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PREZ. EISENHOWERIO PASIŪLYMAI 
NAUJAM KONGRESUI4 ,.............................. ,

Ginčijamasi Dėl Pasiūlyto Biudžeto
Jungtinių Amerikos Valstybių naujam kongresui 

susirinkus, prezidentas Eisenlioweris pa si u 1 ė 77 
bilijonų dolerfų suba.lans.uotu biudžetų, kuris kongre
so sutiktas nepalankiai ir sukėlė didelius ginčus. 
Pasiūlyme, tarp kitų dalykų, Prezidentas siūlo pakelti 
taksus nuo 3 iki 4% cento gazolino galonui ir iki 5 cen
tų pašto ženklus paprastiems laiškams. Prezidentas sa
ko, kad biudžetas yra taip subalansuotas, kad apsaugo
ti kraštą nuo infliacijos pavojaus ir pinigų mėtinio be
reikalingiems reikalams.

Tokiam Prezidento biudžetui, ypač žemės ūkio šel
pimo sumažinimui nepritaria abiejų partijų kongreso 
nariai, todėl dėl biudžeto kongrese vedamos karštos dis
kusijos, ypač dėl žemės ūkio programos. ,

Demokratai nepatenkinti, ir gynybos reikalams pa
siūlyta pinigų suma, jie pasirįžę peržiūrėti gynybos 
budžetą ir erdvių sviedinių skyrių. Tiems reikalams 
Prezidentas pasiute 1960 fiskaliams metams 41 bilijoną 
dolerių. Demokratai kongresmanai mano, jog tai yra 
labai pavojingas dalykas išlaidas mažinti militariniams 
reikalams. Demokratai sako, kad biudžetas paruoštas 
ne su gerais norais, bet politiniais sumetimais, vienos 
republ ikonų partijos naudai.

Vyriausybė tikrina, kad biudžetas subalansuotas, 
tačiau kongresso kai kurie nariai pareiškia priešingą 
nuomonę. Senatorius Johnsonas labai teisingai paste
bėjo, kad biudžetas balansuojamas ne tuo tikslu, kad 
žmonėms sumažinti mokesčius, bet kad jiems mokesčius 
padidinti, kaip gazolino ir pašto už laiškų siuntinėjimą. 
Daroma ir kitų primetimų dėl biudžeto mažinimo, kad 
buk jis daromas ne sulig tautos reikalavimo, kaip že
mės ūkio rėmimas, rakienų tyrimai ir kiti reikalai, ku
rie yra svarbus visai tautai.

REZOLIUCIJOS,
Priimtos metiniame ALT suvažiavime Chicagoje, 
Sherman viešbutyje, 1958 m. gruodžio 6 ir 7 dd.

Telegrama JAV prezidentui

Lithuanian American Coun- 
cil, composed of diverse poli- 
tical and ideological groups of 
American citizens of Lithu
anian origin including thou- 
sands of Lithuanian societies 
and clubs in the U. S. A., at 
its annual meeting, held De- 
cember 6 and 7, 1958, in Chi
cago, has unanimously voted 
to send you, Mr. President, 
its warmest greetings and to 
cxpress its sincere appreci- 
ation and gratitude for refu- 
sing to recognize the violent 
and illegal seizure of the so- 
vereign, independent Baltic 
Statės and especially for your 
sympathetic attitude toward 
the people of Lithuania, suf- 
fering under the heel of the 
cruel Comjnunist oppressor.

Chairman — L. šimutis 
Secretary—-Dr. P. Grigaitis.

Telegrama valstybes 
sekretoriui

>■

the unanimous 
of approval and 
for your firm and 

stand in defense

Lithuanian American Coun- 
cil at its annual meeting, held 
Decembcr 6 and 7, 1958, in 
Chicago at Sherman Hotel, 
wishcfe to convey to you, Mr. 
Secretary, 
sentiment 
admiration 
couragcous
of international pohcy based 
on principles of civilized hu- 
manit.y and dcmocracy. This 
meeting of Lithuanian Ame
rican Council fully supports 
your determination to stand 
by 2,200,000 people in West 
Berilu not to yield to Soviet 
Russia’s demand that Wes- 
tern Povvers give up their po- 
sition i n former 
of Germany. The 
the Council feels 
eventual solution

capital city 
meeting of 
that in the 
of German

s

problem leading to Germany’s 
unification no a g r c e m e n t 
should be entered into, wich 
would prejudice directly or 
indircctly the vital interesets 
of Lithuania. Admiring your 
untiring efforts to achieve a 
just and durable pease būt at 
the šame time to be prepared 
to repel any aggrtessive di- 
sign of Soviet imperialism 
against the nations of the 
free world the Lithuanian 
American Coucil vvishes you 
success, strength and good 
health.
Chairman
Secretary—Dr. P. Grigaitis.

REZOLIUCIJA

tuvių pasiryžimą tęsti kovą 
už Lietuvos laisvę, budėti jos 
reikalų sargyboje, griežtai at
metant vylingus Lietuvos 
okukantų tiesioginiu ar netie
sioginiu budu peršamus “kul
tūrinio bendradarbiavimo” pa
siūlymus ir kelti viešumon 
sovietų imperializmo piktada
rybes bei klastas, tuo budu 
padedant Amerikos žmonėms, 
vyriausybei i 
ginti šią šalį 
šaulio tautas 
pavojaus;

4. Raginti
gus geros valios lietuvius ne
nustoti vilties, kad Laisvės 
idėja, Teisingumo ir Žmoniš
kumo idealai paims viršų — 
ir musų tėvų kraštas nusikra
tys tironų jungu; musų mo
ralinė pareiga — dėti visas 
pastangas, kad toji valanda 
ateitų galimai greičiau;

5. Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas konstatuo
ja, kad visos nepolitinio pobū
džio lietuviškos organizacijos, 
kurios neįeina tiesioginiai į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sąstatą, kaip jaunimo, profe
sinės, BALFo, Lietuvių Ben
druomenės ir kitos, atlieka 
kultūrinėje, lietuvybės išlai
kymo ir šalpos srityse pozity
vų darbą ir tuo budu aktyviai 
talkina laisvės kovoje;

6. Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, didžiai ver
tindamas nesilpnėjantį įnašą 
laisvės kovoje, siųsdamas sa
vo geriausius sveikinimus, 
nuoširdžiai už darbą dėkoja: 
Lietuvos (Diplomatinei Tarny
bai, Lietuvos Laisvinimo 
Veiksniams, visų organizacijų 
valdyboms ir nariams, lietu
viškų laikraščių, žurnalų bei 
knygų leidėjams ir redakto
riams, radio valandėlėms, lie
tuviškų mokyklų vedėjams ir 
mokytojams ir visai aktyvia
jai lietuviškai visuomenei.

ALT Metinis Suvažiavimas. 
Chicago, 1958 m. 
gruodžio 6 ir 7 dd.
<A ......... ............................ -t

L. Šimutis

Savo metiniame suvažiavi
me Chicago, Sherman viešbu
ty, 1958 m. gruodžio 6 ir 7 
dienomis, Amerikos Lietuvių 
Taryba nuodugniai išdiskuta
vo pateiktus sumanymus, lie
čiančius ALT organizaciją, 
nusistatymą pagrin d i n i a i s 
k 1 a u s i m ais bei 
veiklos planus ir 
nutarė;
. 1. Pabrėžti, kad 

Lietuvių Taryba, 
taip ir pasilieka, organizacija, 
sudaryta iš pagrindinių ide
ologinių grupių ir abiejų susi
vienijimų atstovų, pagrįsta 
laisvo susitarimo, bendradar
biavimo ir lygybės principais, 
sitatant vyriausiuoju savo už
daviniu ginti teisėtus lietuvių 
tautos reikalus ir siekti ne
priklausomos, laisvos ir de
mokratines Lietuvos Respub
likos atstatymo;

2. Pareikšti, kad įeinančios 
į ALT grupės yra pasižadėju
sios Lietuvos laisvinimo sri
tyje veikti sutartinai, ven
giant viso to, kas skiria, o 
jieškoti visada to, kas jungia;

3. Pakartoti Amerikos lie-

tolimesnės 
vienbalsiai

I

Mirė Rašytojas Šei 
nius-Jurkunas

Iš Švedijos pranešama, kad 
Stockholme sausio 15 dieną 
mirė plačiai žinomas rašytojas 

■ Ignas Šeinius-Jurkūnas, su
laukęs apie 70 metų amžiaus. 
Jis gimė 1889 metais balan
džio mėn. 3 dieną, Šeiniunų 
kaime, Ukmergės apsrityje. 
Baigęs pradinę mokyklą, to
liau mokėsi Vilniaus gimnazi
joje, Kauno Saulės mokytojų 
kursuose ir Maskvos universi
tete. Lietuvai tapus nepriklau
soma valstybe, jis buvo pas
kirtas atstovu Skandinavijos 
valstybėse ir Suomijoje. Pasi
traukęs iš diplomatinės tarny
bos, tūlą laiką buvo “Aido“ 
redaktorium.

Iš daugelio jo parašytų vei
kalų galima paminėti šiuos: 
Vasaros vaišės, Kuprelis, 
Siegfried Immerselbe atsijau
nina. Jis rašė lengva ir vi
siems suprantama lie t u v i ų 
kalba, užtad jo raštai mėgia
mi ir plačiai buvo skaitomi ne
priklausomoje Lietuvoje ir ki
tuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių.

Per paskutinius keletą me
tų jis gyveno Švedijoje, kur ir 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Asmenyje Igno Šeinjaus- 
Jurkuno, lietuviai neteko ga
baus ir populiaraus rašytojo.

Esame išvakarėse VASARIO 16 D. šventės. Kiekvienais 
metais tąją dieną tūkstančiai lietuvių laisvajame pasaulyje pa
mini musų tautos istorinį didelės reikšmės įvykį, nes Lietuvos 
Taryba, pasirašydama 1918 m. vasario 16 d. aktą, atstatė mu- 
sų valstybę. Jos paskelbtas aktas buvo musų tautos ilgai 
vestos 'kovos vaisius ir jos didžiausio troškimo išsipildymas.

