš šonų. Motina 
apkabino, glosto.

—'Dabar paseksiu aš jum pasaką. Visa 
tai buvo Lietuvoj. Atsimenat tą kraštą? 
Dažnai pasakojau . . .

Abu berniukai sutartinai atsakė:
—Atsimenam! Atsimenam!
—Graži tai buvo šalis. Laimingai gy

veno žmonės. Visi ramus, darbštus. Di
deli, turtingi miestai. Daug gražių namų. 
Viename iš tokių labai meiliai gyveno tėvas 
su motina ir du berniukai. . . . Tokiais pat 
vardais. . . . Tik daug jaunesni: Simutis 
šešerių, o Antanėlis ketvertų metelių . . .

—Mama!—staiga paklausė Antanėlis. 
—O kur dabar musų tėvelis

Motinai suskaudo širdis. Akyse patvi
no. Stambiais lašais nusirito per veidą. 
Prietemoj niekas tų ašarų nepastebėjo, ir 
ji pati slėpė. Josios balsas daug graudes- 
nis pasigirdo:

—Kur jūsų tėvelis ? Juk pasakojau.... 
Jis irgi išvytas iš savojo krašto. . . . Kaž
kur klaidžioja po svetimus miestus, tolimo
se šalyse. . . .

—Ar galėtų parašyti mums laišką?—

e

—(Kodėl? . . .
Ilga pauza. Ilgai nesusigaudo

žiuri ir nekantriai
motina.

ir—

atėjūnams svetimi,
Kitaip galvojam,

Berniukai išplėtę akis 
laukia.

—Kad mes tiems 
kad nepatinkam jiems, 
kitaip elgiamės . . .

Simutis dar karščiau pašoko:
—Mama, tu pasakojai, kad yra Dievas, 

kad jis labai geras, teisingas ir galingas. ...
—Yra, sūneli!

čiurna, kaip barakų vaikai. Nubaus, 
nubaus, kurie neteisingi ir skriaudas

Vėl ilga pauza. Po to:
—'Dabar pasimelskim, vaikeliai, 

gulti. Jau vėlu. . . .
—Ne, ne, mamyte!—atsakė Antanėlis, 

stipriai nusitvėręs už rankos.—Tu nebaigei 
dar tos pasakos.

—Ryt, sūneliai. . . . Ryt baigsiu pasa
ką. . . .

—(Bus apie gerąjį Kalėdų senelį, apie 
jo dovanas—žaisliukus, apie puošnią eglutę, 
spalvotas elektros lemputes?

—Bus, apie viską bus. . . .
—Oi, kaip graži toji pasaka!

A. GRINIUS

Šis Tas iš Praleistos Žiemos Karo Metu Berlyne
Kai aš, atsikratęs priverstino pafrontės 

darbo, užsirašiau į Berlyną, daugumas bu
vusių mano draugų juokėsi ir sakė:

“Na ir durnas. Vyksta į tokią vietą, 
kur kiekvieną valandą bombos ant galvos 
krenta ir kur visą laiką mirtis į akis žiuri.”

Krentd, tegul sau krenta, o aš važiuoju 
ir tiek. Man svarbu tas, kad aš jau busiu 
toliau nuo fronto.

Berlynan keliavau naktiniu traukiniu, 
todėl mažai ką ir temačiau. Švintant trau
kinys, pasiekęs Berlyno priemiesčius ir su
mažinęs greitį, palengva riedėjo miesto link. 
Traukinio abiejose pusėse, kur nepažiūri, 
sodai, daržai ir maži nameliai. Tai tokie 
nameliai, kur savininkai vasaros metu gy
vena ir vaisių bei daržovių atsargas laiko. 
Taip viskas keista ir neįprasta. Traukinys, 
pasiekęs Friederich Strasse stotį, sustojo. 
Mano tikslas jau atliktas. Reikia krausty
tis iš traukinio. O taip nesinori. Toks ne
smagus jausmas kutena visą kūną, u gal
voje visokios mintys sukasi-pinasi.

Kur dabar eiti ir ką daryti? Ir su ta 
vokiečių kalba sunkokai einasi. Ir taip aš 
atsidūriau Berlyne. Tame pačiame Berly
ne apie kurį šiandien visas pasaulis kalba 
ir rašo.

Friedrich Strasse stotis didelė ir visa 
po stogu. Vienas galas smarkiai apibom- 
barduotas. Dauguma stogo langų sutrukę, 
išbyrėję. Bet keleivių judėjimas labai dide
lis. Miesto įtraukiniukai, kas kelios minu
tės, tai į vieną, tai į kitą pusę rieda. Kai 
iš tolo į tokį traukiniuką žiuri, jam ateinant 
ar išeinant, tai atrodo lyg kokia gyvatė 
rangosi, raitosi.

Konduktoriai ir stoties budėtojai—mo
terys. Raudonas kepures ant galvos užsi
movusios šaukia, rėkia. Atseit, komanduo
ja. “Išlipti! Išlipti! Duris uždaryti!”

O miestas nepanašus į miestą. Kur tik 
nepažiūri vien tik griuvėsių krūvas tematai. 
Ir tik kur nekur dar stovi vienas kitas užsi
likęs dar nesubombarduotas namas. Buvo 
ir taip: pusė namo stovi sveika, o kita pusė 
kaip su piuklu nupiauta. Vienoje vietoje 
matosi virtuvė su visais rakandais, o ten, 
žiūrėk, trečiame aukšte, lyg kregždės lizdas 
pakibęs miegamasis. Lova švariai paklota. 
Staliukas užtiestas balta staltiese. Ant sie
nos paveikslai kabo. Atrodo, kad dar gy
venama, nežiūrint, kad kambarys vienos sie
nos neturi.

Užsirašau į Vokiečių Universitetą ir 
tampu studentu. Įsirašydamas kartu įsi
pareigoju ir dirbti. Subombarduoto univer
siteto griuvėsius valyti. Gaunu studento 
kortelę ir darbo pažymėjimą. Tie' dokumen
tai man buvo labai svarbus, nes tik' jų pa
galba aš galėjau maisto korteles išsirūpinti 
ir kambarį išsinuomuoti. Laikas nemato
mai greilt bėgo. Vieną dieną universiteto
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auditorijoj sėdžiu, o kitą dieną su “točka” 
ir šiupeliu gružą valau. Darbo niekuomet 
netruko, nes bombardavimai labai dažni bu
vo ir tų griuvėsių krūvos nuolat vis didėjo. 

Kambarys, kurį aš išsinuomavau, buvo 
dar sveikame rajone. Čia vieta labai puiki. 
Netoli didelė graži aikštė, gražiais medžiais 
ir krūmais apaugusi. O viduryje aikštės 
srovėjo graži šv. Mykolo bažnyčia. Visa 
tik bėda buvo, kad tie bombardavimai labai 
dažni buvo. Būdavo pareini į namus ir at
siguli į lovą. Žiūrėk, sirenos kaukia. Lėk
tuvai atskrenda. Turi keltis iš lovos, apsi
rengti ir bėgti į rūsį—slėptuvę. Ir taip per 
naktį po keletą kartų. O, kaip tas atsibodo 
ir įkyrėjo. Rodos, kaip butų gera, jei nors 
vieną naktį galėtum žmogus 
leisti.

Kartą išvažiavau miestan, 
te sustaugė sirenos—pavojus,
į dangų pamačiau, didžiausias pūkas, lyg 
gervės pavasarį išsirikiavusios, lėktuvų.

Teko bėgti į artimiausią slėptuvę. At
rodė bombardavimas netoks didelis buvo. Po 
keleto sprogimų aliarmas buvo atšauktas 
ir esamoje vietoje vėl viskas ramu.

Vykstu namo. Miesto traukinys į mu
sų rajoną jau neina—subombarduotas. 
Bandau eiti pėsčiomis, bet ir šis mano žygis 
veltui. Atžygiavęs iki tam tikros vietos 
turėjau sustoti. Ugnis ir durnai tebuvo 
matyti, daugiau nieko. Gatvės užbarika
duotos nuo gaisro sudegusių ir sugriuvusių 
namų. Traška, braška, namai griūna. At
rodė, kad čia dangus su žeme maišosi. Ir 
taip tą vakarą aš savo kambario pasiekti 
negalėjau.

Teko nakvoti kitur. Rytojaus dieną 
vėl bandau žygiuoti namo. Pasiekęs savo 
rajoną jau pažinlti aš jo negaliu. Iš dar 
buvusio sveiko ir gražaus kvartalo vien 
tik griuvėsių krūvas tematai. Vienur kitur 
namas dar dega ir rūksta durnai. Čia pat 
netoli aikštėje, šalia krūmo guli žmogaus 
lavonas. Rūbai ir plaukai nuo ugnies ap
degę. Nežinia ar jis nuo ugnies slėpda
masis pats ten nuo durnų ir kaitros užtroš
ko, ar kas, radęs jį negyvą, ten paguldė. 
Griuvėsių krūvoje, toje vietoje kur mano 
namas stovėjo, įsmeigta lazda ir ant jos 
prikalta lentelė su naujuoju šeimininkės ad
resu. Mano šeimininkė labai rūpestinga 
buvo ir visur kur man padėdavo.

Nežiūrint visų bombardavimą ir tokios 
nesaugios ir kenksmingos gyvenimui vietos, 
Berlynas lietuvių pabėgėlių gan daug pri
glaudęs turėjo. Visi lietuviai gan energingi 
ir veiklus buvo. Mes ten, vienoje vokiečių 
katalikų bažnyčioje, turėjom lietuviškas pa
maldas. O, kaip gražiai giedojo per pamal
das, lietuvių choras prie bažnyčios susior
ganizavęs. Prie bažnyčios buvo suorgani
zuota ir biblioteka kur buvo galima gauti 
pasiskaityti gražių lietuviškų knygų.

Visas lietuvių centras sukosi apie Lie
tuvių Sąjungą. Lietuviai tokie darbštus ir 
energingi buvo, kad neit savo klubą, vienoje 
vokiečių valgykloje, buvo atidarę.

Čia gyvendami sulaukėme mes ir Ka
lėdų. Nors ir labai sunkus laikai buvo, 
viskas ant kortelių, bet d;delis lietuvių už
sispyrimas ir energingas darbas sutvarkė 
taip, kad mes turėjome bendras kučias Ber
lyne. Žinoma, tos kūčios nebuvo tokios tur
tingos ir gausios savo valgiais, kaip Lietu 
voje kad būdavo. Žmonių kūčių dieną pri 
sirinko pilna valgykla. Žinoma, mes či 
neturėjome tokių gausiais valgiais apkrauti 
stalų, kaip kad Lietuvoje turėdavome, bt 
už tai mes turėjome labai didelę meilę ve-’ 
nas kitam. ,

Kaip gražiai kūčių metu lietuviškos 
giesmės ir dainos skambėjo ir kokia slani 
mums buvo nors ir ta paprasta kūčių va
karienė.

Dar ir šiandien akyse man stovi: alė, 
tie linksmus ir gražus lietuviški veidi, o 
ausyse tebeskamba giesmės žodžiai: Gul 
šią dieną jau ant šieno . . .”
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Neša vargo užmiršimą. 
Kilčių vakaras brangus; 

Žemės skelbia atpirkimų 
Įsikūnijęs dangus.

MAIRONIS.

------------O------------

Pirm negu pradėti pasakoti apie kūčių 
vakarą, reikia nors trumpai supažindinti 
skaitytoją su šio kūčių vakaro veikėjais— 
Alkevičiais.

Alkevičius jau buvo peržengęs penktą 
dešimtį, kai įvyko tas, apie ką pasakosiu.

Jo tėviškė—šešmargis, kurs turėjo iš
maitinti gausią šeimą—tėvus, tris sūnūs, 
tris seseris. Antanas, apie kurį noriu pa
sakoti, buvo vyriausias tarp vaikų. Pieme
niu, pusberniu tarnaudamas pas ūkininkus 
savo uždarbiu padėdavęs tėvams maitinti 
brolius ir sesutes.

Išėjęs į bernus ir artėjant laikui į 
“vaiską,” -t. y., rusų kariuomenėn, Antanas 
nutarė nestoti “vaiskan,” o važiuoti Ameri
kon. Kam leisti laiką be naudos—geriau 
Amerikoj rinkti dolerukus savo ateičiai.

Tėvams pritariant, Antanas pradėjo 
taupyti pinigus kelionei. Susirašė su tėvo 
draugu Amerikoj. Pastarasis, kurs dirbo 
anglių kasyklose, pažadėjo savo draugo sū
nui parūpinti darbą pas save.

