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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

-----m.,

----- 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
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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-
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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

v • 24

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