Šio istorinio įvykio paminėjimas yra virtęs visų lietuvių 
pastoviu ir gražiu papročiu. Tačiau, kada Lietuva neteko lais
vės, tai ir minėjimas įgavo naują prasmę. Jei Nepriklausomos 
Lietuvos laikais toji šventė teikdavo tautai džiaugsmo ir nau
jo ryžto atgautai laisvei išlaikyti, tai dabar, vergijos metuose 
VASARIO 16 D. minėjimas, jau virsta laisvuos kraštuos gyve
nančių lietuvių jėgų telkimu kovai Lietuvos valstybei atstatyti.

Taigi ir šiais metais

TAUTOS ŠVENTE TURI BŪTI PAMINĖTA 
KOVOS ŽENKLE

Įtakinga kovos priemonė, kaip patyrimas rodo, yra musų 
pačių šauksmas pasauliui suprasti padėtį vergaujančių tautų 
ir pavojų gresiantį žmonijos laisvei. Kartu turime reikalauti, 
kad visos tautos galėtų pasinaudoti teise, ne svetimai jėgai 
spaudžiant, laisvai pasisakyti ir apsispręsti dėl savo valdymosi 
ir likimo. Todėl visuose VASARIO 16 D. susirinkimuose pri
imkime reikalingo turinio rezoliucijas ir jas pasiųskime savo 
valstijų senątoriams, kongresmanams, 
'kitiems įtakingiems asmenims.

Jungtinėm Tautom ir

rezoliucijos turi reikš- 
tautai padarytą ir ne

atitaisytą skriaudą ir palaikome laisvės siekimo mintį gyvą. 
Tokios veiklos rezultate JAV, o taip pat ir daugelis kitų vail-

Minėjimuose priimtos ir pasiųstos 
mės. Jomis primename pasauliui musų

stybių, nei šiandien nepripažįsta politinio' pasikeitimo Lietu
voje, įvykdyto Sovietų Rusijos jėga ir smurtu.

Taip pat reikšmingu laimėjimu yra tas, jog JAV Senate 
ir Kongrese kasmet yra paminima Lietuvos laisvės paskelbimo 
sukaktis. Tąja proga senatorių ir kongresmanų pasakytos kal
bos ir kai’kurios rezoliucijos yra skelbiamos Kongreso rekor
duose ir atskira knygele paskleidžiamos 
lietuvių tarpe. Tai labai didelis įnašas 
darbą.

Susivienijimo vadovybė, kaip ALTo
tengia, kad toji knygelė pasiektų kiekvieną SLA kuopą. Nese
nai visom kuopom ji buvo pasiųsta. Joje yra .pilnos žinios apie 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 40 metų sukakties 
'minėjimą Kongrese ir Senate praėjusiais metais. Manoma, 
kad pasiųstoji knygelė patarnaus kuopom paruošiant šiais me
tais naujas rezoliucijas.

Malonu pranešti, kad Amerikos Lietuvių Tarybos Infor
macinio Biuro New Yorke vedėja M. Kižytė yra pareiškusi, 
kad galime tikėtis, jog VASARIO 16 D. 41 metų sukaktis bus 
minima SLA Senate bei Kongrese ir šiais metais. Tąja proga 
p. M. Kižytė yra prašiusi priminti visom SLA kuopom, kad jos 
pasistengtų pasiųsti rezoliucijas Lietuvos laisvinimo reikalais 
savo valstijų senatoriams ir kongresmanams. Kiekviena kuo
pa, nors ji dalyvautų bendram šventės minėjime, savo arti
miausiame susirinkime atskirai gali priimti rezoliucijas ir jas 
pasiųsti nurodytiems asmenims.

Šiais meta/s rezoliucijų siuntimas yra dar reikalingesnis. 

Kaip žinoma Nepriklausomos Lietuvos valstybės teisės buvo pa
žeistos Vatikano. Todėl svarbu butų, kad rezoliucijose atspin
dėtų tų teisių gynimas.

Visi prisidėtim prie kovos Lietuvos laisvei atgauti. Kar
tu stiprinkim viltį, kad musų tauta, kaip ir kiti vergaujantieji 
kraštai, laisvę vėl atgaus. Kiekvienas smurtas ir priespauda 
prieštarauja bet kuriai teisei ir nesuderinama nei su teisingu
mu nei su žmonijos laisve. Istorija rodo, kad kiekviena ver
gija, anksčiau ar vėliau, žlunga. Tokio likimo susilauks ir So
vietų Rusijos sukurta bei primesta vergija kitom tautom. Ateis 
diena, kada ant sovietinės vergijos griuvėsių kursis tautos 
laisvam gyvenimui, o tarp jų

Announcing

SPECIAL MEMBERSHIP DRIVE FOR

griuvėsių 
ir Lietuva.
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AMERICANS OF LITHUANIAN DESCENT
i

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

•Z

The cost for fuil $1,0000 insurance benefit

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

lt
ance. 
better.

provides Modern, Low-Cost Fraternal Life insur- 
IiAA insurance benefits are good—there is none

J

for adiiits is only aliout as follows:young 
r

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

14 cents a day for $1,000.00 20-Year Endowmei\t
29 cents a day for $1,000.00 10-Year Endowment
12 cents a day for $3,000.00 Triple Life Benefit terminating at age 65 years

3 cents a day for $12.00 weekly siek benefit
The costs include membership duos. Juvenile niem- 

ber benefits cost even less.

You may earn attractive and worth vvhile cash prizes 
by sending us narnės of Americans of Lithuanian descent, 
who may join the Alliance. After they have been enrolied,

T

i
Į

I

1

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

If you need additional information write to Dr. M. J. 
Vinikas, Secretary, 307 West 30tli Street, Nevv York 1 
N. Y., or call at your local LA A Lodge.

You may mail any number of additional coiipons, they vvill be credited to you.
I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street
New York 1, N. Y.

I am submitting herewith narnės and addresses of the following persona, who are vvilling to join your 
Fraternal Benefit Society.

Maiųe

(1) -

v

Age Address

I i

n 
I 
i 
i 
Į 
v 

I

i
II 

I

> > t

Address

If necessary write additional narnės and addresses on ordinary stationery.

>-------- ,

(2) _________
(3) __________—

Recommended by:

__ .z

Suvalkijos invalidų namai 
veikia Katiliškių kaime. Na
muose apgyvendinta apie 70 
asmenų. Baigti mūryti nauji 
pastatai 100 invalidų.
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Omlvlenljlmo kuopų skubus pra- 
MShnal turi būti prisiųsti ne vė
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korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numerj.

MUSŲ REIKALAI

SLA organo Tėvynės 
leidimo tikslas

Susivienijimas leidžia orga
ną Tėvynę, kad per ją galėtų 
informuoti narius visais orga
nizacijos reikalais, raginti 
juos tarp savęs vieningai bro
liškai sugyventi, dauginti or
ganizaciją nariais ir palaikyti 
lietuvybę tarp Amerikoje gi
musio ir augusio jaunimo.

Tai gražus tikslai leisti or
ganą, kurių kiekvienas narys 
privalėtų prisilaikyti, vengti 
vienokių ar kitokių neapgalvo
tų raštų siuntimą organui ir 
reikalavimą juos talpinti. Kar
tas nuo karto prisiunčiama ir 
tokių raštų, kuriuose daroma 
nepamatuoti priekaištai orga
nizacijos vadovybei, redakto
riui, seimo išrinktoms komisi
joms ir reikalaujama juos tal
pinti organe. Atrodo, kad to
kių raštų autoriai per nežino
jimą kokiam tikslui organas 
leidžiamas ar sužiniai nori pa
kenkti organizacijai, ypač šiuo 
metu, kada vykdomas vajus 
naujų narių gavimui. Organe 
visuomet buvo, yra ir bus vie
tos organizacijai naudingiems 
raštams, bet ne tokiems, ku
rie kursto narius vienus prieš 
kitus ir kenkia organizacijos 
augimui, nes organas ne tam 
tikslui leidžiamas.

Kai kuriuose suvažiavimuo
se, ypač apskričių, į kuriuos 
suvažiuoja kuopų rinkti dele
gatai su gerais norais svarsty
ti savo broliškos organizaci
jos reikalus, nustatyti gaires 
ateities darbams, padaryti ge
rų nutarimų organizacijos ug
dymui, visai nesitikėdami, kad 
tuose suvažiavimuose bus ke
liami tokie plausimai, kurie 
kenktų organizacijos augimui 
ir jos gero vardo žeminimui. 
Tačiau tie nuoširdus ilgame
čiai veikėjai būna nustebinti, 
kada tuose suvažiavimuose iš
girsta kai kurių asmenų neap
galvotas ir nepalankias orga
nizacijai kalbas. Bet neužten
ka pasakytų kalbų, dar paruo
šiamos kelios nepalenkios or
ganizacijai rezoliucijos ir siun
čiamos redaktoriui, kad jis 
jas įdėtų į organą, nors jie 
gerai žino, kad organas lei
džiamas ne narių kiršinimui 
vienų prieš kitus, bet jų vie
nijimui ir organizacijos ugdy- 
ihui.

Redaktorius, gavęs tokias 
rezoliucijas, kurios žemina or
ganizacijos vardą, kenkia jos 
augimui, kelia nepasitikėjimą 
vykdomaisiais organais, nega
li talpinti, nes jos neatitinka 
organo leidimo tinkslams, or
ganizacijos dvasiai ir per il
gus metus įsigyvenusiai tvar
kai.