Artėjant “bosams” Amanas, padedant 
z Zliui agentui, ties Eitkūnais peržengė 
vokiečių sieną, o iš ten į Hamburgą, o iš 
Hamburgo laivu stačiai Amerikon.

Nors skaudu buvo atsisveikinti su gim
tuoju kraštu, bet Antaną ramino mintis— 
užsidirbs pinigų ir grįš, pirks ūkelį, ves sa
vo kaimynę, jaunystės draugę Mariutę ir 
gyvens kaime, bet ne mieste, kurio nekentė.

Sunkiui dirbo, taupė centą prie cento, 
kad greičiau galėtų grįžti tėviškėn, į jos 
sodžių, į dirvas, laukus, kurių taip ilgėjosi. 
Neviliojo jį miesto triukšmas ir sotus gy
venimas, saliunai, išgėrimai, draugai, gra-
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žios moterys. Tas viskas jam buvo sveti
ma. Sapnuose jisai persikeldavo į savo 
gimtąjį Paširvintį, kur vasaros metu šeš
tadienio vakarais su kaimo vyrais eidavo 
Širvinton nuplauti prakaitą, pasikalbėti, pa
dainuoti.

Gamtos paukščių muzika tai ne orkes
tro muzika piknikuose, saliunuose, pasišoki
muose, o ką bekalbėti apie užkimusį gra
mofoną. Griežlės, putpelės nors ir mono
toniškus garsus gali klausytis visą naktį— 
nenusibos.

Per aštuonis sunkaus darbo metus 
tiek sutaupė pinigo, jog pasijuto galįs grįžti 
pas savuosius.

Grįžęs pirko 15 margų apleistą ūkelį, 
vedė savo Mariutę ir pradėjo kurti gyveni
mą.

Jo ūkelis nedidelis, bet gražioj vietoj, 
ant Širvintos kranto. Ūkelis apleistas, pir
kiai per stogą varva, per kluono čiukurą 
dangus matyki, kiemas be tvorų, nei pado
raus padargo, o arklį nors pas rakalį vesk. 
Prie trobos sena oibelis, pora aplaužytom 
šakom vyšnių. Visa liudija, jog buvęs ūkio 
šeimininkas ar buvo ligos pagautas, ar my
lėjo karčiamą, arba koks nors poetas-ro- 
mantikas. Bet tai Alkevičių negąsdino; 
priešingai, jis net džiaugėsi apleistu ukeliu. 
Jam daugiau bus rūpesčių, daugiau darbo, 
daugiau lopinimo, daugiau taisymo. Nenu
siminė pama'tęs dirvonuose varputį, usnis, 
dirses, piktžoles. Svarbiausia—žemelė, ge
roji motina žemelė. Pasiryžimas, protas, 
darbas, meilė viską nugalės. Čia ant Šir
vintos kranto, ant šio žemės sklypelio jis
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rado savo gyvenimo tikslą, savo laimę, 
džiaugsmą. Čia jam darbas—ne našta, bet 
malonumas. Tai ne anglių kasyklos, arba 
fabrikas su jo bosais bei formanais. Jisai 
galėjo kurtis, kaip jis norėjo. Jį niekas ne
varžė. Atidavęs “kas Dievo—Dievui, kas 
ciesoriaus—ciesoriui,” jis viešpats savo liz
dely. Taip galvojo Alkevičius.

Artėjant kūčių vakarui Alkevičius su 
sunum, Joneliu, anksčiau pagirdė ir pašėrė 
gyvulius. Gyvuliams šventės proga už ėdžių 
pridėjo gardaus kratinio su dobilais, o šei
mininkė neužmiršo ir paukščius bei kriukes. 
Jei kūčios, tai visiems kūčios, visiems dide
lės šventės įžanga, šeimininkė su dukrele 
Birute triūsė prie krosnies prie vyryklos, 
baigdamos kepti kalėdines mėsas, traukti 
iš krosnies pyragus, ruošti kūčių vakarienę. 
Danguj pradėjo rodytis viena kita žvaigž
dė.

Kieme staigiai sulojo šuo, sulojo pik
tai. Alsevičius sužiuro pro langą. Pro 
vartus kieman pasirodė būrys policininkų- 
strebitelių su NKVD priešaky.

Alkevičius suprato, ko policija atsilan
kius. Mat, jis dar vis priešinosi prisirašyti 
į kolūkį. Jau visas kaimas ėjo tarybinę 
baudžiavą, o jis iš paskutiniųjų mokėjo ne
pakeliamus mokesčius, kad tik neužmovus 
sau kolūkio apinasrį, tikėdamas, jog komu
nistai supras klaidą darą. O gal rado kitų 
nuodėmių? O gal geri kaimynai, kad sau 
palengvinus, savo artimą skundė ir iš šipu
lio priskaldė visą vežimą. Keista, enka
vedistas trobon įėjo vienas, be palydovų, 
be atkišto ginklo. Bet kas supras jo klas
tą? Kartais jie nuduoda angelais esą, už
tarėjais, o žiūrėk, ir išsiunčia Sibiran arba 
užrakina kalėjimam

—-Nesibijokite, — tarė enkavedistas.— 
Aš atėjaus ne suimti jus. Ne, visai ne! Ne
bijokite,—ramino nekviestas svetys.

—Šiandien,—tęsia jisai,—iš Rusijos at
vyko pas mane mano šeima ir uošvė. At
vykusioms reikia duoti pasistiprinti, paval
gyti. Aišku, padarę tokią kelionę, jie yra 
alkani. Žinau, jus lietuviai kučioms, Kalė
doms, prisilaikydami kapitalistinių papro
čių, ruošiatė daug visokių valgių, įvairių 
gardžių mėsų. Aš atėjau pas jus ne kaip 
saugumo pareigūnas, bet kaip žmogus, pra
šyti pagalbos. Duokite man dalį parengtų 
šventėms valgių mano šeimynai pasotinti.

Alkevičiai, išgirdę taip enkavedistą 
kalbartt, atsipeikėjo ir šoko pildyti svečio 
prašymą, savo rūšies įsakymą. Alkevičie- 
nė nutraukė nuo stalo kūčių vakarienei už
tiestą staltiesę, jon sukrovė Kalėdų pyragų, 
mėsų ir dar pridėjo butelį naminės, surišo 
ir padavė enkavedistui. Enkavedisto akys 
nušvito matant neregėtų gerybių gausybę ir 
galvojant, kokį įspūdį padarys jo šeimai 
šios lietuviškos “dovanos.” Enkavedistas, 
paėmęs ryšulį į rankas, širdingai padėkojęs, 
kaip daro visi žmonės tokiam atvejuje, ap
leido trobą.

Šeimininkai pasijuto iš kartuvių kilpos 
paleisti.

—O aš, mamute, nesibijojau, kad tė
velis bus areštuotas.

Kaip tai, nesibijojai, vaikeli? Policija, 
strebiteliai be reikalo pas žmones nesilanko.

—Žinau, mamute, bet aš prašiau Dievo 
Motinos gailestingosios, kad sumaišytų 
strebitelių protą ir nukreiptų nelaimę nuo 
tėvelio.

—Ką tu kalbi, Birutėle?
—Matai, mamute, kaip tik pamačiau 

pro langą policiją kieme, supratau, jog tė
veliui gręsia pavojus. Aš tuoj nubėgau į 
seklyčią, atsiklaupiau prieš Dievo Motinos 
gailestingosios paveikslą ir pradėjau su 
ašaromis Jos maldauti gelbėti mus nuo 
maskolių. Taip aš ją graudžiai meldžiau, 
net mano širdis pradėjo nerimauti, ašaros 
pradėjo ristis veidu žemyn. Štai aš žiuriu 
— Dievo Motina gailestingoji šyptelėjo. 
Supratau, geroji Dangaus Karalienė išklau
sė mano prašymo. Aš tuoj strykt pas ju
mis. Žiuriu, tėvelis ramiai kalbasi su stre- 
biteliu. Nudžiugau.

Visi sužiuro į Birutę, o motina priėju^ 
pabučiavo ją ir tarė:

—Dievo Motina tavo maldos išklausė, 
o šie bjaurybės taip mane išgąsdino, net 
žado buvau netekusi. Tikrai maniau,—tęsė 
toliau Alkevičienė,—jog tėvelį išves, o gal 
net ir visiems neteks sėsti prie kūčių stalo 
ir pašlovinti Viešpatį Dievą, atėjus Jo Die
viško Sunaus gimimo valandai.

Visa šeima suklaupė ir sukalbėjo pa
dėkos maldą.

Bet kučioms beliko tik kisielius bei šli- 
žikai—susirūpino Alkevičienė.

—Nesirūpink, Ona, džiaukimės kad 
vėl visi kartu. O laikai, baisus laikai atėjo!
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Nežinai žmogus, kas tavęs laukia sekančią 
valandą,—susigraudino šeimininkas.

—Tėveli, ar mes kokie prasikaltėliai, 
kad mus nori strebiteliai nuskriausti ?—įdo- 
mavosi Jonelis.

—Kuo mes prasikaltom, vaikai? Visa 
musų kaltė,—aiškino Alkevičius,—kad mes 
mylim Dievą, laikomės Jo įstatymų, mylim 
savo tėvynę. Aš sunkiai dirbdamas Ame
rikoj anglių kasyklose, fabrikuose, ir su
taupęs kiek pinigo, grįžęs tėvynėn pirkau 
šį apleistą ūkelį. Plušdamas nuo ryto iki 
vakaro pastačiau naujus trobesius, išrai
žiau žemelę, ji pradėjo duoti brandų derlių. 
O dabar tas viskas ne tavo. Ir dar tave 
kaltina nusikaltęs žmonėm, liaudžiai. Aš tu
riu būt valdžios, komunistų partijos vergu. 
Iš manęs nori atimti žemelės sklypą, kurį 
myliu kaip jus, vaikai. Vaikeliai, masko
liams rupi ne lygybė ir turtų padalinimas, 
bet musų žemė, musų lietuviškos darbščios 
rankos, kad jiems gaminltų gėrybių. Musų 
tėvų tėvai ėjo ponams baudžiavą, o dabar 
ateina komunistų baudžiava.

Visi susėdo už stalo, padengto balta, 
švaria staltiese, po kuria buvo pabarstyta 
šieno. Tai senas krikščionių paprotys, pri
menąs Kristų gimusį prakartėlėj ant šieno.

—Antanai,—tarė šeimininkė,—juk mes 
dar turim šį tą Kalėdoms atsargoj?

—Ona, kas yra paruošta atsargoj, tai 
yra musų miškų broliams. Jie laukia šio 
brangaus vakaro gal dar daugiau nei mes.- 
Ateis tamsa, jie ateis ir kas jiems parengta 
—atiduosim jiems. Jie dideliai vargsta dėl 
savo tėvynės. Dėl jos jiems negaila ir savo 
gyvybės.

Tvartuose tą naktį gyvuliai, kramtyda
mi šieną, kalbėjo apie artėjantį naktį ste
buklą. Dėl artėjančio didžiojo džiaugsmo 
vanduo šuliny virto vynu. Gerk iki valiai, ir 
nepasigersi, tik nežemiškos linksmybės busi 
pagautas.

Alkevičiai sapne regėjo Betlejaus pra
kartėlėj apsuptą angelų ir piemenų gimusį 
pasaulio išganytoją, kurs neša žmogui meilę 
ir laimę. . . . Džiaugėsi visas pasaulis, o su 
juo ir tamsaus dangaus žvaigždės. Tik Al
kevičių kamavo neramus nujautimas, mie
ge sunkiai dejavo.

AAA 

SOFIJA

BAISI ISTORIJA
Daug girdėjau baisių pasakojimų apie 

dvasias ir pati buvau su jomis susidūrus, 
bet to, kas atsitiko su manim aną kūčių va
karą—negaliu pamiršti. Net nežinau, kaip 
likau gyva!...

/

Tuo metu buvau da visai jauna ir mo
kinausi Vilniuje, tėveliai gi gyveno ant kai
mo. Mokslo laikas nuo rugpiučio mėnesio 
iki Kąlėdų buvo gana ilgokas ir gerai nu
vargindavo. Taip, būdavo, lauki tų Kalėdų, 
taip svajoji vėl atsidurt ant kaimo, pabėgiot 
po mišką, aplankyt mylimas vietas, pažaist 
su Margiu...

