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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
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I 
I 
i

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

✓
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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

21
I

Mahanoy City, Pa
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Cleveland, Ohio

I

800.00

NAUJIENOS

NAUJIENOS
Y

I 
i 
t

r
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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*