Musų pageidavimu yra, kad 
apskričiai savo suvažiavimuo
se svarstytų tokius reikalus, 
kurie yra naudingi organizaci
jai, nes jie tam ir yra suorga
nizuoti. Pagaliau ir konstitu
cija apsritims tokių teisių ne-

S La Reikalai ir Veikla
S.L.A. KUOPŲ VEIKLA

Chicago, Illinois

Iškarpa iš Musų Kuopų 
Veiklos X/*

9

ŠIA 134 moterų ir 322 ben
drai kuopos turi savo gražią 
praeities ir dabarties istoriją. 
Per pusę šimto metų, šios 
kuopos, nemaža nuveikė lietu
viškos SLA organizacijos 
bui ir smlėjo daug aukų ant 
Lietuvos ir lietuvybės aukuro.

la-

ŠIA 322 Kuopa,

čia įkūrė prieš daugelį 
kaip jaunuolių kuopą, 

plis 
i Klos

kurią 
mėtų 
dar labai jaunas Antanas 
ir kiti, bėgant kuopos veiklos 
metams ir narių amžiui; ligi 
šiol ji liko “senųjų” kuopa. 
Kuopos nariai adv. A. Olis ir 
V. Olienė kuopoje visuomet 
buvo gerbiami kaip kuopos į- 
kurėjai
A. Olio netekimas kuopai yra 
didelis skausmas. Po jo mir
ties, kuopos susirinkime buvo 
jo pomirtinis pagerbimas, ku
riame atžymėta jo dideli dar
bai šiai kuopai, Susivienijimui 
ir Lietuvai.

kuopos tėvai, dėl to

pirmininkauja
Kuopos nariai 

yra profesiona- 
kulturininkai, 

iš naujųjų

Šiai kuopai 
dr. S. Biežis. 
veik išimtinai 
lai ir lietuviai
jų tarpe nemaža 
ateivių. Dr. S. Biežis, A. Kal
vaitis, A. Siliunas ir kiti yra 
dideli jaunimo globėjai, dėl to 
kuopos pagalba lietuviams 
skautams ir kitiems yra gau
si, o nemaža ir kiti 
darbai kuopos 
remiami.

auka
lietuviški 
ir darbu

čia yra Ame- 
lietuvaičių H.

Jonas Šliburis Ar

9
pos reikalams 
1958 metais 
Kuopa, išmokėjusi
domosios Tarybos 

draudimo 
m. sausio 1

je, kuopą atstovavo: J. Bivai- 
nis, A. Maciuikienė ir R. Ru- 
dauskas.

Kuopoje rengiama 
rinkiminiai pobūviai 
vaišės. Bendrai, čia 
žus sugyvenimas ir 
jaukus lietuviškas 
mas narių tarpe.

po susi- 
ir narių 
yra gra- 
vyrauja 

nuoširdų-

čius
1959

LAIDOTUVES
(F E lJ J E TONA S)

*

ik

Pažymėtinas 
rikoje gimusių 
Player, S. Milės ir kitų darb
štumas ir ypatingas lietuviš
kiems reikalams
Tam pavaizduoti 
metų rugsėjo 12 
pos susirinkimą, 
vo svarstoma įsileidimas į Su
sivienijimą kitataučių. Šia 
proga jos “suruošė” pasiprie
šinimo sukilimą... įrodinėda- 
mos, kad kitataučiai kuopose 
ir Cientre sudarytų didelių 
veiklos nesklandumų ir kivir- 
čių, ypač Lietuvos laisvinimo 
ir liet, reikalams 
aukų reikaluose, o pagaliau— 
Susivienijimas butų jau ne lie
tuviškas, bet... Taipgi Don 
Varno veteranų poste dėl ki
tataučių įsileidimo, posto su
sirinkimuose, pasisakyta nei
giamai. Lietuvių kartos savo 
draugijas nori išlaikyti lietu- 

‘ viškas!
Praėjusiais metais kuopos pa

rengimų komisija — S. Vel- 
basis ir J. Juodikis surengė 
kuopos nariams ir svečiams 
eilę pobūvių, kortų ir šach
matų vakarą, į p. Linkų va
sarvietę išvyką ir gruodžio 13 
dieną Kalėdų eglutės puikų 
pobūvį, >kuriame dalyvavo sve
čiais p. Kazanauskai ir kiti.

Kuopos paskaitų reikalais 
rūpinasi kuopos vice pirminin
kas ir Švietimo Komisijos na
rys A. Kalvaitis, kurio dvi 
reikšmingos paskaitos buvo 
atspausdintos ir “Tėvynėje”.

Finansinius kuopos reikalus 
ilgus metus tvarkė S. Milės, 
dabar
rimų protokolus ir kitus kuo
pos raštinės reikalus veda J. 
Jurkštienė. Iždą globoja A. 
Siliunas. Pr. metais 50-tam 
Susivienijimo Seime, Chicago-

jautrumas, 
imkime pr. 

dienos kuo- 
kuriame bu-

skiriamų

SLA 134 Motery Kuopa, 

kuriai vadovauja kuopos pir
mininkė E. Čižauskienė, yra 
viena iš tų kuopų, kuri gali 
didžiuotis narių skaičiumi ir 
darbštumu.

Šios kuopos gausiai rengia
mi įvairus parengimai, turtin
gai praturtina kuopos iždą. Iš 
nuolat “perpildyto” savo iž
do, kuopa daug skiria aukų 
lietuviškos veiklos, labdaros 
ir kultūros reikalams.

Šioje kuopoje dirba daug 
garbingų ir veiklių moterų, 
kurios, per kelias dešimtis me
tų, sukrovė nemažą savo dar
bų kraitį Susivienijimui ir sa
vo kuopai. Praėjusiais metais, 
50-tam SLA Seime, šios kuo
pos narės — O. Biežienė, K. 
Katkevičienė ir E. Bučinskie- 
nė — už nuopelnus SLA orga
nizacijai, kartu su kitom lie
tuvėm veikėjom, buvo iškil
mingai pagerbtos. Čia prisi
mintina, kad O. Biežienė be
sidarbuodama 134 moterų 
kuopoje, nemaža padeda ir sa
vo kaimynei — 322 kuopai.

Šiai kuopai nesvetima ir 
kultūrinė veikla. Pr. metais ji 
surengė eilę paskaitų, kurias 
skaitė dr. J. Adomavičius, 
apie žmogaus subrendimą ir 
dvasinių jėgų įtaką žmogaus 
kunui. Paskaitos savo turiniu 
buvo reikšmingos. Dėl to čia 
kyla mintis, ar paskaitininkas 
negalėjo savo paskaitų san
trauką perleisti ir per lietuvi
šką spaudą, kad platesnė vi
suomenė su jomis susipažintų. 
Ypač dėl to, kad tų “dvasinių 
jėgų”, nematomų ir “nepa- 
čiupinėjamų”, įtaka ar veikla 
daugeliui labai miglotai su
prantama. J. K.

bei aukoms 
išleista $276.50. 

SLA Pil- 
priklausan- 
mokesčius, 
dieną savo

ižde turėjo $972.95 grynais 
pinigais. Kuopa metuose turė
jo savo nariams Vasario še
šioliktos’ minėjimą ir vieną 
iškilą į Jono ir Onos Blaške- 
vičių sodybą, kuri davė pelno 
$13.25.

Kuopos naujoji valdyba 
1959 metams, kurią sudaro: 
A. Praškevičius — pirminin
kas, E. Trainauskaitė — vice 
pirmininkas, V. A. Braziulis— 
protokolų sekretorus, M. Mis- 

sekretorė ir
M. Dundu- 

S. Mačys,, 
metų darbų 

sumanymų 
savo na- 

bei arti-

čikienė iždo 
iždo globėjais — 
raitė, M. Johnes, 
pradėdama naujų 
barą, tarpe kitų 
numato suruošti
riams, jų šeimoms 
miesiems tradicinį Vasario še
šioliktos minėjimą. Minėjimas 
įvyks vasario 3 dieną 7 valan
dą vakare Lietuvių Salės pa
talpose, po kuopos narių susi
rinkimo. Kuopos narių susi
rinkimo nutarimu, Tautos 
Šventės minėjimas bus su tam 
tikra programa bei kukliomis 
nemokamomis vaišėmis, kurių 
parengimu rūpinasi šiam rei
kalui sudaryta iš V. A. Bra- 
ziulio, S. Mačio ir M. Trainau- 
skaitės komisija. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti 
vasario 3 dieną susirinkime 
bei Vasario šešioliktosios mi
nėjime! Koresp.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kuopos Veikla

Šių metų sausio mėnesio 4 
dieną įvyko musų kuopos su
sirinkimas. Šiame susirinkime 
padarė metinį pranešimą fi
nansų sekretorius Zigmas 
Jankauskas, kuopos iždinin
kas Vytautas Karalius ir iž
do globėjas Vladas Norkus. 
Kuopos pirmininkas Motiejus 
Vaišnys savo 
darė praeitų 
mėn. 7 dienos

pranešimą pa
metu gruodžio 
susirinkime.

Cleveland, Ohio
ŠIA 14 Kuopos 1959

Metų Veikla

ji nuti-

girioje. 
ir kuž-

va-

Radijo bangos.

Liūdna gaida liejasi ore... Tr dabar au
sys užgriebė, kad mirė Petronėlė. Net pa
vardės nespėjau nugirsti. O juk tai buvo, 
kad mirė mano labai gero kaimyno žmona. 
Daug labai gražių valandų su jais turėjo
me. Ir štai ji užgeso...

Šermenys.
Būtinai eisiu į šermenis. Turiu nulenkti 

galvą ir ištart jai:
— Amžiną atilsį!
Per duris įėjęs sutinku jos mylėtą duk

rą—Matildą. Jos žvilgsnis tokis skaudus... 
Akys pritvinusios ašaroms. Reiškia, amži
nai nutilo jos brangi mamytė. Ji jai davė 
brangiausi pasaulyje daiktą—gyvybę... Ir 
ją taip gražiai išauklėjo. Ir dabar 
lo ir užsimerkė...

Gėlės.
Ir dabar ji ramiai guli gėlių 

Tjli. Žiba šviesos. Žmonės -liūdni 
dSsi pusbalsiai.

— Gal palydėsite? — priėjusi tarė duk
tė.

— Būtinai, — atsakiau/
Sėdi velionės vyras — Kazys ir pasa

koja savo žmonos paskutines gyvenimo
landas. Buvusi ligoninėje, bet ten jai ne
pakenčiama ir prašė vežt namo. Ryte 
nešęs jau- drungno pieno ir pasiūlęs. Ji 
atsiliepė..*. Nuėjęs, išviręs kiaušinį.

— Motin! — taręs. — Sėsk. Suvalgy
si. Bus stipriau.