Kiekvienais metais tėvelis da prieš lai
ką atvažiuodavo mane parsivežt namo, o 
čia—laukiu dieną, kitą ir trečią, o jo vis nė
ra ir nėra. Pagaliau, kūčių dieną, gaunu 
laišką, kad tėvelis persišaldęs, guli lovoj ir 
atvažiuot negali, o aš turiu švęsti visas Ka
lėdų šventes ir kučias pas tetą Marijoną, 
tėvelio seserį. Nors nemaloniu, kad ne
teks pabūt ant kaimo, bet, ką gi padarisi

Aš gyvenau tuomet Zakrete, pas tetą 
Veroniką, bet ji buvo šventėms išvažiavusi 
į Lentvarį, pas vedusį sūnų, o teta Marijo
na, kur aš turėjau valgyt kučias ir praleist 
šventes, visai kitoj pusėj miesto, Rasų gat
vėj, ir man reikėjo pereit pėščiai daugiau 
šešių kilometrų. 'Rodos, išėjau ir ne vėlai, 
bet, pakol daėjau iki Rasų gatvės, buvo jau '

vąkaro prieblanda ir beveik tamsu. Oras 
šiltas ir ūkanota.

Dabar man liko pereit baisiausią vietą, 
kokią pusė kilemetro, tarp dviejų kapinių. 
Iš vienos pusės—(Rasų kapinės, aptvertos 
aukšta tvora, iš kitos—neaptvertos “prie- 
puolingų”, t. y. tokių, kurie mirė nekrikštyti, 
atėmė sau gyvybę ar šiaip biedniokai, kurie 
neturėjo pinigų nupirkit sau kapinėse “vie
tą”.

Už tvoros matėsi jura kryžių ir gra
žus, juodi ir balti, paminklai, pavydale 
sparnuotų angelų, koplytėlių ir kitokių. 
“Priepuolingų” kapinės buvo lyg ne tokios 
baisios ir niūros, nes jos buvo neaptvertos, 
neturėjo išsišakojusių medžių ir tokių di
dingų paminklų. Jie buvo daugiau žemiš
ki... Kur ne kur gulėjo išdžiuvęs vainikėlis.

Kaip čia dabar pereit šitą baisią vietą? 
O kito kelio—nėra! Ir vasaros saulėtą die
ną nebutau viena ėjusi per kapines, ne tik 
tamsoj, kūčių vakarą, kuomet visos dvasios 
gal yra laisvos...

Ilgai stovėjau ir laukiau, gal atsitiks 
koks pakeleivingas, bet nei iš vienos, nei iš

Salomėja Narkėliunaitė

LAIŠKAS ŠVENČIŲ PROGA
Visada prieš šventes, prieš Kalėdas ir 

Naujuosius Metus, pašto dėžutėje pritrūks
ta vietos. Paštininkas beveik su jėga spau
džia laiškus, bet vistiek taip atsitinka, 
kad likusius turi palikti pas sargą, jei ad
resatas gyvena dideliame name.

Vaizdas iš Vokietijos
Laiškais perpildytos dėžutės šioje ša

lyje švenčių laikotarpyje man primena ir 
kitą vaizdą. Tai buvo šių metų vasarą, 
kai, po dešimties metų sugrįžusi į Vokietiją 
iš Amerikos, lankiausi lietuvių gyvenamose 
vietovėse. Nors jau daug kas Vokietijoje 
pasikeitė nuo to laiko, kai aš ir daugelis 
kitų lietuvių, buvusių dypukų, ją palikome 
ir atsiradome Amerikoje, bet vienas daly
kas tenai paliko tas pats: Vokietijoje li
kusių lietuvių gyvenimas mažai tepagerėjo. 
Ir taip Vokietijoje aptikau vietų, kur lie
tuviai tebegyvena tuose pačiuose mediniuo
se suskurdusiuose lentiniuose barakuose, 
tik tiek pasikeitusiuose, kad naujai perda
žytuose.

Ulmo Stovykloje

Viena vargingiausių stovyklų patalpų 
atžvilgiu buvo mišri pabėgėlių stovykla ne
toli Ulmo, pietų Vokietijoje. Tenai nuo 
miesto pusės vedė toks duobėtas kelias, o 
tos duobės buvo pilnos vandens, nes buvo 
tik paliję, ir bevažiuojant net automobilio 
langai apsitaškė, kad negalima buvo gerai 
matyti.

Kai atsiradau stovykloje, lietuviai su
žinoję, jog esama svečių, tuojau susirinko 
iš įvairių pusių ir klausinėjo apie viską.

Tarp keliasdešimt veidų mačiau tokią 
menko ūgio ir liūdnų akių moteriškę. Jos 
akys man ilgai pasiliko atmintyje ir kai, 
aplankiusi kelių šeimų butus ir apžiūrėjusi 
visą stovyklos rajoną, jau rengiausi išvykti, 
man ir vėl jinai prisiminė.

Paklausiau mane lydėjusį tos lietuvių 
bendruomenės Balfo atstovą, kas ta mote
riškė. Tai jisai man ir papasakojo apie ją, 
o paskui dar mudu nuėjova ir prie jo ba- ( 
rakėlio. Radome ją prie savo kambarėlio 
durų bestovinčią. Ji jau kokių šešiasdešimt 
metų, bet jos veidas išvagotas jos amžių 
pralenkiančios vagos. Matėsi, kad mote
riškė gyvenime nieko daugiau kaip vargo 
nemačiusi.

Aprūdijusi pašto dėžutė
Ji tame savo kambarėlyje gyveno su 

viena latve senute, o ant kambario durų 
iš oro pusės buvo prikalta jos pašto dėžutė. 
Nedidukė ta dėžutė, tokia, kaip ir čia ga
lima matyti. Bet ta dėžutė jau taip buvo 
aprūdijusi,' o viršuje jos jau irgi vėjo ir 
lietaus nudėvėtame popieriaus gabalėlyje 
buvo užrašyta jos pavardė: Marija Asci- 
kaitė.

Ta dėžutė atkreipė mano dėmesį, kaip 
ir pati jos savininkė. Klausiau Marytę, ar 
ji gauna kada laiškų, ar rašo jai kas į tą 
dėžutę. Ji skausmo perkreiptu veidu man 
ir sako:

—Niekas man nerašo. Per visą laiką 
čia gyvendama nesulaukiau nė vieno laiško.

—'Bet į dėžutę kiekvieną dieną žiuri, 
ar ne tąįp ?-—klausiu aš.

—Taigi!—ji atsakė ir atsiduso.
Ir man taip pasidarė graudu, pagalvo

jus apie Marytę Ascikaitę, kaip ji viltingai
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kitos pusės nebuvo matyt nei vieno žmo
gaus. Nejaugi stovėsi per visą naktį? Pa- 
sirįžus, žengiau pirmyn. Žiurėjau į vieną 
liniją prieš save, besistengdama nepasukt 
galvos į vienas ar į kitas kapines, o širdis 
mušė, kaip plaktuku: tak4ak-tak-tak...

Jau perėjau gerą šmotuką kelio ir iš
tolo matėsi galas kapinių, tik štai... iš už
kampio tvoros Rasų kapinių pasirodė... 
šmėkla!... Ne tik pasirodė, bet pamažu slen
ka, lyg eina prie manęs... Ji yra ne tik po
rą kartų aukštesnė už žmogų, bet ir už 
tvorą, ir už krūmelius tvoros... Dvasia!...

Kraujas sustingo gyslose ir išdžiuvo 
gerklėj. Negalėjau rėkt, nes nustojau bal
so. Ne tik bėgt, pasijudint negalėjau (argi 
pabėgsi nuo dvasios!), ir protas apleido 
mane. Kuomet taip stovėjau apstulpusi, 
kaip Loto žmona, išėjus iš Sodomos, šmėk
la slinko, slinko ir prisiartino visai. Per 
rukus pamačiau žmogų, kuris, kalbėdamas 
“Angelą”, matyt, ėjo iš darbo. Atrėmęs 
ant peties, jis nešė ilgą baslį, o ant jo—už
mestą švarką ir kepurę, nes oras buvo šil
tas. ' .

kiekvieną kartą atsikėlusi iš ryto veria savo 
kambarėlio duris ir bėga prie pašto dėžu
tės, ir kaip kiekvieną kartą ji tą dėžutę 
randa tuščią. Bet dar labiau graudino ta 
jos viltis, kad ji, nors iš praeities ir žino
dama, kad laiškų nesulaukė, vistiek kiek
vieną dieną bėga žiūrėti, tikėdamasi, kad 
gal kada nors kas nors jai parašys laišką.

Ją pagavo vokiečiai
Marytė dar buvo nesenų metų, kai vo

kiečiai ją Švenčionėliuose pagavo ir išvežė 
darbams į Vokietiją. Ji dirbo sunkiausius 
darbus, o kai sužinojo, kad ir daugiau lie
tuvių vėliau Vokietijoje atsirado, ji atėjo 
ir pasiprašė, kad ir ją priimtų į stovyklą. 
Apie savus namus ir gimines nieko neži
nojo, bet gyventi jai buvo smagiau tarp 
lietuvių.

Pasitaikė taip, kad ji buvo nuo mano 
krašto, ir man buvo tekę kartu toje pačioje 
gimnazijoje mokytis su jos pusbrolio duk
terimis, su kuriomis aš dabar susirašinėju. 
Tai papasakojau jai apie viską, ką tik ži
nojau, o ji akimis tiesiog rijo tas žinias ir 
šypsojosi patenkinta. Aš manau, kad per 
tą laiką jau bus jai ir jos giminės parašę 
iš Lietuvos. Ir aš dabar vaizduojuosi, kaip 
Ji laiminga galėjo jaustis, kai vieną dieną 
altsikėlusi ir nubėgusi prie pašto dėžutės 
joje rado sau laišką.

Ir daugiau yra tokių dėžučių

Ir todėl, kai dabar švenčių proga gal
voju apie šioje šalyje prikimštas pašto dė
žutes, man ir vėl prisimena aprūdijusi ir 
tuščia Marytės Ascikaitės pašto dėžutė. O 
tokių tuščių ir ’ aprūdijusių pašto dėžučių 
ar lietuvių, kurie vieniši gyvena Vokietijos 
skurdžiuose lentiniuose barakuose, ir kurie 
ilgesingai laukia, kad kada nors kas nors 
jiems parašys, yra ne dešimt, bet šimtais.

Ar jiems parašys kas kada laiškelį? 
Ir kas bus tasai, kas jiems parašys? Ir 
iš kur jisai bus?

AA
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, 

visoms Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopoms, jų valdyboms ir organizatoriams, 
Kanadoje ir Amerikoje, daug laimės ir 
džiaugsmo linki:

S. JOKŪBAITIS,
SLA Centrinis Atrtovas Torente.
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jo visi klauso. Jo nustatyta

naujieną išgirdęs. Nors imk ir važiuok 
atgal ir atsiprašyk dr. Grigaitį dėl jo to 
įdomaus šunies, į kurį bereikalingai šnairo
mis pažiurėjau. .Deja, laikas nelaukia Va- 
žiuojava toliau—Kaunan. Galvoju, kiek 
kartų buvom, kiek kartų mudu puolė tas 
šuo ir dr. Grigaitis nerado reikalo pasigirti 
kokį įdomų turi jis šunį.

Kaune atsilankiau pas ligonių kasos 
nariams įtaisytą sveikatos patarimų punkto 
vedėją gydytoją Šimoliunienę ir pranešiau 
jai apie šunį sugebiantį džiovininkus iš svei
kų tarpo atskirti.

—Tai gal kalbi apie daktaro Grigaičio 
šunį?—pastebi ji ir patvirtina, kad tikrai 
palinkę į džiovą ar ja sergą įgyja kūno 
savotišką kvapą. Šunų uoslė jautri, nors 
ir ne visi jų tokie gabus ir turi tokią gerą 
kvapo atmintį, kokį turėjo šunį gydytojas 
Grigaitis.

Dabar, praslinkus 30 metų, smagu visa 
tai prisiminti, o ypač prisiminti daktarą 
Grigaitį, kurio gal jau trisdešimts metų 
nemačiau, bet skaitau ką jis rašo.

Rustus likimas mus išblaškė lyg rudens 
vėjas medžių lapus.

Nervingi, neramus, gero po-
Medi-

ma-

Ką 
be-

<
<

—Važiuojava į Varėną, aplankysiva 
daktarą Grigaitį,—tokiais žodžiais į mane 
kreipėsi prof. Dr. A. Garmus. Gal tai buvo 
prieš 30 metų.

—Ar pas tą patį gydytoją Grigaitį, 
kuris dabar “Tėvynėje” rašo tokius įdomiai 
ir smalsiai skaitomus iš Lietuvos gyvenimo 
mas “Tėvynės” skaitytojas.
buities vaizdelius?—sušuks nekantrauda- 

-Taip, važiuojame pas tą patį dabar 
“Tėvynėje” bendradarbiaujantį daktarą 
Grigaitį. Kodėl ne? Žiemos švenčių išva
karėse gera proga pasižmonėti.

Anksti rytą, dar saulei nepatekėjus, iš 
Kauno plentu riedėjo automobilis Dzūkijos 
link. Buvo gražiai nusiteikęs jau į žiemą 
palinkęs rudens rytas. Dar Alytaus miesto 
nepasiekus, saulutė 
gerą dieną.

Varėnoje buvo uždaros džiovos valsty
binė ligoninė. Ten pat buvo geležinkelio 
stoties patalpose įsikurusi ir Kauno miesto 
ligonių kasos rimto poilsio reikalingiems 
sanatorija. Vienos ir antros tų gydymo ir 
sveikatos įstaigų vedėju buvo gydytojas 
Grigaitis. Iš pareigų su dr. A. Garmum 
turėjova kai kada aplankyti Kauno miesto 
ligonių kasos tuos poilsio namus.

— i—. sveikatos įstaigos ne pačia- 
miestelyie veikė. Jos buvov v

‘lio prisiglaudusios prie Va- 
arti dviejų ežerų. Tarp 

Ižių stūksojo jų pastatai. 
O toliau 

:je vietoje, smiltyne tu- 
imtametės pušys ir egles. Geresnės 

ikatai grūdinti ir surasti nebuvo 
r grynas oras, sausa spyg- 

tžių sakais pakvipusi vieta toli 
nuo bet kokio triukšmo bei upe- 

žerų vanduo. Viename vietos eže- 
tokia keistenybė kaip pluduriuo- 
le. Geram, pastoviam orui esant, 

le stūksojo ežero viduryje. O dar- 
artėjant—ji tolydžio slinko ežero

“Paieškok kur geriau. Čia tavęs nie- 
nelaiko.” O kas iš jų nori išvažiuoti

P AB
Sofija Ambrazevičienė
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nupiaut vieną šmotą iš ruso milinės? Jinai 
ją atnešė iš svirno ir, paaištrinusi peilį, pra
dėjo ardyt. Vos patraukė per skverną, kas 
tai iškrito. Manė—saga; bet kuomet pa
kėlė—aps/tulpo ir stovi be žado. Juk čia 
auksinė caro laikų desėtka! Drebančiom 
rankom abidvi ėmėsi ardyt milinę ir surado 
tokių paslėptų monetų net 94 štukas! Toks 
turtas joms net nesisapnavo. Abidvi nusi
gando ir nežino, ar džiaugtis, ar liūdėt....

Atsipeikėję ir pagalvoję, jos nusprendė, 
kad nekreipti niekeno dėmesio, nieko ne- 
pirkt ir negerint gyvenimo, kad nebūtų jo
kio įvairumo ir kalbų iš kur nors. Milinę 
sudegino pečiuj ir pelenus išbarstė po daržą, 
o pinigus sudėjo į molinį puodą ir, kaip su
temo, užkasė sodelyje po obelaite, 
žmonės ėjo nuo Bernelių mišių, kaip 
pabaigė darbą.

—Labai nusidėjom, nebuvom ant
šių,—tarė Agota;—bet, jei Dievulis mumis 
taip pasirūpino, tai prašysim—ir dovanos.

Dabar jos abidvi niekad neina iš namų. 
Jei viena išeina—kita pasilieka, daboja tur
tą. Kad pasinaudot pinigais, laukia gerų 
laikų, bet, kada jie ateis? Tai klausimas!

66
VYT. KĄSNIS
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Tiesa, tos 
me Varėnos i 
toliau už mieste 
runos upeliuko, 
spygliuočių me< 
Butą ir lapuočių medžių gojalio. 
už jo, kiek pakilusioje 
nojo šimtametes pu 
vietos sveikatai gru 
galima: 
liuočių 
nuoša 
liuko 
rų bt 
jauti
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sutė Ancevičiutė. Sveikinamės. Teiraujuos 
kaip reikalai tvarkosi, ar besigydantieji ne
sukelia didesnių rūpesčių, ar neturi kokių 
nors nesusipratimų?

—Jų butų, jei ne daktaras Grigaitis, 
—atsako ji;
tvarka visų pabojama,—pastebi sesuo An
cevičiutė.

Pats sau suabejoju. Žinau kiek nera
mumo jie sukelia ligonių kasoje dėl visokių 
smulkmenų,
ilsio reikalingi, todėl ir priekabingi, 
cinos sesutė Ancevičiutė, lyg supratusi 
no abejones, dar paaiškina:

—Daktaras Grigaitis nešnekus, 
sako, tai kaip kirviu atkerta. Kas iš
sigydančių nerimsta, reiškia esama tvarka 

linksmai pakilusi žadėjo j nepasitenkinimą, tokiems atsakymas trum
pas: 
kas
tokį poilsį daktaro priežiūroje turėdami ir 
taip gerai maitinami? 
nimai ir užsibaigia.
valgio prigulti, ramiai laikytis, net jaunieji 
išdykėliai ir tie klauso daktaro įsakymo. 
Pas mus ramu, jokių nesusipratimų,—dar 
pastebi Ancevičiutė.

Prof. dr. Garmus, patikrinęs visų be
sislaugančių sveikatą ir su jais pasikal
bėjęs, sako man:

—Tai tik daktaro Grigaičio kantrybė, 
jo ramiu budu, 
giamai paveikti 
tieji.

O man vis 
jo Grigaičio šuo. 
lyg

’ Tuo visi nesitenki- 
Įsakylta po kiekvieno

tvirtu užsispyrimu taip tei- 
visi čia sveikatą grudinan-

galvą kvaršina tas gydyto- 
Širdyje kniedi nerimas, 

kirminu ten rausiasi.
Pietaujame. Čia ir gydytojas Grigai- 
Jis apgailestauja, kad mes atvyksta- 

vis trumpam. Vertėtų atsilankyti Ver- 
Jo gyventojai
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ca 
toji sali 
ganoma 
kranto link.

Nė nepajutom, kaip po trijų valandų 
kelionės įsukome į lapuočių medžių gojalį, 
kur butą valstybinės sanatorijos. Mudu 
pasitiko šuo. Jis pakėlė lodamas tokį 
triukšmą, kad ne*t baugu buvo lipti iš au
tomobilio. O išlipus, jis lindo prie kojų, 
nerimo ir vis lojo. Tuoj išgirdome daktaro 
Grigaičio šunį sudraudžiantį balsą. Šuo čia 
pat atsitūpė ir atsidėjęs sekė mudu. Svei
kinamės su sveikatos įstaigų vedėju dakta
ru Grigaičiu. Mums besišnekučiuojant, įva
žiavo autobusas su keliais naujais atvežtais 
ligoniais į valstybinę sanatoriją. Šuo pa
kilo anuos pasitikti. Ir, mano nusistebėji
mui, jis juos visus pauostinėjo visai nelo
damas, lyg butų susitikęs su savo senais 
pažįstamais.

Neiškenčiu ir pastebiu:
Daktare, turbūt mudu nepageidauja

mi svečiai, jei tas šuo taip įdukusiai puolė, 
o štai anuos atvykusius sutiko mandagiai, 
ramiai, lyg jam butų visi seni pažįstami — 
lyg juokaudamas pasakiau.

-šis šuo turi gerą uoslę,—pasakė gy
dytojas Grigaitis, ir dar pridėjęs—man rei
kia eiti pas atvažiavusius, mes dar pasima
tysime,—nuėjo sau.

Nustebau ir galvojau ką tai reiškia tie 
žodžiai: “Šis šuo turi gerą uoslę”? Ar tas 
šuo gali atskirti sveikus nuo ligonių? Lyg 
butų mudviejų atsilankymas čia tam šuniui 
nereikalingas? Jau ne pirmą kartą mudu 
su daktaru Garmum čia atvažiuojame ir tas 
šuo visuomet įkyriai pasitinka. Jis mane 
erzina.

Einava atlankyti Kauno miesto ligonių 
kasos narių, sanatorijoj besislaugančių. 
Tokių butą gal 50. Pasitinka medicinos se

tis.
me
gų kaime. Įdomus kaimas!
visi karimai totorių giminės, dar iš didžio
jo kunigaikščio Vytauto laikų čia gyveną. 
Jie iki šių dienų išsaugojo savo papročius, 
savo tikybą, gyvena uždaru gyvenimu ir 
didįjį kunigaikštį Vytautą laiko veik savo 
šventuoju. Dėkingi jam, kad leido čia jiems 
apsigyventi ir pasilikti kuo esą. Nors jų 
valdoma žemė veik vien smiltis, beit gyven
tojai darbštus, nagingi, sumanus ir ver
čiasi neblogai. Butų gerai pas juos pabu
voti. Daktaras Grigaitis turėjo apie jų gy
venimą surinkęs daug žinių, kaip ir iš visos 
jo gyvenamos apylinkės visokeriopų istori
nės reikšmės senienų. Deja, laikas verčia 
vėl grįžti į Kauną. Tai bene buvo pasku
tinysis Itada atsilankymas Varėnon.

Išvažiavom. Neiškenčiu:
—Sakyk, profesoriau, ką norėjo gydy

tojas Grigaitis pasakyti, kad jo šuo turi 
gerą uoslę?—klausiu.

—Daktaras Grigaitis įdomi ir reta as
menybė. Jis užsidaręs savy, visuomet mąs
tąs, visa gerai apgalvojąs. Negi bet kuris 
šuo butų pravartu turėti prie sanatorijos, 
kur visiems ramybė būtina. Matai, jo nuo
pelnas ir sanatorijai tokią nuostabiai gerą 
vietą parinkti. Kuris iš gydytojų sutiktų 
tokioje nuošalioje vieltoje gyventi, kur net 
pašto arti nesama ir čia pat lenkų pasienis 
—demarkacija. Ir šuo jo ne bet koks, o 
įdomus. Jis neloja besigydančių džiovinin
kų, o loja tokius kaip mudu—sveikus. Su
sirgusius ar palinkusius į džiovą įgyja kūno 
savotišką kvapą. Šuo priprato prie to jų 
kvapo, jų neloja, nes toki jam savi,—aiški
na dr. Garmus.

Kalėdoms Agota sugalvojo šį tą par
duoti iš ūkės. Pakinkė arklį ir pasiėmė 
maišelį aguonų, džiovintų slyvų ir span
guolių uogų, nes daugiau pardavimui nieko 
neturėjo; nuvažiavo į miestelį į prieškalė
dinį turgų. Šią savaitę—kūčios ir žmonės 
mielai perka tokias prekes.

Parduos—nupirks kučioms porą silkių, 
cukraus, miltų šližikams ir naujas veltines 
savo marčiai Petrutei, kuriai, jau antrus 
metus, nuo to laiko kaip grįžo iš Sibiro, 
kur sunkiai dirbo miške dideliam šalty, 
skauda kojas, o kaip šalta—tai ir paeiti ne
gali. Josios vyrą Joną, Agotos sūnų, Sibire 
sušaudė, o vaikas mirė iš bado. Petrutė 
grįžo viena ir liko gyvent su vyro motina, 
nes jai artimesnių nebuvo: širdy abidvi ne
šiojo vienodą skausmą.

Atvažiavus į miestelį Agota sužinojo, 
kad prieškalėdinis turgus užgintas ir nieko 
pardudti negalima. Pirmiau turėjo keletą 
pažįstamų šeimų, kur galėtų parduoti pri- 
vatiškai, bet dabar nei vienos iš tų šeimų 
nėra ir nežinia, ar jos kur išvažiavę, ar 
buvo ištremtos. Nieko nepardavus—nebu
vo už ką ir nupirkt reikalingų daiktų. Be 
cukraus tai dar kaip apsieitų, dar yra bis- 
kis cukraičių, bet veltinės . . . Petrutė taip 
prašė, norėtų nueit bernelių mišioms

Liūdna pasidarė Agotai, kad 
grįžt namo be nieko, bet, ką daryt? 
ir ne tokių bėdų pergyveno. Vyras
palikęs ją su mažais vaikais; sūnų sušaudė, 
per karą visus gyvulius paėmė ir nebuvo 
su kuo gaspadoriaut, tik tas arklys -ienas 
ir liko, na, o via kita tavorščiai dabaigė.... 
O toks nemalonumas, tai kas čia?—menk
niekis, daugiau nieko.