— Ji nė krust... Tat palietęs jos ran
ką... Jos kūnas jau šaltas... Ir jį visą nu
smelkė... Reiškia, jau jis neteko savo gyve
nimo draugės.

Tamsiai rausvas aliuminis karstas ir 
jame guli jo žmona. Gėlės, gėlės, gėlės. 
Siela persiskyrė su kunu ir jau ji atgal ne- 
gryš... Gyventa, mylėta, draugauta ir jau 
jos nėra... Jos pasaulis pasibaigė... Prieš 
daug metų jos gyvybė įsižiebė ir švitėjo ir 
dabar jau užgeso... Dar, tik vakar, užva
kar visi gyveno drauge ir dabar neužilgo 
ją užkas į žemę... Tai neapsakomai rimtas 
reiškinys!...

Ryte daug žmonių ir štai jau ir kuni
gas. Skaitė maldas, šlakštė vandeniu. Duk
ros širdį verentis raudos balsas. 
Jos vyras — Ray ją veda.

Laidotuvių direktoriaus
smarki. Truputį žilsterėjusi. Iššaukia gru
pės vardus ir pripildo vežimą. Kitą grupę 
ir taip iš eilės visus.

Bažnyčioje.
Varpas skamba ir sklinda ore. 

neša. Vargonai liūdnai dūzgia, 
labai malonus balsas,
cilija griežė, o dabar griežia vienuolės, 
dabar plonas balsas 
nu klausyt. Tamsų arnotą užsidėjęs išeina 
kunigas.

Mišios.
Morkus žegnojasi kaire ranka...
— Kodėl žegnojasi kaire? 

kužda.
Reumatizmas... - 

s/kauda...

at- 
ne-

Ji alpsta.

žmona. Ji

kar- 
sakė

Jos

Tai liūdesio ir paslapties vieta... Pa
minklų miestas. Vardai buvusių žmonių. 
Jie čia visi ilsisi ir pūva...

Duobė.
Duobės kraštai iškloti ir apdėstyta 

dirbtine velėna, kad mažiau liūdėtų artimie
ji. Dugne cementinė dėžė. Ten įdės 
stą. Kunigas skaitė balsiai, giedojo, 
pamokslą, 'šlakstė vandeniu.

Rauda.
Duktė alpsta ir negali išsilaikyt,

kojos griužta. Jos vyras ją laityo. Ir visi 
žmonės negali išsilaikyti. Ašarų deiman
tinė rasa vilgo visų akis.

Dangtis
Toliau nuo duokbės rausvas metalinis 

dangtis ir ant jo užrašas:
Petronėlė Lemantavičienė. Ją nuleis į 

duobę. Retežiais nuleis tą sunkų antvožą 
ir tu, Petrone, ilsėkis čia. per amžius... 
Amen.

Sugrąštai.
Direktorė pasakė, kad visi lydėjusieji 

važiuotų pietų pas Brokienę. Tai geriausia 
šeimyninkė Baltimorėje. Čia jau buvęs ir 
kunigas. Jis buvęs velionės giminaitis, ir 
čia atvyko net iš Čikagos. Matildė paėmė 
mane už rankos ir pasodino šalę savo vyro 
Ray ir kitoje pusėje jų sūnūs Čalis. Čia 
velionės vyras ir kunigas.

— Ar tai tavo anūkas?
— Taip, — atsakė.
— O, Čalis!
Pasisveikinome. Jis jau baigia kolegi-

ištariau.
i

r-

S
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ją.

— Moki lietuviškai?
-— Suprantu viską, — tarė, 

kėt jam sunku.
— Na, jau ne!

Bet šne-

pasakiau. — Atsi
meni? Kai buvai vaikas. Klauseisi radijo. 
Tėvas klausė, ar tu supranti? Tu juokeisi 
iš Tėvo ir sakei, kad tu moki lietuviškai ir 
angliškai, o tėvas, tik angliškai.

Čalis šypsojosi.
— Mokykloje angliškai, — atsakė jis. 

— Namie su tėvais ir gi angliškai. Su se-
; I

neliais retai tesusieiname ir taip garuoja iš 
manęs lietuviška kalba...

— O kas tu busi?
— Daktaras, — jis atsakė.
— Tai vyras! — pasakiau ir pliaukš

telėjau per petį. v
Dabar mudu susidaužėm ir išmaukėm 

po taurę. Ir taip baigėsi sugrįžusių pietus. 
Dar mano mintis skrėjo į kapus ir jau skir- 
stėmės.

t
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SUNKIOS KANČIOS
I

Karstą 
Plonas ir 

Senovėje šventa Ci- 
Ir

Amen. Net malo-

Iš pranešimų matyti, kad 
kuopa dar gyvuoja ir veiki
mas eina neblogai. Čia buvo 
išrinkta nauja kuopos valdy
ba 1959 metams. Į valdybą 
išrinkti šie asmenys:

Vincas Botyrius pirminin
ku, Jonas Šiuopis vice pirmi
ninku, Vytautas Karalius iž
dininku, Zigmas Jankauskas 
finansų sekretorium ir gLs- 
tas Palaitis protokolų sekre
torium. Į iždo globėjus išrink
ti: Vladas Norkus ir P. Kas
putis.

Po valdybos rinkimų sekė 
klausimai ir sumanymai, į 
kuriuos atsakė pirm. Vaišnys. 
Toliau buvo bendros diskusi
jos. Pranešta, kad įstojo du 
nauji nariai Bronius Valius iš 
Riverside, N. J. ir Petras 
Jankus iš Philadelphijos. Tuo 
budu musų kuopos narių 
skaičius vėl padidėjo. Atrodo, 
kad žmonės vis daugiau susi
pažįsta su musų didžiule or
ganizacija — SLA ir vienas 
po kitam povalei įstoja į mu
sų eiles. Butų gerai, kad ir 
kiti lietuviai daugiau susido
mėtų šiuo reikalu ir matyda
mi šios organizacijos didelę 
reikšmę mums lietuviams, ku
ri dirba tik dėl pačių lietuvių 
gerovės ir jų naudai. Todėl 
vertindami Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje privalo į jį 
įstoti ir tapti .jo garbingais 
nariais. Męs, SLA 135 kuopos 
viršminėta naujai išrinkta val
dyba kviečiame visus Phila- 
delphijos lietuvius, atsilankyti 
į musų kuopos susirinkimus, 
kurie įvyksta kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį, antrą 
valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikalėj svetainėj, 2715-17 
Allegheny Avenue.

Čia nėra j

kas tai

atsakė. — Kai♦

keliu dešinę,

Juoda kepa apsisiautęs dabar išėjo ku
nigas. Skaitė, giedojo, nikė smilkalais, 
šlakštė vandeniu. Ir dabar autų ilga lini- 
nija lidyme velionę jos paskutinioje kelio
nėje į amžiną atilsio vietą. Laidojame ir 
prie raudonų šviesų nestojame.

Kapai.

Karas, bombos, gaisrų durnai, 
Mirštančiųjų brolių kančios, 
Beprotystės juodas darbas, 
Komunizmo sunkios kančios.

Lyg sapne prisisapnavo, 
Lyg senai, senai tas buvo, 
Žaizdos kruvinos užgijo, 
Nors da skausmas nepražuvo.

Kad pamiršti blogą sapną, 
Išeinu aš į giružę, 
Ir raminas mano siela, 
Kuomet giria tyliai ūžia.

Nežinau tuomet, ar buvo 
Siaubas, pekla ir mirtis,' 
Užmiršime viskas žuvo, 
Kaip sutirpęs debesis.

Sofija Ambrazevičienė.

ne-

JI. Player, o nuta-

Ohama NebraskaMiami, Florida
Iš ŠIA Kuopos SusirinkimoŠIA 44 Kuopos Veikla

ikio religinio arduoda. Konstitucijoj pasaky- J sa* orgauizacijai.

vei- 
bei

priklausyti.
G. Palaitis,

SLA 135 kuopos sekr.

tvar- 
parei- 
naujų 
persi-

Po susirinkimo, senoji val
dyba narius pavaišino gėri
mais ir užkandžiais, tam tik
rą dalį pinigų skirdami iš sa
vo algos. S. Pangonis.

&

, ■ ■ * ei
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ta, kad apskričiai privalo pa
gelbėti pravesti narių verba
vimo vajus; pagyvinti silpnų 
kuopų veiklą; gilinti fratema- 
lizmo dvasią apskričių narių 
tarpe.

Tai svarbiausieji nurodymai 
apskričių veiklai, kurių prisi
laikydami apskričiai gali daug 
gero padaryti kuopoms ir vi-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 14 kuopa neseniai turė
jo savo narių metinį susirin
kimą. Senoji valdyba patiekė 
praėjusių 1958 metų veiklos 
apyskaitą ir pareigas perdavė 
naujai išrinktai vadovybei.

Iš valdybos patiektos apy
skaitos matyti, kad kuopa 
1958 metais turėjo 274 tvar
kingus narius (jų tarpe 54 
jaunuolius), kurie pagal SLA 
Konstitucijos nuostatus 
kingai atlieka narystės 
gas. Metuose įstojo 12 
narių, mirė 2 nariai, 2
kėlė kitur, 3 nariai išstojo ir 
1 narys atvyko iš Pennsylva- 
nijos valstijos. Metuose kuo
pa turėjo pajamų $7,492.43, 
išlaidų $7,692.95, metai baigti 
su $252.00 nepritekliumi. Ne
priteklius susidarė dėl to, kad 
kuopa metuose turėjo įvairių 
išlaidų, būtent: SLA Auksinio 
Seimo, įvykusio Čikagos mie
ste, paskirta auka ir septynių 
delegatų kelionės išlaidoms 
padengti $165.00; BALFui 
$10.00, Lietuvių Radio Klubui 
narystės mokesčio $10.00, 
ALT suvažiavimui $10.00, 
Čiurlionio Meno Ansambliui 
namo atidarymo proga $25.00, 
Lietuvių Skautų Tautinei Sto
vyklai paremti $25.00, narei 
A. Grigoravičienei (sunkiai 
sužeistai automobilio) pašal
pa $10.00, kitos kuopos nariui 
esančiam sunkiose sąlygose 
vienkartinė auka $5.00, įsigy
ta A. Simučio “Pasaulio Lie
tuvių Žinyno” antros laidos 
viena knyga $6.50. Viso kuo-

kitokio skirtumo, svarbu tik 
kad lietuvis. Būdami musų su
sirinkime, matysite gražų 
kimą, dideliį vieningumą
susiklausmą. Tada gal ne vie- 
nas pasakysite: Aš nieko 
laukęs įstosiu į šią garbingą 
organizaciją ir dirbsiu su vi
sais SLA nariais kartu, juk 
tai čia yra mano vienintelis 
kelias, kur aš ir daug mano 
kitų draugų jau seniai turėjo
me

SLA 44 kuopos susirinki
mas įvyko šių metų sausio 3 
dieną, 8 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Narių dalyvavo 
18, nors dabartiniu laiku na
rių yra 47, vaikų skyriuje 5, 
viso 52 nariai. Turime ir 3 
garbės nares.