Važiuoja Agota, taip save ramindama. 
Jau beveik ir pusę kelio pervažiavo ir ma
tosi žvaigždėnų miškelis. Laukuose vėjas 
pučia sausą sniegą. Šalta ir, pamažu, 
temsta.

Įvažiuojant į miškelį, jinai pasivijo ne
bejauną žmogų. Iš pradžios jo ir nepama
tė, toks pilkas visas, apsivilkęs trumpais 
kailiniukais su užmesta ant nugaros sovietų 
kario miline. Nusigando Agota, žegnojasi 
po skara, dreba. ... O žmogus prabilo, ir 
taip mandagiai, rusiškai, prašo:

—.Pavėžink mane, tetule, pavargau? ei
nu iš tolo.

Atsakyt negalima, mano Agota, butų 
nuodėmė, gal žmogus ir geras, o ir per miš
ką bultų drąsiau važiuoti, visgi vyras. . . . 
Agota bijojosi paimt, bet dar labiau bijo
josi ir atsakyt. Rogės žemos, atsakysi—jis 
pats užšoks ir tada, per piktumą, gali būt 
blogiau. Gal Dievas bus mielaširdingas....

—-Sėskis,—sako jinai, sustabdydama 
arklį.

Taip abudu, tylėdami, važiuoja. Kelei
vis padėjo milinę greta savęs, susuko iš 
laikraščio popieros stipraus, dvokiančio ta-

jisai įkišo

nors laiko 
kojų. Ne,

reikia
Jinai 
mirė,

bako “cigarką,” ruko. Surukęs, numetė 
liekaną ant kelio ir pamažu iš užančio išėmė 
ilgą, blizgantį peilį. Gerai jį apžiūrėjęs ir 
pamėginęs ant nago, ar aštrus, 
jį už dešinio bato aulo.

Agota sutirpo iš baimės ir, 
vadeles, nejaučia nei rankų nei
itai ne geras žmogus, galvoja jinai; geras 
žmogus nevaikščioja su peiliu, tai koks 
nors razbaininkas. Ir kam jis paruošė tą 
peilį, jei ne man? Gal pinigų reikalaus, o aš 
jų neturiu . . . neturiu. Dievuliau brangus, 
štai kur mano mirtis!

Jos protas įtemptai dirba ir ji jau žino, 
kaip nuo jo atsikratyt. Pasiseks—gerai, 
nepasiseks—mirtis; bet jinai pasiryžo gint 
save iki galo.

Jinai nudavė, kad nieko nematė, ką jis 
darė su peiliu ir, kiek pavažiavus, lyg nety
čia, išmetė maišelį su aguonom.

—Vaje, vaje, kas man atsitiko,—sude
javo Agota ir parodė rusui tolokai gulintį 
ant kelio maišelį. Tas nušoko nuo rogių ir 
grįžo atgal, kad paimt, o Agota tuomet— 
kad suduos arkliui botagu, kad pradės nuo 
ruso bėgti. . . . Arklys, lyg pajutęs pavojų, 
skuba, bėga, kaip pasiutęs. Kelias lengvas, 
slidus, ir Agota nešasi, kaip oro pagauta. 
Rusas—vytis. Jau, rodos, pasivys, jau ran
ka beveik siekia roges. . . . “Numesk mili
nę!” rėkia jisai, įsiutęs, ir grąsina peiliu, 
vėl vejasi, vėl . . . Štai, už ko tai užsika
bino ir parkrito. Keliasi. Bet Agota tuo 
laiku jau gerokai atsitolino. Kur tau! Nors 
ir menkas arkliukas, bet žmogus, ir dar pa
gyvenęs, negali su juo ilgesnį laiką susily
ginti bėgime. Agota ne sėdi, bet stovi ro
gėse, nesavu balsu ragindama arklį, ir dar 
suka botagu iš viršaus.. Jos skara nukrito 
ir vėjas drasko žilus plaukus, bet ji nejau
čia šalčio ir nekreipia dėmesio. Pabėgo.... 
Jau ir miškelis pasibaigė ir matosi jų kaimo 
ramus laukai. Ir lauko keleliu pasuko į 
savo stovyklą.

★
Petrutė nusigando, pamačiusi motiną 

tokiam pavidale. Arklys buvo apsiputojęs, 
išprakaitavęs ir sunkiai alsavo.

—Kad jis tik čia neatsivytų,—viską iš
klausiusi, baimingai pasakė Petrutė.

—Neatsivys, vaikeli,—tarė Agota.— 
Kelių daug, matyt, kad jis iš tolo nežino 
kur. Pas ką gi jis pasiklaus, nei vieno 
žmogaus ant kelio. O kur ir ko? Ar dėl 
tos senos milinės

Jinai paėmė gulinčią rogėse milinę ir 
piktai užmetė ją svirne ant aukšto.

Praėjo viena, dvi, trys ilgos dienos, 
kuriose moterims buvo visgi neramu, bet 
niekas per tą laiką nepasirodė, ir atėjo kū
čios. Vidurnaktį bus bernelių mišios ir 
abidvi nori nueit. Agota ėmė lopyt senas 
veltines. Bet, su kuo? Nėra tokio tinka
mo storo, šilto skuduro. Ar nebūtų

rojaus

dienų 
ir jos

Plaukiodami per gyvenimo jurą, kovo
dami su audringomis bangomis, vis ieškome 
vilties iškyšulio, kur, lyg toje gražioje pa
sakoje, galėtumėm suraSti žemės 
kampelį.

Ir taip nuo kūdikystės lopšio 
ligi žilos senatvės ieškome šviesos 
nesurandame.

Ieškome laimės, bet ją vis tolyn nu
pučia žvaibųs vėjai.

Ieškome laimės, bet aplink girdime 
baisaus griaustinio griausmus. . . .

Ieškome šviesos, o mums akis aptemdo 
dangų skiodžią žaibai. . . .

★
Ir taip ritasi metai vilkdami mus pas

kui save per niūrias ir tamsias naktis’, per 
šviesos spinduliais papuoštas dienas.

Kiek amžių jau prabėgo, o mes vis dar, 
rodos, tebestovime Biliūno pasakos 
žiburio kalno papėdėje.

Kopi jo pasiekti visu jaunystės 
girnų, visa jėga ir pasiryžimu ir,
taip nebetoli tas laimės žiburys, dar tik 
keli žingsniai ir tu jį pasieksi. . . dar ke
lios minutės ir jis subyrės į milijonus smul
kių švieselių ir atneš visiems išsvajoto gy
venimo džiaugsmą. . . .

Bet tavo akys aptemsta nuo nepapras
tai spinduliuojančios laimės žiburio šviesos 
ir tu slysti. . . . 
virtęs nusiridena

laimės

užside-
rodos,

Tavo kūnas akmeniu pa- 
nuo uolos. . . .
★

gyvenime niekados taipIr tur būt 
skaidriai nenušvinta vilties spinduliai, kaip 
toje tylioje, ramioje Kalėdų nakties misti
nėje nuotaikoje.

Žiūrai į žvaigždėtą naktį,, gal būt švie
siąją vakare palydėjęs, gal su grigo ratais 
pusę pasaulio apkeliavęs ar su krintančia 
žvaigžde mintimis susiglaudęs ir visų metų 
tavo svajonės, troškimai išsilieja Didžiąja 
Viltimi.

Ir tas, kas Kūrėjo neišpažįsta, kas sa
vąja gyvenimo filosofija gyvena, jis yra 
naujos šviesos angoje, kuri nušvies jo to
limesnį gyvenimą, kuri prisikėlusios saulės 
spinduliais jo vilties kelią nurodys.

O tie, kurie išpažįsta Kūdikėlio gimi
mą, jie savo viltis sudeda į religinę pa
švaistę.
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★
Bet mums visiems šiandien yra tik 

viena vilties žvaigždė, kuri mus veda lais
vės kelin.

Ir kur bebutumėm, kur bekeliautumėm, 
ar dienos rūpesčiuose paskendę, ar nakties 
sapnų karalystėje besidžiaugdami, mes vie
no tetrokštame, tai laisvės savajai tėvynei.

Grįš 'Saulė, gims Kristus, o musų gy
venimo laivas, skrosdamas audringą gy
venimo jurą, nesustos pakelės ramiuose 
uostuose, neieškos pastogės šiltuose kraš
tuose ar turtingų valdovų rūmuose, bet, ne
bodamas didžiausio pavojaus, plauks į tas 
marias, į tą gražiąją jurą, kurios pakraš
čiuose ošiančiuose miškuose Birutės 
skambės. .

m r i
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Kalėdos Amerikoje- 
Istorija

Kalėdos Amerikoje turi savo istoriją. 
Ją sudaro generacijos žmonių, atvykusių iš 
užjūrio kraštų iš visokiausių laiko periodų 
ir įvairiausių kultūrų. Daugelis senų ame
rikiečių prisimena Kalėdas ir gailisi tų senų 
laikų, kai be didelio skubėjimo, ramiai ir be 
didelių išlaidų jie galėjo pasiruošti šventei, 
patys pasigamindami žaislus, kepdami tra
dicinius pyragus ir pyragaičius.

Kolonijų laikais, tarp 1620 ir 1776 me
tų, kai Amerika paskelbė savo nepriklauso
mybę, Kalėdos buvo švenčiamos įvairiais 
budais. Vargingose gyvenimo sąlygose 
Naujoje Anglijoje tėvai pilgrimai griežtai 
draudė Kalėdų šventimą. Jie atvyko į šį 
kraštą kaip pabėgėliai nuo religinių perse
kiojimų Anglijoje ir buvo įsitikinę, kad jų 
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puritaniškas tikėjimas, toks, koks jis tada 
buvo, rustus ir rimtas, negali toleruoti 
šventiškos linksmos nuotaikos, kuri buvo 
jaučiama Kalėdų metu senojoje tėviškėje. 
Ši laikysena išliko Naujoje Anglijoje ligi 
devynioliktojo amžiaus pradžios.

Kitokia atmosfera vyravo pas jų pieti
nius kaimynus, olandus, įsikurusius ten, kur 
dabar yra New Yorkas. Ten Kristaus gi
mimo šventė ir Kalėdų išvakarės reiškė 
vaikams Sinterklaus apsilankymą, kuris 
jiems buvo žinomas, kaip genialus plačia- 
širdis šv. Nikalojus, ir vėliau pasidarė Ka
lėdų Seniu. Jis jų klumpes pripildydavo 
dovanomis ir saldainiais. O suaugusiems 
Kalėdos reiškė apeigas bažnyčiose, maldas, 
svečiavimąsi, draugų bei giminių pasisvei
kinimus ir šventę, kuri jiems primindavo 
Olandijoje paliktus namus.

Visur pagal Atlanto pakraštį Kalėdų 
švenltimas rodė tautinę ir religinę kolonistų 
kilmę: švedų Nevv Jersey valstybėje, kva- 
kerių (Quakers) Pennsylvanijoje, Romos 
katalikų Marylande, britų episkopatų Virgi
nijoje. Kai kuriose pietinėse Amerikos 
valstybėse Kalėdos buvo švenčiamos su ra
ketomis. Tas paprotys buvo įvestas pran
cūzų atvykėlių Louisianoje ir italų bei is
panų Floridoje. Virginijoje Kalėdos buvo 
švenčiamos dvylika dienų. Praėjus ilgoms 
pasiruošimo savaitėms, bekepant mėsą, 
paukščius ir pyragus, berenkant medžio ša
kas ir beplaunant didįjį Yule medžio rastą 
atvirai širdžiai, šventės prasidėdavo Kalėdų 
išvakarėse. Tada draugų ir giminių buvo 
valgomos didelės vakarienės, ir daugelis iš 
jų praleisdavo ištisas dienas kelionėse ant 
arklių ir vežimuose, kol pasiekdavo savus.

Per vėlesnius kolonijų metus Kalėdų 
papročiai buvo praturtinti ir harmonizuoti 
naujų emigrantų iš Senojo Pasaulio atvyki- 

1741 motais vokiečių kolonija, apsigy

venusi rytų Pennsylvanijoje, įkūrė Kalėdų 
išvakarėse Bethlehem miestą Kristaus gi
mimo vietos dėkingam prisiminimui. Jie 
šven/tė Jo gimimą prakartėlėj, rekonstruk- 
tavę senų laikų sceną, kuri yra aprašyta 
Naujame Testamente. Tokiu budu ir į ki
tas kolonijas pasklido prakartėlių paprotys, 
kuris ištikrųjų buvo pradėtas Italijoje.