Persikėlė iš 36 kuopos į 44

kuopą A. Tėvelis.
SLA 44 kuopa rengia ba

lių vasario 1 dieną, 4 valandą 
po pietų, .Lietuvių Klube. Ižam 
ga ypatai $1.50.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 7 dieną, 8 
valandą vakare, Lietuvių Klu
be. Malonėkite visi kuopos na
riai dalyvauti susirinkime ir 
parengime. Nepamirškite atsi
vesti kandidatų prirašyti prie 
SLA 44 kuopos.

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.

Praeitų metų gruodžio mė
nesio 7 dieną SLA 87-ta kuo
pa turėjo metinį susirinkimą. 
Susirinkimą pravedė kuopos 
pirmininkas J. Popek. Buvo 
perrinkta nauja valdyba 1959 
metams ir išrinkta sekanti:

Pirmininkas J. Popek, 
Vice pirm. A. Akromis,

----------------------------------------- r

Sekretorius F. Pabilionis,
Finansų sekr. J. šermukš

nis,
Iždininkas B. Mileris,
Maršalka A. Ragalauskas,
Korespondentas S.. Pango

nis.
Iždo globėjai:

A. Daukintis ir J. Kušlei- 
kienė.

Revizijos komisija: A. Dau
kintis ir J. Kušileikienė.
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Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Tęsinys)

KUDIRKA SIEKIA VIENYBES IK 
KEIJA EKONOM1NJ GYVENIMU

Jam kaip geram ir toli numatančiam 
gaspadoriui ir vidujinė politika buvo ne 
svetima, nors į ją aktyviai jis visai nesijun- 
gė. Taip šiais laikais musų išeivijoje, taip 
ir anais laikais savame krašte politinių pa
siskirstymų, nesutarimų, ginčų ir vieni ki- 

x tų puolimų netruko. J šitokias nesantaikas 
Kudirka žiurėjo kaip iš vidaus pastumėji- 
mą (lietuvių tautos pražutin ir kaip j ėjimą 
talkininkauti carų užmačioms. Raginda
mas lietuvius vienytis jis sakė: “Kas bus, 
jeigu nelaimė mus užklups greičiau, nei 
spėsime susivienyti ir suprast?, kad reika
las tėvynės dėl visų yra vienas, kad jis 
yra aukštesnis už egoizmą, skirtingų par
tijų, kad prieš tą tėvynės reikalą priešin
giausios partijos turi stoti su šakale alyvos 
ir užmiršti asabiškus nesutikimus’’.

Ragindamas mylėti savo tėvynę ir dėl 
jos gerovės vienytis, jis matomai parašė 
paskutinj himno posmą:

Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos, 
Vienybė težydi.

Tai tikrai reikšmingi žodžiai, kuriuos 
bent dalinai jgyvendinus butų daug pasiek
ta anais laikais ir nemažiau padėtų šiuo 
metu tiek bendroje išeivijos lietuviškoje 
veikloje, tiek pastangose Lietuvą laisvinti. 
Nors dažnai jie giedami svarbesniuose su
sirinkimuose, bet tikroji vienybės padėtis 
mažai kinta. Mat, nuo žodžių iki darbų

dažnai esti tolimas kelias, kurį ne visi nori 
ir moka nueiti.

»

Lietuva iki nepriklausomybės atstaty
mo veik išimtinai buvo žemės ūkio kraštas, 
kurio gerbūvis tegalėjo priklausyti nuo tos 
žemelės našumo. Tačiau ji visą laiką buvo 
apdirbama primityvėmis priemonėmis ir be 
jokių pažangos, modernizavimo ženklų. Ku
dirka matydamas tokią apverktinai nelai
mingą padėtį savomis jėgomis ryžtasi atei
ti į pagalbą. Šiuo sumetimu su 1890 me
tų pradžia išleidžia mėnesinį laikraštį “Ūki
ninką”, išimtinai skiriamą žemės ūkio rei
kalams. Tai, galima pasakyti, buvo pra
džia pastangų padėti ūkininkams, taip pla
čiajai masei pajėgusiai išlaikyti lietuvybę, 
nes carų valdžiai šie reikalai visai nerūpė
jo-

Kiek praktiškos naudos atnešė, sunku 
pasakyti. Bet visgi ūkininkai turėjo pro
gos pasiskaityti tikslių žinių ir gauti infor
macijų kaip ir kokiais budais pagerinti der
lius ir tuo pačiu .palengvinti patį darbą;

Lietuvoje butą visai maža industrijos 

ir tai tik pačios lengvosios. Bet ir toji be 
išimties buvo svetimųjų rankose. Kudirka 
tai matė ir jautė didelę lietuviams skriaudą 
dviem požiūriais: Viena, svetimieji padaro 
gerą gyvenimą tuomi saviškius išstumda
mi, ypač vos pusbadžiai prasimaitinančius 
bežemius ir mažažemius, kurie tokioje in
dustrijoje galėtų rasti net geresnį pragyve
nimą už vidutinius ūkininkus. Antra, už
dirbtus, atseit, išimtus iš lietuvių pinigus, 
išveža praleisti svetur.

Kudirka šiuo svarbiuoju reikalu ypa
tingai domisi, jieško išeities ir net patiekia

Dr. Vinco Kudirkos jauniausioji sesuo Emi
lija Kudirkaite-Lietuviiinkienė, gyvenanti 

Chicagoje, ir jos trys dukterys.

praktišką planą nurodymu: “Galima butų 
dėl pralaužimo tų. pirmųjų ledų, įsteigti net 
tam tikrą draugystę, kuri rūpintųsi doriš
kai ir pinigiškai apie racionališką platinimą 
tarpe lietuvių prekystės, amatų ir pramo- 
nystės”.

‘Draugystė tokia, jeigu tikrai tik už
siimtų savo užduotimis, daug gero padary
tų Lietuvai”.

Kudirkai rūpėjo lietuvius įvesti į pre 
kybą, pramonę ir imtis amatų- Šiomis in 
ovacijomis lietuviams jis turėjo tikslą kel 
ti ekonominį gyvenimą, jį padaryti apskri 
tesniu ir neišimtinai priklausomu nuo že 
mes produktų. Tuo pačiu jis geidė lietu 
vius (bendroje apšvietoje kilti, dėti pagrin 
dą daugiau savimi pasitikėti ir atsipalaido 
ti nuo svetimųjų priklausomybės, ir išnau 
dojimo. Tai sudarytų palankias sąlygas 
patiems lietuviams išeiti į platesnį pasaulį, 
arčiau bendrauti su kitąįs kraštais, juos 
geriau mažįnti ir pasinaudoti savame kraš
te jų pavilgos laimėjimais. Šita visa ilgai
niui savajį kraštą visokeriopai sustiprintų, 
teiktų didesnės savigarbos ir ugdytų stip
resnį atsparumą prieš svetimųjų įtaką, ku
ri visuomet pasireiškia nutautėjimu. Jis 
siūlė eiti organizuotu, planingu keliu, kad 
užtikrinti geresnį pasisekimą. Kokį šie 
Kudirkos reikšmingi pasiūlymai atgarsį su

laukė, dabar negalima, tikrai pasakyti, nes 
nerandama apie tai platesnių žinių.

DK. V. KUDIRKOS STAMBESNIEJI 
RAŠTO DARBAI

Dr. Vincas Kudirka Tikėjo į 
Lietuvos Prisikėlimą

Dr. Vinco Kudirkos darbus tautinėje 
dirvoje galima laikyti jo gyvenimo pasku- 
tinuosius dešimt metų, atseit, iki jo akys 
amžinai užsimerkė ir plunksna iškrito iš jo 
patriotinės rankos. Jo darbai pasireiškė 
raštais, nes kitokia veikla, t. y. vieša tais 
laikais buvo neįmanoma ir stropiai carų 
žandarų sekama, bei persekiajama. Raštai 
kaip jo “Varpas” ir visi kiti tik slapta buvo 
platinami ir slapta skaitoma ir, žinoma, at- 
gabęnama iš užsienio, daugiausia iš Prūsų.

“Varpe” jis turėjo įvedęs reikšmingą 
skyrių užvedintą “Tėvynės Varpai”, kurį 
jis vedė ir kuriame jis daugiausia reiškėsi. 
Čia jis judino, apskritai sakant, visą lietu
vių tautos gyvenimą. Juomi jis lietuvius 
švietė, kulturino, ragino siekti mokslo, kė
dė tautinį susipratimą, kovojo prieš masko
lius, ragino lietuvių tautą nepasiduoti rusi
fikacijai ir sulenkinimui. Jis ypatingai ko
vojo prieš lenkizmo įtaką Lietuvoje, nes ir 
pats buvo stipriai įkliuvęs į tas žabangas bei 
supratęs ištautėjimo reikšmę. Jis matė 
reikšmingą svarbą kelti lietuvių tautos eko
nominę būklę stipresniam išsilaikymui savo 
tautiečius ragindamas eiti į pirkly-bą, kurią 
veik išimtinai monopolizavo žydai, kurti sa
vąją pramonę, kad juo daugiau lietuvių 
rastų sotesnį pragyvenimą ir turtą išlaiky
ti savoje žemėje. Šiuo mostu jis matė ga
limybę daugiau savimi pasitikėjimo įgyti ir 
sustiprinti tautinį atsparumą. O žemės 
ūkio kilimui, kai jau pirmiau matėme, Ku
dirka išleidžia atskirą ir išimtinai tam rei
kalui pašvęstą mėnesinį laikraštį, nes jis 
aiškiai suprato, kad žemė yra stipriausias 
tautos išsilaikymo pagrindas.
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Kudirkai itin rūpėjo savosios inteligen
tijos likimas, kurios tiek mažai butą jo lai
kais ir ta pati mažai domėjosi savo tauta. 
Jis ją burė, kvietė eiti dirbti savo tautai, 
o nuklydusius ir beištautėjančius smarkiai 
barė juos gėdindamas ir net įjuos išvadin
damas savo tautos pardavikais, besilaižan
tiems svetimiesiems, prie kurių nepritampa, 
o savuosius apleidžia. Jam visai nerūpėjo 
nė partijos, nė asmeniniai įsitikinimai, o 
sielojosi vien tik lietuvių tautos išlaikymu 
ir jos likimu.

Jis stipriai tikėjo Lietuvą atstatant 
nepriklausomą ir laisvą valstybę. Šiam 
aukštam tikslui jis dirbo visą savo gyveni
mą, atidavė visas jėgas, nieko nepaisyda
mas apie savo asmenį, gerbūvį. Užtad jis 
nesukrovė jokių turtų, o butų tai galėjęs 
padaryti, kaip daugelis nusisukę nuo savo 
tautos reikalų ištaikingai ir prabangiai 
linksmoje kompanijoje gyveno ir šiais lai
kais. Jis matydamas savo sveikatą silpnė
jant, po penkių metų medicinos praktikos, 
yisą likusį gyvenimą atiduoda savo tautai. 
Kai nebepajėgė iš lovos atsikelti, tai joje 
gulėdamas vis rašė ir rašė skubėdamas, nes 
aiškiai žinojo, kad jo gyvenimo dienos jau 
suskaitytos. Tačiau mirtis jo visai nejau
dino, o vyriausiai jam rūpėjo juo daugiau 
nudirbti, nes dar tiek daug darbo yra likę, 
anot jo paties išsireiškimo. Jam svarbiau
sia rūpėjo palikti lietuvių tautą paruoštą 
nepriklausomam gyvenimui prie pirmos 
progos, kuri atėjo už aštuonioliką metų po 
jo mirties. Jei ne ta sunkioji džiovos liga, 
kuri pakirto Kudirkos gyvenimo siūlą vos 
sulaukus tik 40 metų, tai jis butų galėjęs 
pasidžiaugti Vasario 16, 1918 metais kaip 
ir jo primtakunas ir tautinis tėvas Dr. Jo
nas Basanavičius. Tai butų buvęs jam pil
nas atpildas ir didžiausia paguoda už taip 
didelius ir tiek širdingai dirbtus darbus, sa
vo akimis pamatyti ir gėrėtis savo Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuvos Respublika.

(Bus daugiau)

Susivienijimo 208-tos Pirmosios Moterų 
Kuopos Nauja Valdyba

CHICAGO, ILLINOIS

Nors SLA 208-tos pirmo
sios moterų kuopos sausio 
mėnesio susirinkimas nebuvo 
per daug skaitlingas narėms, 
iš priežasties blogo oro, ta
čiau buvo atlikta svarbus dar
bai ir įvesdinta nauja 1959 
valdyba. Sekretorei Virginia 
Shimkus sergant, pirmininkė 
Theodora Brodemus pakvietė 
SLA iždininkę N. Gugienę pa
daryti susirinkimo užrašus.

Atlikus dienotvarkės reika
lus ir užbaigus'savo dvejų me
tų pavyzdingą darbuotę, pir
mininkė Theodora Brodemus 
tarė nuoširdžią padėką visoms 
narėms, kurios taip gražiai 
kooperavo kuopos veikloje. 
Per tuos du metus į kuopą 
buvo įrašyta keletas narių, 
nemažai aukota įvairiems lab
daros ir kultūros reikalams ir 
prisidėta prie seimo rengimo. 
Buvusi pirmininkė Theodora 
Brodemus kvietė nares ateity
je dar daugiau dirbti SLA 
naudai. Varde kuopos Irene 
Brenner prisegė narei Brode
mus gražių gėlių korsaž£

tikanui reikale /Lietuvos. Nu
tarė taipgi turėti IJetuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimo programą 
vasario mėnesio susirinkime 
ir pakviesti kuopos narę, visų 
didžiai gerbiamą ponią Juzę 
Daužvardienę pakalbėti.

Po susirinkimo tęsės valan
dėlė paviešėjimo, kortų loši
mo ir vaišių, kurias paruošė 
malonios šeimininkės ponios 
Brenner, Radzukinas ir Ku- 
per.

Visos narės kviečiamos lanky
ti vasario mėnesio susirinkimą 
ir dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo pro
gramoje, kur musų brangi na
rė p. Dažvardienė, kaip ir vi
suomet, patieks įdomią kalbą.

Narė.

Serga Jadvyga Tumavičienė
Apskrities organizatore J. 

M. Tumavičienė serga ir guli 
Robert B. Brigham Hospital, 
Roxbury. Ją aplankė SLA 2 
apskrities pirm. J. Arlauskas 
ir organizatorius J. Vaičaitis, 
apskrities vadovybės vardu. 
Ji jau jaučiasi geriau ir tikisi 
greitai apleisti ligoninę. Jos 
vyras B. Tamuvačius serga ir 
guli dr. D. Pilkos Senelių 
prieglaudos naipuose.

Koresp.

VIEŠAPADĖKA

Su tam tikrom ceremonijom 
buvo įvesdinta nauja valdyba, 
kaip seka:

Pirm. Pauline Drangelienė, 
vice pirm. Bernice Ambrose, 
iždin. Elizabeth Šatkauskienė, 
fin. sekr. Anna Jagiella, dr. 
kvot. dr. Lydia Zaleska, iždo 
globėjos Bernice Brijunas ir 
Florence Kraus, ligonių) lan
kytojos Theodora Brodemus 
ir Irene Brenner, ir maršalka 
Anna Yonaites. Ponia Dran
gelienė dėkojo narėms už jai 
reikštą pasitikėjimą ir žadėjo 
kiek išgalės dirbti ŠIA gero
vei. Narės šiltai sveikino nau
ją valdybą.

N. Gugienė trumpais bruo
žais perbėgo šios pirmosios 
moterų kuopos 43 metų tur
tingą veiklą, pabrėždama, kad 
yra garbė būti ŠIA nare, ir 
ypač priklausyti prie 208tos 
moterų kuopos. Ji pasigėrėjo 
ir labai įvertino ir antrosios 
moterų kuopos Chicagoje, bū
tent 134tosios, kuopos pavyz
dinga veikla.

Prie naujų darbų narės nu
tarė pasiųsti kablegramą Va-

South Boston, Mass.
SLA 43 Kuopos Veikla

SLA 43 kuopos narių susi
rinkimas įvyko š. m. sausio 
14 dieną, Lietuvių Piliečiu 
Klube, So. Bostone. Dalyvavo 
visi valdybos nariai ir pasvei
kęs kuopos pirmininkas P. 
Jankus, organizatoriai J. Le- 
kys ir J. Vaičaitis ir iždo glo
bėjas J. Arlauskas. Mokesčius 
susimokėjo net 58 nariai.

Nutarta surengti kovo mė
nesį vadovaujant p. B. Kapo- 
chy draugišką pobūvį, o spa
lių mėn. 25 dieną kuopos 55 
metų jubiliejinį sukaktuvių 
banketą. Taip pat aptartas 
reikalas kuopos reikalams pa
kelti mokesčius iki 75 centų, 
pradedant 1960 metais.

Kuopa 1958 metais yra S. 
L. A. Centrui surinkusi mo
kesčių virš $5,000. Praeitais 
metais mirė 6 nariai. Išsikėlė 
į kitas kuopas 1. Atsikėlė į 
šią kuopą 3, najai įstojo 7.

SLA Seime Čikagoje kuopą 
atstovavo 5 atstovai.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks š. m. vasario mėn. 
11 dieną, 7 valandą vakare, 
Lietuvių Piliečių Klube So. 
Bostone. Nariai prašomi neuž- 
žvilkinti mokesčių mokėjimą, 
nes finansų sekretorius priima 
mokesčius ir savo bute.
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1958 metų pabaigoje aš ga
vau knygą PASAULIO LIE
TUVIŲ ŽINYNAS. Tai man 
buvo puiki kalėdinė dovana.

Knyga yra vidutinio forma
to ir verta tiek aukso, kiek 
ji pati sveria. Angliškas sky
rius nusako Lietuvos vysty
mąsi prieš šimtmečius. Lietu
va po nustojimo savo galybės 
buvo suvaržyta iki pirmojo 
pasaulinio karo, kuris davė 
Lietuvai progą atgimti ir at
statyti savo seną kultūrą. De
ja, antrasis pasaulinis karas 
vėl pavergė Lietuvą ir ji iki 
šiai dienai yra pavergta.

Lietuviškam skyriuje rašo
ma apie lietuvius gyvenančius 
šiam laisvam Amerikos kraš
te, lietuviškas draugijas, jų 
steigėjus, profesionalus žmo
nes, kunigus, lietuviškas baž
nyčias šioj šaly ir kituose pa
saulio dalyse.

Kiekvienam lietuviui tėvy
nainiui PASAULIO LIETU
VIŲ ŽINYNAS yra naudin
gas ir turėtų rastis kiekviėno 
namuose ir raštinėse.

J. V. Klastaitis.

šiaurės Amerikos Lietuvių 
Krepšinio Rinktinė Vyksta 

į Pietų Ameriką

Tvirtai tikint sportuojančio 
jaunimo gajumu ir sportinės 
veiklos prasmingimu, prieš 
kurį laiką imtasi iniciatyvos 
užmegsti tampresnį ryšį su 
Pietų Amerikos lietuviais ir 
išaiškinti glaudesnio bendra
darbiavimo galimybes. Gauti 
laiškai ir drauge pokalbiai su 
čia besilankančiais Pietų A- 
merikos lietuviais vaizdžiai 
patvirtino sportinio bendra
darbiavimo reikalingumą bei 
naudingumą.