Kalėdų eglė, kuri simbolizuoja amžiną 
ugnį, šiame krašte prigijo tik praėjusio 
šimtmečio viduryje. Ji taip pat buvo vo
kiečių emigrantų dovana, kurią amerikiečiai 
adoptavo ir padarė centrine Kalėdų švenčių 
atrakcija. Dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
paprotys išstatyti Kalėdų eglaitę viešose 
vietose pradėjo plisti. Airiai emigrantai, 
pradėję keliauti didesniais skaičiais į Ame
riką devynioliktam šimtmety, atsivežė su 
savim paprotį padėti uždegtą žvakę prie 
lango netoli Kalėdų eglutės. Jie tokias žva
kes vartodavo apšviesti kelią kunigui, be
lankančiam šeimas Kalėdų išvakarėse.

Giesmių giedojimas buvo viešai atnau
jintas (tai buvo senas anglų paprotys), 
prasidėjus dvidešimtam šimtmečiui, Bosto
ne, mieste, kur per daugelį metų bet koks 
Kalėdų šventimas buvo įstatymais neleidžia
mas. Kalėdų giesmės iš Europos (kai ku
rios jų yra šimtmečių senumo) atkeliavo su 
atvykėliais: iš Austrijos “Tyli Naktis,” iš 
Anglijos “God Ręst You Merry, Gentlemen”, 
iš Prancūzijos “Cantique de Noel” (“O 
Holy Night”) ir kaipo Europos dovana Nau
jajam Pasauliui atsirado “Adeste Fidelis” 
(“O Come, All Ye Faithful”). Ši giesmė 
buvo išversta į daugiau kaip šimtą kalbų 
ir patarmių. Dar kitos giesmės yra veng
rų, lietuvių, ukrainiečių, skandinavų ir jos 
faktinai yra giedamos beveik visomis kal
bomis žmonių, kurie sudaro Ameriką.

Vliko Sveikinimas 
Kalėdų Proga

Kalėdų proga, nepaisydami priešo, ku
ris tebelaiko musų tautą pavergtą, rinksi
mės susikaupti, pasiguosti, pabendrauti. 
Bursimės visi, kur bebūtume—laisvėje ar 
priešo prislėgti ir išnaudojami pavergtaja
me krašte, ir tremtyje. Rinksimės pakylia 
dvasia, kaip tie pirmieji krikščionys rinkda
vosi Taikos ir Ramybės Valdovui pagerbti, 
pasišvęsti, ryžtis ir laimėti. Jokios kliūtys, 
net kankinimai tų didvyrių negąsdino. Di
dysis idealas, kurio jie siekė, į kurį tikėjo, 
vedė juos į pergalę. Jų buvo ateitis ir jie 
nugalėjo tamsos galias.

Bedvasis materialistinis komunizmas 
taip pat norėtų laikyti amžiams musų tautą 
sukaustytą, paniekintą ir robotu pavergtą 
Maskvai vergauti. Vieton kūčių dvasios, 
savytarpės meilės, laisvės vilčių, taikos ir 
džiaugsmo Kremlius siekia primesti tautai 
sumechanintą senį žaltį su priespauda, per
sekiojimais ir neviltim. Kalėdos skelbia iš
silaisvinimo viltį, taiką ir ramybę—Sovietų 
senis siūlo vargą, trėmimus, vergų stovyk
las ir kalėjimą. Tačiau, kaip šviesa išblaš
ko tamsą, taip kilnioji Kalėdų dvasia nu
galės sovietines užmačias panaikinti laisvę, 
sudrumsti taiką ir laikyti pasaulį branduoli
nio karo ir visuotinio sunaikinimo baimėje. 
Nieko nepadės Kremliui jo apgaulingos tai
kos, laisvų varžytynių ir kultūrinių mainų 
pažadai. Puikiai žinome, kad Sovietai, 
versdami pavergtuosius besieliais robotais 
ir sprausdami okupuotuosius kraštus į dik- 
tatorinio režimo rėmus, patys sau gaminasi 
Frankensteiną, kuris anksčiau ar vėliau 
nušluos komunistinius robotų kūrėjus nuo 
žemės paviršiaus. Kaip pirmųjų krikščio
nių laisvės ir tikėjimo obalsiai sukėlė Ro

mos vergus prieš imperijos jungą ir išlais
vino žmones iš Koliziejaus kankinimo ir ka
takombų, taip musų vieningas ryžtas gy
venti laisvai sutriuškins Maskvos, kuri gi
riasi esanti trečioji Roma, galią ir jos vergų 
imperiją.

Nuoširdžiai linkiu, kad šioji Kalėdų 
dvasia sustiprintų musų visų tikėjimą į tau
tos išsilaisvinimą ir kad pažadėtoji Kalėdų 
taika suteiktų mums džiaugsmo ir naujų, 
giedresnį rytojų žadančių, vilčių.

DR. A. TRIMAKAS,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Pirmininkas.

SLA Reikalai ir Veikla

I
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Mirė Mikas Kupris, 
Žymus SLA Veikėjas

Susivienijimo 115 kuopos 
ilgametė užrašų sekretorė Ona 
Miliauskienė praneš mums, 
kad gruodžio 17 dieną savo 
namuose, 42 Logan Street, 
Wilkes Barre, Pa., mirė Mikas 
Kupris, ilgametinis Susivieni
jimo narys ir žymus veikėjas 
Wyoming Klony. Jis būdamas 
sveikas dalyvaudavo įvairių 
lietuviškų organizacijų veiklo
je ir užimdavo vadovaujamas 
vietas. Susivienijimo septintoj 
apskrity velionis Kupris pir
mininkavo virš 20 metų, bet 
jo sveikatai pašlijus, pasitrau
kė iš pirmininko pareigų, o 
kartu pasitraukė ir iš lietuviš
kos veiklos.

Pirmomis sirgimo dienomis 
jis keletą mėnesių gydėsi ligo
ninėj, bet sveikatai pagerėjus, 
apleido ligoninę, gydėsi name. 
Jis dažnai mums rašydavo ir 
nusiskųsdavo pinigų trukumu 
dėl vaistų ir pragyvenimo, nes 
jo moteris seniai suparaližiuo- 
ta ir reikalinga pagalbos.

Apie velionio Miko Kuprio 
darbus Susivienijime ir lietu
viškoje veikloje parašysime 
vėliau, o šiuo kartu Tėvynės 
redakcijos, administracijos ir 
centro tarnautojų vardu reiš
kiame gilią užuojautą žmonai, 
dukroms, žentams, sunams ir 
gimnėms bei draugams, kurių 
Mikas Kupris nemažai turėjo.

Haverhill, Mass.

SLA 102 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
kviečiamas 1960 metais sausio 
mėn. 6 dieną, 7 valandą vaka
re, Klubo Name, 324 River 
Street.

Kuopos finansų sekretorė, 
Josephina Lakin, prašo visus 
kuopos narius ateisi į susirin
kimą ir išrinkti kuopos valdy
bą sekantiems 1960 metams. 
Taipgi kas nori įsirašyti į S. 
L. A. 102 kuopą, prašomi atei
ti į susirinkimą ir tapti na
riais.

S. Uždarinis,
SLA 102 kuopos narys.

St. Petersburg, Fla.

SLA 373 Kuopos Veikla

Gruodžio 17 dieną, ketvir
tadienį, Laiškanešių svetainė
je SLA 373 kuopa turėjo 
priešmetinį susirinkimą, ku
riame buvo perrinkta kuopos 
kuopos valdyba 1960 metams. 
Vienbalsiai išrinkta ta pati 
valdyba, kuri kuopai tarnauja 
šiais metais: pirmininkas K. 
Staupas, vice pirmininkas P. 
Ketvirtis, užrašų sekretorė ir 
organizatorė P. Gribienė, fi
nansų sekretorius G. Gribas, 
iždininkas J. Maskeliūnas.

Atliktos nominacijos kandi
datų SLA Pildomosios Tary
bos narių pareigoms.

Nutarta turėti vakarienę ir 
balių gruodžio 31 dieną, Laiš
kanešių svetainėje, 314 — 15 
Avenue So., St. Petersburge. 
Prasidės 6 valandą vakare ir 
tęsis iki pirmos valandos nak
ties. Bus gera vakarienė, ge-

t

ra muzika šokiams ir muzika
is programas vadovaujant 
muzikui K. Staupui. Smagiai 
palydėsime senus metus ir 
linksmai sulauksime naujuo
sius 1960 metus.

Kviečia visus atsilankyti ir 
užtikrina turėti gerą laiką

Kuopos Valdyba.

South Boston, Mass.

ŠIA 43 Kuopos Veikla

Kuopos nutarimai:
1. Kuopos susirinkimas š. 

m. gruodžio mėn. 9 dieną iš
klausęs fin. sekr. J. Vaičaičio 
pranešimą, ruošto kuopos 55 
metų sukakties banketo reiš
kia gilią padėką už sveikini
mus: SLA prez. P. Dargiui, 
sekr. dr. M. J. Vinikui ir ižd.
N. Gugienei, taipgi valdybos 
nariams, banketo šeimininkei 
A. Kropienei, jos pad. M. Gai
lienei ir jų bendrininkėms, ba
ro tvarkytojams: J. Kropui ir

P. Žiroliui, Lietuvių Piliečių 
Draugijos valdybai už auką 
$35.00, S. ir V. Minkams už 
radio skelbimų auką $30.00, 
pagrindinei kalbėtojai adv. S. 
Šalnienei ir visiems kalbėto
jams bei banketo dalyviams 
už atsilankymą.

2. Atkreipiamas SLA Pil
domosios Tarybos dėmesys 
dėl deiman’tinio vajaus, kurį 
turėtų pratęsti ir sausio mė
nesyje, nes dėl suvėluotų in
strukcijų gruodžio mėnesyje 
neįminoma reikiamų rezultatų 
atsiekti.

3. Metinis narių mokestis 
iš 60 centų pakeltas į $1.00 
metams kuopos reikalams, nes 
pakitėjusioms gyvenimo są
lygoms, imtas mokestis yra 
permažas. Šis mokestis bus 
vykdomas sekančiais metais.

4. Sekantis kuopos narių 
susirinkimas yra kviečiamas 
1960 m. sausio mėn. 13 dieną, 
7 valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpose, 
So. Bostone.

5. Paskirti SLA 236 kuopos 
$2.00 už atsiųstus jų išleistus 
kalendorius.

6. Pasiųsti susirinkimo su
aukotus pinigus $15.00 16 Va
sario Gimnazijai Vokietijoje.

ŠIA 43 Kp. Valdyba.

Plymouth, Pa.

Skaudi Nelaimė Susivienijimo 
Narių šeimoje

Skaudi nelaimė įvyko ponų 
Vyto ir Danutės Paulausku, 
Susivienijimo parių šeimoje. 
Jų sūnūs Donatas automobi
lio nelaimėj užsimušė gruodžio 
6 dieną, anksti ryte grįžda
mas iš šokių.

Donatas gimė Lietuvoje 
1935 metais Žemaitijoje, Kre
tingos rajone. Atvažiavo į šią 
šalį ir šį mies'tą 1952 meta;s 
iš Prancūzijos. Ten jis su tė
vu dirbo anglies kasykloje, bet 
čia vaikų neleidžia dirbti ka
syklose, tai vasarą dirbo dar
žuose, o žiemą lankė vidurinę 
mokyklą. 1955 metais įstojo 
į amerikiečių kariuomenę ir 
tarnavo tris metus medikalė- 
se pareigose Vokietijoj, Pran
cūzijoj ir Turkijoj. 1950 me
tais paliuosuotas iš kariuome
nės buvo pasilikęs rezervo ka
rys, tai laidojant Donatą bu
vo atsiųsti kareiviai ir stovėjo 
rykiuoti nešant kūną iš laido
jimo įstaigos ir taip nat iš 
bažnyčios.

Grabą ir gėles nešė jo ben
dradarbiai iš darbovietės.

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo iškilmingos maldos už 
velionio vėlę. Giedojo specia
liai šalę parapijos vargoninin
ko Karašausko, vargonininkas 
Ramanauskas, atvykęs iš ki
tos parapijos.

Lietuvių parapijos kapinėse, 
šalę1 kunigo pamaldų, buvo 
militarinė iššovimo zalpė ir 
trimitu sugrota. Užbaigta mi- 
litarine pareiga, šios šalies 
vėliava nuimta nuo grabo ir 
atiduota Donato motinai.