Užmezgus ryšius iškilo su

manymas ištirti Š. Amerikos 
lietuvių reprezentacines krep
šinio rinktinės pasiuntimo ga
limumus į kai kurias Pietų 
Amerikos valstybes. Šiam su
manymui gautas entuziastin
gas pritarimas, pabrėžiant, 
kad krepšininkų viešnagė ne 
vien teigiamai prisidėtų prie 
lietuvybės išlaikymo, bet taip 
pat sudarytų puikią progą per 
sportą išryškinti dabartinę 
Lietuvos padėtį ir lietuvių sie
kimus.

Nuodugniai apsvarsčius są
lygas nutarta šį sumanymą 
vykdyti ir visomis išgalėmis 
imtis darbo jo įgyvendinimui. 
Pagal paruoštą planą Š. Ame
rikos lietuvių vyrų krepšinio 
rinktinė, sudaryta iš čia gi
musiųjų ir naujai atvykusių
jų, numato išvykti 1959 m. 
liepos mėnesio pradžioje ir 
lankytis Brazilijoje, Argenti
noje, Urugvajuje bei, eventu
aliai, Kolumbijoje ir Venezu- 
eloje. Apie mėnesį laiko už
truksiančios kelionės metu 
teks rungtyniauti su lietuvių 
ir vietinėmis komandomis.

Reprezentacinę krep š i n i o 
rinktinę sudaryti pavesta Š. 
Amerikos Lietuvių' Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 

'Krepšinio Komitetui 9-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių metu, 1959 m. ba
landžio 4-5 dd., Detroite. 
Rinktinę paruošti ir jai vado
vauti pakviestas žinomas mu
sų krepšininkas VYTAUTAS 
GRYBAUSKAS.

Viso organizacinio darbo 
vadovavimas patikėtas šio su
manymo vyriausiam iniciato
riui, Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos vadovui Petrui 
Petručiui ir žinomam sporto 
darbuotojui (bei visuomeninin
kui Valdemarui Adamkevičiui, 
kurie užmezgė ryšius su Pie
tų Amerikos lietuviais -bei at
liko pradinį organizacinį dar
bą.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga, numatydama, kad 
šio sumanymo įgyvendinimas5 
pareikalaus didelių pastangų 
ir pasišventimo, tikisi, kad 
lietuviškoji visuomenė, gyve
nanti tiek Šiaurės tiek Pietų 
Amerikoje, neliks tokiam jau
nimo žygiui abejinga ir jį pa
rems.

Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas.

Chicago, Illinois
Paminėjo 70 Metų Sukaktį

Praeitais metais gruodžio 
24 dieną, plačiai žinomas vi
suomenės veikėjas Dr. Kazys 
Drangelis paminėjo savo am
žiaus 70 metų sukaktį. Nors 
tai nemažas skaičius metų 
žmogaus gyvenime, bet Dr. K.

Drangelis dar pilnas energi
jos, dalyvauja visuomeninėje 
veikloje ir seka pasaulinę po
litiką.

Dr. Drangelis į visuomeninę 
veiklą įsijungė jaunu buda- 
das, buvo Sandaros preziden
tu, dalyvavo daugelyje Susi
vienijimo ir kitų organizacijų 
seimuose. Šiuo metu jis yra 
Susivienijimo Įstatų Komisi

jos narys, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vietinio skyriaus na
rys, dalyvauja jo susirinki
muose, dažnai pasiūlo gerų 
sumanymų skyriaus veiklai.

Aš sveikinu Dr. K. Drange- 
lį, sulaukusį 70 metų amžiaus, 
linku jam sveikatos ir dar 
daug metų gyventi ir dirbti 
Lietuvai ir savo tautos žmo
nėms. Koresp.
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SVARBUS PRANEŠ IMAS SIUNTĖJAMS
i

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U. S. S. R.

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

siuntinius į U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO KAINA
Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir su

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

rinti bendrą patarnavimą.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir siunti

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

VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti.
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Įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

Prašome kreiptis į bet kurią šių 

sąrašą ir kitų informacijų.

UNION TOURS, INC.

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

MUrray Hill 6-1155

I

CENTRALI PARCEL SERVICE, INC.

220 So. Statė St., Chicago 4, III.

Tel. WAibash 2-9354

i

firmų smulkesnei informacijai, gausite skyrių

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., 
INC.

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

Tel. CHelsea 3-2583

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

1991 Broadway, New York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

PACKAGE EXPRESS CO. & TRAVEL
AGENCY

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.
Tel. INgersol 7-7272
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New York, New York

Lankėsi Redakcijoj Juozas 
J. Bačiunas

šeštadienį, sausio 24 dieną 
Tėvynės redakcijoje lankėsi 
Juozas J. Bačiunas, plačiai ži
nomas visuomenininkas ir va- 
sartietės savininkas iš Sodus, 
Michigan. Jis drauge su žmo
na žieminių atostogų metu at
vyko į rytines valstijas, porai 
dienų sustojo Nevv Yorke,'tai 
tą proga aplankė ir savo or
ganizacijos organo redakciją. 
Su juo maloniai pasikalbėta 
įvairiais reikalais. Sausio 25 
dieną jis dalyvavo Lietuvių 
Spaudos Klubo susirinkime, 
kuris įvyko Arlingtono užei
goje Brooklyne, 'o sausio 26 
dieną išskrido Chicagon.

mažai aukų Lietuvos vadavi
mui. Tegul 41 Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis praeina 
visuotino lietuvių sujudimo 
ženkle. Už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę! ...

Fr. Žilionis. 
----------------- \

Toronto, Canada

SLA 236 KUOPOS
narių sekantis susirinkimas į- 
vyksta Lietuvių Namuose va
sario 8 dieną, 2 valanlą po Į 
pietų. Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime.

M. K.

soje Amerikoje. Visoje Kali
fornijoje šiuo metu yra arti 
15 milijonų gyventojų. Los 
Angeles county Republican 
Assembly turi svarbiausią bal
są visos Kalifornijos republi
konų veikloje. Qrganizacijosi- 
pirmininko vietai nominuotas 
dabartinis pirm. G. Harvey 
Hydland iš Whitticr, Calif.

LD.

Wilkes Barre, Pa.

Tarpe Industrijos ir Unijos 
Pasirašyta Dvi Sutartys

Kenosha, Wisconsin
Vasario 16-tos Minėjimas

Arnoldas Voketaitis Radio 
City Music Hali

Solistas Arnoldas Voketai
tis, dainuoja Nevv Yorko Ra
dio City Music Hali, Rockfel- 
ler Center, pradedant sausio 
22 diena iki vasario 12 dienai.

Daidininkas Voketaitis yra 
narys City Center Operos, kuri 
šiuo laiku turi sezono per
trauką, todėl Voketaitis da
bar pildo seniai gautus pa
kvietimus, ne tik Radio City 
Music Hali, bet ir kitur.

Arnoldas labai apgailauja, 
kad negalėjo priimti lietuvių 
kvietimų ir dalyvauti jų pa
rengimuose, nes tie parengi
mai pasitaikė tuo laiku, kada 
operų sezonas. Todėl tie lietu
viai operų dainininkai, kurie 
visą sezoną dainuoja operose, 
neturi laiko privatiniuose kon
certuose dalyvauti. Kovo mė
nesio pradžioje C. C. Opera 
vėl pradeda pavasarinį sezoną 
ir tęsis iki vasaros. Be to, Ar
noldas Voketaitis dar turi te
levizijoj dainuoti.

Šiuo laiku dainininkas Vo
ketaitis apsistojęs Nevv Yor
ke, nes čia visi meniniai reika
lai apie jį sukasi.

Taigi aukščiau paminėtų 
trijų savaičių bėgyje matysi
me ir girdėsime musų tautie
tį dainuojant didžiulei Nevv 
Yorko amerikonų publikai. 
Reikia tikėti, kad tuo kartu 
daug lietuvių bus tame gar
siame Nevv Yorko teatre, Ra
dio City Music Hali.

A. M. P.

Kenoshaus lietuviai rengiasi 
paminėti Lietuvos Nepriklau- 
samybės 41 metų sukaktį. Mi
nėjimas įvyks vasario 15 die
ną, 3 valandą po pietų, šv. 
Petro parapijos salėje. Kalbės 
teisininkas Algirdas Kaulėnas. 
Bus graži meninė programa.

Man yra malonu pažymėti, 
kad musų SLA 212 kuopa kas 
metai prisideda prie Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo pagal savo išgales. Taigi 
ir šiuo kartu kviečiu visus S. 
L. A. 212 kuopos narius atsi
lankyti į minėjimą.

J. Kasputis.

South Boston, Mass.

Rengiama Vakarienė

Š. m. vasario mėn. 14 die
ną, 7 valandą vakare Tautinės 
S-gos namuose yra rengiamas 
mišk. prof. J. Raukčiui 60 me
tų sukakties paminėjimas ir 
vakarienė.

Norintieji dalyvauti regis
truojasi pas Ign. Vilėniškį, te
lefonas AN 8-8384 iki vasario 
9 dienai.

Prof. J. Rauktys yra daug 
dirbęs Lietuvos miškininkys
tės srityje ir šiandien Lietu
vių Enciklopedijoje yra miš
kininkystės skyriaus redakto
rius. Koresp.

Los Angeles Calif.

Vasario 16-sios Minėjime Kal
bės dr. P. Grigaitis

Pittsburgh, Pa.

Vasario 16 Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybes 
41 metų sukakties minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 15 
dieną. Tą sekmadienį 10 va
landą ryto, bus iškilmingos 
pamaldos su tai dienai skirtu 
pamokslu šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, o po pietų 3 
valandą Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 1723 Jane Street, 
South Side Pittsburgh, Pa., 
bus prakalbos ir meninė pro
grama.