P-nia Danutė Paulauskienė, 
skaudžiai pergyveno šermenis 
sunaus, pareiškė: “karo metu 
jos vyras Vytas buvo rusų 
areštuotas, tai ji pati viena du 
mažus sūnus ir ant rankų 
nešdavo dukrytę Saulutę bėg
dama nuo einančių mūšių tar
pe rusų ir vokiečių, ir deng
davo kiek galėdama nuo bom
bų krintančių kelyje. Dabar 
23 me'tų sūnų turi palydėti į 
visuotiną poilsį”.

Į kapus lydėjo apie du de- 
sėtkai automobilių pilni žmo
nių. Iš kapinių visi sugrįžę 
buvo pavaišinti gerais pietais 
ir gėrimais Legijonų klube.

P-nų Paulauskų šeima atke
liavo pas dėdę Kazlauską ir 
jo tris dukteris. Čia jie visi 
įsijungę į lietuvių organizaci
jas ir kultūrišką veiklą. Teat
rą lošiant buvo reikalingas 
lošėjas, pakvietus Donatą, tė
vai pilnai pritarė, kad jis loš
tų jam skiriamą rolę ir patys 
dalyvaudavo perstatymo die
noj pamatyti kaip sūnūs ben
drai vaidina lietuvių įvykius.

Tai mes kartu su tėvais, 
broliu Vytu, sesute Saulyte ir 
kitais artimais liūdime netekę 

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOunsend 8-0298

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HlJmboldt 6-2818

i

832 North 7th St.
PHILADELPHIA 23, Pa 

WAlniit 3-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGEIJES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

651 Albany Avė. 
HAPTFORD 6, Conn. 

•’Hapel 7-5164

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, inc.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

•Siuritfnių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien, šeštadie-3

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

gero SLA nario lietuvio.
J. V. Staiiislovaitis.

Thompsonville, Conn.

ŠIA 113 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
1960 metais sausio mėn. 3 
dieną, 1-mą valandą po pietų, 
priprastoj vietoj.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami atsilankyti į 
šį metinį susirinkimą ir užsi
mokėti savo mėnesines mo
kėsis pilnai, kad nebūtumėt 
suspenduoti, nes susirinkimai 
laikomi kas 3 mėnesiai, tai ge
riau mokestis užsimokėti iš- 
anksto.

Bus ir kitokių reikalų apta
rimui, tad nepamirškite atsi
lankyti į susirinkimą ir atsi
veskite kandidatų prirašyti 
prie SLA 113 kuopos. Kurie 
turite vaikų ar jaunuolių, pri
rašykite ir juos.

SLA 113 Kuopos Sekr.

Chicago, Illinois

SLA 217 Kuopos Veikla

SLA 217 kuopa š. m. gruo
džio 6 dieną atliko savo meti
nį susirinkimą. Apsvarstyta: 
kultūrinių reikalų finansavi
mas, kuopos valdybos perrin
kimas, biudžeto reikalai. Pil
domosios Tarybos nominaci
jos ir kiti reikalai.

Vasario 16 d. Gimnazijos 
skoloms dengti nutarta skir
ti iš kuopos kasos $15.00, o 
pavieniai kuopos nariai jai su
dėjo dar $31.00. Tad Vasario 
16 d. Gimnazijai išsiųsta viso 
$46.00.

Perrenkant kuopos valdy

bą, nutarta palikti senąją se
kantiems metams. Kuopa la
bai dėkinga Vytautui Petrau
skui, sutikusiam eiti sunkiau
sias finansų sekretoriaus pa
reigas penktaisiais metais.

Svarstant biudžeto reikalus, 
sumanyta imamąjį kiekvieno 
nario įnašą kuopos reikalams 
padidinti iki 10 centų kas mė
nesį. Per kilusias diskusijas 

? vienas narys, pasisakydamas 
prieš sumanymą, siūlė siau
rinti kuopos išlaidas. Kitas 
narys išsitarė, kad mokesčių 
kėlimas atbaidys tautiečius 
nuo stojimo į SLA. Šiai kuo
pai išlaidų siaurinimas kol kas 
nėra pribrendęs. Iš praktikos 
patirta, kad pinigavimas iš 
parengimų jau besanti atgy
venusi seniena. Tad nutarta 
iš kiekvieno nario kuopos rei
kalams imti po 10 centų kas 
mėnesį.

Atliktos nominacijos kandi
datų SLA Pildomosios Tary
bos narių pareigoms.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus sausio 3 dieną.

Vasario 16 Gimnazijai au
kojusiu SLA 217 kuopos na
riu sąirašas:

A. Andziulis aukojo $1,00, 
J. Kaunas — $2.00, J. Kučin
skas — $2.00, V. Petrauskas
— $5.00, M. Simokaitis —‘ 
$2.00, K. Sumskytė — $1.00, 
P. Vaičkus — $1.00, A. Juk
nienė — $1.00, K. Kaunas — 
$2.00, A. Ozis — $2.00, J. 
Rakutis — $1.00, A. Stankus
— $1.00, J. Urbutis — $1.00,
V. Vismantas — $1.00, L. 
Juodelis — $1.00, L. Kleiva — 
$1.00, M.. Palokas — $1.00,
J. Sakalas — $2.00, L. Šmulk
štys — $2.00, J. Kasakaitis — 
$1.00 Kuopos Koresp.
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Iš kairės i dešinę sėdi: Matas, Povilas, Aldona Vinikiene, 
Vincas, Bruce, Aldona, Ona Vinikiene ir dr« M. Vinikas.

Avė. 
Toronto,

INDRELIENE
202 St. Clarens
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South Boston, Mass.
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km.,
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Anta-
Kauno
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VALATKA
175 Seventh Avė.

Paterson,

pasikviesdamos 
veikėjams linkime ge-

Viso _________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Viso_____________ _________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Antano su-
Ka'šiadory-

SLA 368 Kuopos Metinis 
Susirinkimas

Pomirtinių ir

metų amžiaus pa- 
nariai — reguliarus

Pastoviosios Komisijos
(Atkelta iš 2 pusi.)

Lietuviu Amerikoj? 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gruodžio 19, 1959 Metais

GUSTUS
10 Bamford Avė.

Hawthorne,

Jaunuolių Komisija 
Kanadoje

JOKŪBAITIS
20 Indian Trail

Toronto, Ont.

sūnūs, 
Kauno

SHALINS
(Shalinskas)

Paieškojimai

ANASTAZIJA WHITE, 35 kp, Wilkes-Barre, Pa, 
gimusi rugsėjo 9, 1892 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 9, 1911 m. Mirė lapkričio 3, 
1959 m. Velionės vyrui, John White, pomirti
nės išmokėta _______________________________

Gruodžio 25, 1959

l 
!
♦
♦

I
i
i

PETRAS VAITEKUTIS, 23 kp, Shenandoah, Pa, 
gimęs sausio 10, 1890 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 5, 1922 m. Mirė lapkričio 8, 
1059 m. Velionio pusseseriai, Anna Gcdraitis, po
mirtinės išmokėta__ ,___ _____________________

Savaitinė Atskaita Išmokėtų

Ligoje Pašalpų
tekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo

REED, 126 kp., New York, N. Y., sirgo 1 sav. 2 d.------
------------------------ . - — ■ _ . . - 5 a.

Pradžia 9 valandą vaka
re, bus meninė dalis, vakarie
nė ir šokiai. Rengėjai kviečia 
registruotis iš anksto, nes 
vietų skaičius ribotas. Rep.

KARDELIS
683 Beatty Avė.

Verdun-Montreal.
POLGRIMAS

172 Boyle Rd.
St. Catherlnes, Ont.

«... ........

GENERAL PARCEL & TRAVEL
WEST 14th STREET 

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

141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą, 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

musų smuikininkas, 
koncerto programo- 
ruošia New Yorko 

Remti Komitetas 
d. šeštadienį, Aprei-

PETRONE URBONAVIČIENĖ, 14 kp., Cleveland, 
Ohio, gimusi liepos 26, 1884 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė sausio 11, 1914 m. Mirė lapkri
čio 26, 1959 m. Velionės dukteriai, Antaninai 
Urban, pomirtinės išmokėta _________________

Visiems musų draugams ir klijentams linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Dėkojame už pasitikėjimą ir daugelį užsakymų

PAUL ZUiLIS, 270 kp., Niagara Falls, N .Y., gimęs 
balandžio 23, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė sausio 7, 1923 m. Mirė lapkričio 29, 1959 
m. Velionio sunui, Jerome Caspcr, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________

674.00
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

Pirmieji Naujosios Vaiky Apdraudos Pionieriai

Į naują vaikų apdraudą, kuri yra išleista atžymėti SLA 
deimantinei sukakčiai, pirmieji vaikai buvo prirašyti SLA or
ganizatorės p. O. Vinikienės.

Dr. M. Vinikas yra sūnūs SLA sekretoriaus, jo vaikai 
jau yra trečios eilės amerikiečiai. Taigi, trečios eilės lietu
viai dr. M. J. Viniko anūkai, tampa jau antrą kartą šimta
procentiniais SLA nariais, nes visa šeima nuo seniai yra SLA 
šimtaprocentiniai nariai, kurie turi reguliares SLA apdrau- 
das.

Šis atsitikimas tai geras pavyzdys visoms SLA šeimoms, 
tapti antrą ir net Itrečią kartą šimtaprocentiniais nariais.

SLA Veikėjų, Organizatorių ir Kuopų 
Valdybų Pirmaujantis Uždavinys— 

Naujas Apdraudas Platinti
Pilnu ir giliu nuoširdumu musų veikėjai ėmėsi Deimantinio 

SLA Jubiliejaus garbei įvestų ypatingai palengvintų apdraudų 
platinimo musų visuomenėje. Visi dirba įsitikinę, kad ne tik 
padaro naudą tam jaunam nariui kurį jie apdraudžia, bet taip 
pat atlieka ir svarbų patarnavimą lietuviškai visuomenei, stip
rindami jos organizuotas pajėgas. Šiame svarbiame darbe 
reikalinga atsiminti ir vadovautis tokiomis trumpai suminėto
mis sąlygomis:

(1) Deimantinio Jubiliejaus naujos apdraudos bus duo
damos tam tikrą laiką, kol neišsisems SLA skirtas joms už
tikrinti ir garantuoti Atsargos Kapitalas, 
yra neatidėtinas ir dabar tuojau vykdomas.

(2) Vaikus nuo gimimo dienos iki 18 
lengvintom sąlygom gali apdrausti SLA
ir draugybos nariai. Kadangi draugybos nariais gali būti 
ir svetimtaučiai, kurie priimtini kuopai, tai ir jie gali apdrausti 
savo vaikus. Iki $2,000.00 galima apdrausti vaiką be daktaro 
sveikatos tikrinimo. Jaunuolis sulaukęs 18 metų amžiaus to
mis pačiomis apdraudos duoklėmis perkeliamas į suaugusių 
skyrių jau su pilnomis SLA nario teisėmis ir pareigomis. Pa- 
šalpgavis bet kada gali pakeisti vaiko apdraudą į kitą SLA 
duodamą apdraudą.

(3) Jaunuoliai nuo 16 metų iki 25 metų amžiaus įstodami 
į palengvintų sąlygų apdraudą, patys pasirašo aplikaciją ir

• patys pasirenka pašalpgavį. Jie apdraudžiami iki $2,000.00 
be sveikatos tikrinimo. Jaunuolis bet kada gali pakeisti savo 
apdraudą į kitą SLA apdraudą ir naudojasi privilegija mo
kėti palengvintas duokles, susidariusių jo apdraudoje rezervų 
pagrindu.

(4) Vaikas perkeltas į suaugusių skyrių, o taip pat jau
nuolis apsidraudęs palengvintom sąlygom, kaipo pilnateisis 
SLA narys, savo narystės palaikymui moka į Ekspensų Fondą 
17 centų į mėnesį.

(5) Vaiką palengvintom sąlygom gali apdrausti keli asme
nys, bet bendra apdraudos suma negali būti didesne, kaip 
$10,000.00.

Nauja apdrauda palengvintom sąlygom duodama ir tiems 
vaikams bei jaunuoliams, kurie jau turi SLA apdraudą. Todėl 
daugelis SLA veikėjų jau pasinaudojo Susivienijimo gražia do
vana. Yra šimtaprocentinių SLA šeimų, kurios vaikus ap
draudė papildoma apdrauda ir padarė savo šeimas dvigubai 
šimtaprocentinėmis SLA šeimomis.

(6) Naujas SLA Planas Klubams ir Draugijoms duoda ga
limumą jų nariams gauti didesnes naudas SLA apdraudų ir 
pašalpų pavidalu. Klubas ar draugija veikia, kaip iki tol sa
varankiai, o jų nariai gauna svarbias privilegijas: (a) SLA 
draugybos narių pagrindu jie įsijungia į Susivienijimo plačią 
veiklą, (b) jie gali gauti akcidentalę apdraudą, (c) jie gali 
gauti ligoje pašalpą ir (d) turi teisės savo vaikus SLA ap
drausti palengvintom sąlygom.

(7) SLA paskatindamas ir paragindamas veikėjus bei 
organizatorius kiek galima daugiau naujų narių per gruodžio 
mėnesį prirašyti iki 1960 metų sausio 1 d., paskyrė penkias 
pinigines dovanas. Kas pirmas prirašys 75 naujus narius 
gaus vieną iš šių dovanų:

Pirma premija—$100.00, antra premija—$50.00, trečia 
premija—$25.00, ketvirta premija—$15.00 ir penkta premija— 
$10.00.

(8) Visos SLA regujiarės apdraudos, visi skyriai—gyvy
bės apdrauda viso amžiaus mokesčiais, gyvybės apdrauda per 
20 metų išmokama, taupomoji apdrauda per 10 metų ir taupo
moji apdrauda per 20 metų išmokama—veikia tomis pačiomis 
sąlygomis ir duoklėmis, kurios nurodytos SLA Mokesčių Len
telėse. Aplikantai išpildo reguliares aplikacijas. Vajaus darbai 
eina toliau, kaip buvo paskelbta ir nurodyta SLA Vajaus Ko
misijos pranešimuose.

Kalėdų šventes ir Naujuosius Metus SLA veikėjai 
džiuginančiomis nuotaikomis, nes jaučiamas visuotinas 
žimas Deimantinio Jubiliejaus garbei įvestas lengvų 
apdraudas plačiausia paskleisti, tuo budu perteikiant 
Susivienijimo dovanas Amerikos lietuviams.

Kuopos veikia sutartinai/ į talką 
veikė jus-S Visiems šio didelio darbo

Šių metų gruodžio 27 dieną 
6:30 valandą vakare įvyksta 
368 kuopos metinis susirinki
mas, kuriame bus atliktos į 
SLA Pildomąją Tarybą nomi
nacijos ir bus renkama atei
nantiems metams kuopos val
dyba. Susirinkimas įvyksta 
197 Maujer Street (parapijos 
salėje). Visi kuopos nariai 
prašomi būtinai atvykti ir ne
vėluoti.

Izidorius Vasyliunas, 
žymus 
dalyvaus 
je, kurį 
Skautams 
sausio 23
škimo Parapijos salėj, Brook
lyn, N. Y.

ALT S-gos namuose š. m. 
gruodžio mėn. 31 dieną ren
giamas Naujų Metų sutiki

mas. Registruotis ir mokestį 
įmokėti pas A. Vilėniškį, Tele
fonas AV 2-4093, iki š. m. 
gruodžio mėn. 20 dienai. Įėji
mas suaugusiems $5.00, jauni
mui $2.50.

Jaunuolių Komisija
New York, N. Y.

DAGYS
1135 Blake Avė.

Brooklyn 8, 
MALDUTIS

312 Palmetto St.
Brooklyn 27, 

JAKS-TYRIS
42 Jerome St.

Brooklyn 7,
J. KIZNIS

113 Jerome St.
Brooklyn 7, 

AVIŽONIS
51 Maple Avė. 

Bay Shore, L. I., N. 
VIRBICKAS

924 Madison St.
Brooklyn 21, 

AUKŠTIKALNIS
405 Onderdonk St.

Brooklyn 37, 
VALATKIENE

125 Seventh Avė.
Paterson,

STRAZDAS 
1620 Pinetree Cr.

Toronto, 
PREIKŠAITIS 

576 Dufferin St.
Toronto,

Išmokėtos pomirtines
DOMINIKA RISKEVIČIENĖ, 5 kp.,' Plymouth, Pa., 

gimusi 1880 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė sausio 28, 1908 m. Mirė lapkričio 23, 1959 
m. Velionės dukteriai, Onai Riskevičiutei, po
mirtinės išmokėta___________________________

JONAS PAJAUSKAS, 74 kp., So. Chicago, III., gi
męs gegužės 20, 1894 m., Shenandoah, Pa. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1915 m. Mirė lapkri
čio 14, 1959 m. Velionio žmonai, Uršulei Pajaus- 
kas, pomirtinės išmokėta__________________ __

-ANTANAS JONAVIČIUS, 126-pav. kp., Ncw York, 
N. Y., gimęs vasario 22, 1882 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 6, 1918 m. Mirė liepos 
10, 1959 m. Velionio dukteriai, Rože Janavičius- 
Johnson, pomirtinės išmokėta________________

ONA BARTKEVIČIENĖ, 179 kp., Zeigler, III., gimusi 
spalių 5, 1’887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1922 m. Mirė lapkričio 5, 1959 m. Ve
lionės vaikams, Anthony Petrauski ir Elenai Pet- 
rauski-Visockis, pomirtinės išmokėta__________

VLADAS VITKAUSKAS, 196 kp., Chicago, III, gimęs 
sausio 15, 1912 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 17, 1950 m.; pridėtinę apdraudą paėmė 
vasario 1, 1954 m. Mirė lapkričio 13, 1959 m. 
Velionio žmonai, Onai Vitkauskas, pomirtinių iš
mokėta ____________________________________

IGNAS RAINDIS, 280 kp., Jackson, Mich., gimęs kovo 
20, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spa
lių 4, 1919 m. Mirė gruodžio 5, 1959 m. Velionio 
žmonai, Izabelei Randienei, ir dukteriai, Joscphinc 
Lalttas, pomirtinės išmokėta --------------------------

MORTA GEČIENĖ, 316 kp., Westabur, Pa., gimusi 
spalių 5, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 7, 1924 m. Mirė lapkričio 23, 1959 m. 
Velionės sunui, Jurgiui Gečui, pomirtinės išmokėtą

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. LELUS, 131 kp., Minersville, Pa., sirgo 2 savaites 3 dienas ------
M. SABESTINIENE, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 5 sav. 6 d. ___ 
V. BALUTIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 4 sav. 2 d. ---------------
A. JNOZAPAITIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 savaites ---------
M. LAPINSKAS, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 12 savaičių ___
A.
O. PAUKŠTIENE, 158 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 6 sav. 5 d.------
A. RUKŠĖNAS, 262 kp., Waukegan, III., sirgo 12 savaičių ------------
M. BUGAVECKIENE, 275 kp., Springfield, III., sirgo 11 sav. 6 d..__.
E. VALENTIENE, 294 kp., Carlinville, III., sirgo 12 savaičių---------
S. GERKE, 301 kp., Cicero, III., sirgo 3 sav. 2 d.--------------- -------—
M. GEČIENE, 316 kp., Westaburg, Pa., sirgo 9 sav. 6 d. ----------------
J. RUSSAS, 247 kp., Providence, R. I., sirgo 5 sav. 3 d. --------- ------
E. ZORSKIS, 362 kp., Collinwood, Ohio, sirgo 6 savaites ----------------

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

132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

CO., INC.
Atdara kasdien nuo b-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje 

Avenue
CONN.

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHIIjADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

Kiek

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yęrke paieškomi MmMiv*' 
Kripaityte Emilija, Jono duktė, 

iš Mežiunų km., Krinčino vals., Bir
žų apskr.

Latvinienė Marijona.
Leita Jonas.
Lingys Antanas, Jonas, ir Juo

zas, Jono sūnus, iš Skaudvilės vai.
Mažeika Vincas, iki karo gyvenęs 

Kaune.
Mundeika Antanas ir

na.
Paškauskas Antanas, 

nūs, g. 1905 m., gyvenęs 
je.

Paulauskas Juozas, i; Gurklių 
km., Tauragės vals.

Ramila Pranas, gyvenęs Bostone. 
Šalčiutė-Kapickicnė Autose, 

no duktė, iš Čekiškės vals., 
apskr.
Sankalaitė-Srikaitis Ona, 

riaus duktė, g. Batakiuose, 
Chicago, III., So. Statė St.

Šeibokas Jonas, Antano 
gim. 1924 m., išvežtas iš 
1944 m.

šliažas Vladas, Vlado sūnūs.
Stankevičienė Karolina-Elena, bu

vo ištekėjusi už Vaclovo Stanke
vičiaus, išvyko Amerikon iš 
gos su sunum ir dukterimi.

Urbonas Jokūbas, Petras ir 
cas, Kazio sūnus, iš Girinskų 
Tauragės apskr.

Aleknavičiutč-čekanauskienė 
Liudviko duktė.

Linkevičiūtė Elzbieta ir jos sesuo 
Martusevičiene Ona, Adomo duk
terys.

I
ROCKFORD, ILL.

Jei galvojate parduoti ar ■ 
pirkti namą bei kitokią nuo- , 
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite: J

WO 5-5890 ]
Taip pat patarna”j«me pinigų J 
ir siuntinių persiuntimui j J 
Lietuvą ir kitus kraštus. J 

J. DAGYS Real Estate j 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Salia»

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

A.L. BALTRŪNAS-B AITO*
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

ieškomieji arba apie Juos žinan 
maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OP’ LITHUANIA,

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

- 84-02 Jamaica Avė 
<a.t Forėst Parkway Statiom 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotu 

Koplyčias suteikiam d*- 
mo karna! visose dclyse 

miesto.

dudotuvių Direktoriai 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Te). VTrginia 7-4499

VADOVAS Į SVEIKATĄ
B U K I T E S V E I K I

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

SUS W. GSrd St.. Chicago 29. HL
Telefonas Republic 7-7868

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV V’ tuP daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dt?da daug žinių iš lietuvifikosio* 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoso— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis- 
pusmečiais, ketvtrtimis^ ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" gauna 
bar gan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Paraėyta 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 imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.636 East Broadway

Kaina tik 75 centaL 
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 reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikas" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metanui. $7 00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS


	1959-01-02-TEVYNE-I5-8
	1959-01-09-TEVYNE-i5-8
	1959-01-16-TEVYNE-i5-8
	1959-01-23-TEVYNE-i5-8
	1959-01-30-TEVYNE-i5-8
	1959-02-06-TEVYNE-i5-8
	1959-02-13-TEVYNE-i5-8
	1959-02-20-TEVYNE-i5-8
	1959-02-27-TEVYNE-i5-8
	1959-03-06-TEVYNE-i5-8
	1959-03-13-TEVYNE-i5-8
	1959-03-20-TEVYNE-i5-8
	1959-03-27-TEVYNE-i5-8
	1959-04-03-TEVYNE-i5-8
	1959-04-10-TEVYNE-i5-8
	1959-04-17-TEVYNE-i5-8
	1959-04-24-TEVYNE-i5-8
	1959-05-01-TEVYNE-i5-8
	1959-05-08-TEVYNE-i5-8
	1959-05-15-TEVYNE-i5-8
	1959-05-22-TEVYNE-i5-8
	1959-05-29-TEVYNE-i5-8
	1959-06-05-TEVYNE-i5-8
	1959-06-12-TEVYNE-i5-8
	1959-06-19-TEVYNE-i5-8
	1959-06-26-TEVYNE-i5-8
	1959-07-03-TEVYNE-i5-8
	1959-07-10-TEVYNE-i5-8
	1959-07-17-TEVYNE-i5-8
	1959-07-24-TEVYNE-i5-8
	1959-07-31-TEVYNE-i5-8
	1959-08-07-TEVYNE-i5-8
	1959-08-11-TEVYNE-i5-8
	1959-08-14-TEVYNE-i5-8
	1959-08-18-TEVYNE-i5-8-PART-1
	1959-08-18-TEVYNE-PART-2
	1959-08-21-TEVYNE-i5-8
	1959-08-28-TEVYNE-i5-8
	1959-09-04-TEVYNE-i5-8
	1959-09-25-TEVYNE-i5-8
	1959-10-02-TEVYNE-i5-8
	1959-10-09-TEVYNE-i5-8
	1959-10-16-TEVYNE-i5-8
	1959-10-23-TEVYNE-i5-8
	1959-10-30-TEVYNE-i5-8
	1959-11-06-TEVYNE-i5-8
	1959-11-13-TEVYNE-i5-8-PART-1
	1959-11-13-TEVYNE-PART-2
	1959-11-20-TEVYNE-i5-8
	1959-11-27-TEVYNE-i5-8
	1959-12-04-TEVYNE-i5-8
	1959-12-11-TEVYNE-i5-8
	1959-12-18-TEVYNE-i5-8
	1959-12-25-TEVYNE-i7-8