Vyriausiu kalbėtoju yra pa
kviestas ir tikrai pažadėjo at
vykti SLA daktaras kvotėjas 
dr. S. Biežis iš Chicagos. 
Taipgi kalbės kongresmanas 
James G. Fulton, ir eilė žy
mių amerikiečių. Programos 
vedėju bus SLA prezidentas 
Povilas P. Dargis. Meninę 
programą atliks šv. Pranciš
kaus akademijos studentės, 
vadovaujamos seselės Pran- 
ciškietės.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus lietuvius gausiai daly
vauti pamaldose ir minėjimo 
salėje, kur išgirsite žymius 
kalbėtojus ir pamatysite pui
kią lietuvišką meninę progra
mą. Pittsburgho Lietuvių Ta
ryba tikisi, kad lietuvių orga
nizacijos, profesionalai, biz
nieriai ir visa Pittsburgho bei 
apylinkių lietuviškoji visuome
nė gausiai dalyvaus minėjime 
ir sukakties proga sudės ne

ALT-bos Los Angeles sky
riaus ruošiamame 1959 metų 
vasario 16-sios minėjime, ku
ris įvyks vasario 14 dieną, 
vakare, Patriotic salėje, pa
grindiniu kalbėtoju bus ALT 
Vykdomojo Komiteto sekr. ir 
“Naujienų” vyr. red. dr. Pi
jus Grigaitis. ALT-bos Los 
Angeles skyriui v a d o v a u- 
ja Algis Raulinaitis, kiti na
riai — A. Skirius, A. Dabšys, 
R. Medziukaitė, dr. G. Valan
čius, M. Aftukicnė ir J. Jodc- 
lė.

Republikonų Metinis 
Susirinkimas

Lietuvių republikonų abiejų 
vienetų metinis susirinkimas 
šaukiamas 1959 metų vasario 
8 d., sekmadienį, 12 vai. (tuoj 
po sumos) šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Abiems viene
tams nuo jų suorganizavimo 
vadovauja L. Valiukas. Nomi- 
nacinis komitetas, pasiūlyti 
naujas abiems vienetams val
dybas, sudarytas iš šių asme
nų: pirm. J. Kojalis; nariai— 
dr. Budriunas, V. Kazlauskas, 
dr. P. Pamataitis, A. Skirius, 
dr. R. Mason ir C. Lukšis.

L. Valiukas Nominuotas Žy
miam Republikonų Postui

L. Valiukas nominuotas Los 
Angeles County Republikan 
Assembly vice pirmininko vie
tai. Ši organizacija yra įtakin
giausias republikonų vienetas 
Kalifornijoje, turįs šimtus 
skyrių. Los Angeles county 
turi virš 6 milijonų gyvento
jų, lai didžiausia “county” vi

Angliakasiai gavo algų padi
dinimą vieną dolerį į dieną ir 
atostogų apmokėjimą nuo 140 
iki 160 dolerių. Į senatvės 
pensijų fondą anglies indus
trija mokės 70 centų už kiek
vieną toną anglies perleistą 
per laužyklos įrengimą dėl 
rinkos. Taipgi ši sutartis už
tikrina $50.00 į mėnesį išėju
siems į pensiją, išdirbusiems 
anglių kasyklose nemažiau 20 
metų ir sulaukusiems 60 me
tų amžiaus, taipgi bus moka
ma pomirtinės penki šimtai 
dolerių likusiems šeimos na
riams, jei lakios šeimos gyve
no iš mirusio uždarbio. Dar 
bus duodama $250.00 pavie
niams palaidojimui.

Šių metų kietos anglies in
dustrijoje gaunančių pensijų 
yra apie penkiolika tunstan- 
čių, o dirba tik virš 20 tūk
stančių, nes anglies gamyba 
įvedė mašinas, iš viršaus ka
sama anglį ir produkcija daug 
padidėjo ant kiekvieno dir
bančio industrijoje. Anglies 
rinka sumažėjo, nes anglis 
daugiausia naudoja tik dėl 
karų, tai dujos ir nafta nu
gali anglį lenktynėse.

Alaus išdirbystės

Čia randasi trys alaus iš
dirbystės, kurios irgi turi įbė- 

< dos su atvežimu alaus iš ki
tur gamintą. Bet šiomis die
nomis pasirašė sutartį trims 
metams tarp unijos ir alaus 
gamybų. Pirmą metą dirban
tieji negaus algų 1 pakėlimo, 
bet antrais metais gaus tris 
dolerius į savaitę pakelti, nes 
jie gauna savaitinę mokestį, o 
trečiais metais gaus tris do
lerius į savaitę, pilną savaitę 
atostogų su pilna alga. Ato
stogas gaus išdirbę metus 
laiko tik vieną savaitę, o pen
kiolika metų išdirbę gaus ke
turias savaites. Kiti gaus po 
dvi ir tris savaites. Dar gaus 
pakėlimą apdraudos iki trijų 
tūkstančių ir galės įsigyti pen
siją sulaukę 65 metus am
žiaus su dovana penkių šim
tų dolerių, o 70 metų atlei
džiami iš tarnybos.

Dirba penkias dienas į sa- 
saitę ir 7 valandas į dieną. 
Gaus įmokėti ir už devynias 
tautiškas šventes, į kurias vie
na diena įeina ir valdiškų rin
kimų diena.

Tai, abelnai paėmus, tokia 
sutartis unijos pasirašyta su 
anglies industrija be pertrau
kos darbo.

J. V. Stanislovaitis.

Palaikykim vienintelę Lie
tuvių Vasario 16 Gimnaziją 
Vokietijoje, kurioje dėstoma 
kalba yra lietuviška, Gimnazi
ja nors mažumoje, priauklės 
musų ateinančioms kartoms 
veikėjus.

Įvairios draugijos gali laike 
susirinkimų parinkti aukų, 
arba nors kartą į metus paau
koti iš savo iždo nors nedide
les sumas. Kaip kur būrelių, 
nariai apsideda mėnesinėmis 
duoklėmis ir anot lietuviško 
priežodžio: dėk grūdą prie 
grūdo, prikrausi aruodą; taip 
ir su aukomis, jei mes visi 
nors po mažą auką dėtume, 
tai susidarytų didelės sumos 
saviems lietuviškiems reika
lams, s Brooklyne veikianti 
mažas Iburelis praeitais me
tais aukojo sekančiai: P. 
N-nas $19, po 12 dol. Ver. 
Norvaišaitė, Kaz. Kriaučiūnas
ir Alg. Narvydas. $7 Juoz. 
Bąndziukas. $5 Ant. Mičiulis. 
$3 J. Jankus. Viso $70. Pini
gai persiųsti per BALFą ir 
gauti iš Gimnazijos pakvita
vimai už gautąsias aukas.

P. N.

Philadelphia, Pa.
Mirė Veiklus Advokatas

Praeitų metų gruodžio pra
džioje vietiniai lietuviai nete
ko veiklaus lietuvio advokato 
M. Šliko. Velionis buvo gimęs 
Shenandoah, Pa. neturtingoje 
šeimoje. Aukštą mokslą jis 
pasiekė savo pastangomis, 
dienomis užsidirbdamas kas
dieninį pragyvenimą, o vaka
rais mokėsi, ir taip per dau
gelį metų besimokindamas pa
siekė advokato laipsnį.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kada buvo vedama ko
vą gauti Lietuvai nepriklau
somybę, prię tos kovos nema
žai prisidėjo ir adv. Šilkas. 
Jis, kiek man žinomą, su ki
tais tų laikų žymiais veikė
jais važinėjo į Washingtoną 
ir tarėsi su atitinkamais val
džios pareigūnais Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo rei
kalais ir, tūlą laikią pats dir
bo Washingtone.

Tai buvo patriotingas lietu-

vis profesionalas, todėl jo ne
tekus, vietiniams lietuviams 
didelis smūgis. Vietinis.

DEŠIMTUKŲ VAJUS

Jom tk&
MARCH 
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Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Lukošius Viktoras ir Lukošaitė. 
Juzefą, Viktoro vaikai, ^gimę Či
kagoje.

Maniušis Aleksas, Kazimiero ir 
Monikos sun., kil. iš Juknėnų km., 
Daugailių vals., išvyko Argentinon.

Mažeika Juozas, Motiejaus sū
nūs, iš Bambininkų.

Montvydaitė-Mikutienė Ona, An
tano ir Ievos * d., iš Tikkšlių m., 
ras Mikutis Ignacas.

Navalauskas Stanislovas, Antano 
sūnūs.

I i ea

New Ewald, gimęs Girininkų k., 
Tauragės apskr., išvažiavo j Kana
dą.

Rimkus Jonas, Jurgio sūnūs, iš 
Dapkiškių k., Tauragės apskr.

Ruikys Bronius, gyvenęs Chica
go, III.

Spruogis Jokūbas, Jokūbo sūnūs.
Šturmienė-Jonikaitė Ona, jos vy

ras Aleksas šturmas, sūnūs Alek
sas ir duktė Aniceta.

Surdokas Vincas ir jo sesuo Ve- 
rusė Aleksynienė-Surdokaite (vy
ras Juozas), kilę iš Naujavalakių 
k., Krosnos par.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

New Britain, Conn.
{vyksta daug nelaimių. Sau

gumo departamentas praneša, 
kad per savaitę laiko šiame 
mieste įvyksta visokių nelai
mių virš 497. Tas.liečia susi- 
žeidimus gatvėse, mokyklose, 
dirbtuvėse ir tam panašiai.

Fafnir Berring bendrovė 
praneša, kad jos išdirbystės 
beringai skraido erdvėse. Esą 
naudojama Suvienytų Valsti
jų “spudninkams” bei rakie- 
toms. Gal ir tiesa, nes minėta 
bendrovė pradeda daugiau 
dirbti ir vis gauna naujų už
sakymų. Daugelis pirmiau at
leistų darbininkų pašaukta į 
darbą.

Pramuš Naunčikas.

Pranauskas Petras, Jono sūnūs 
ir jo žmona.

Rokas Konstantinas ir Rckicnė- 
Limišauskaitė Antanina.

Šimukonaitč Anelė, Miko duktė, 
jos motinaa buvusi Tomusaitė, kil. 
iš Ručkakiemio km., Kruonio vals.

Šule Jonas, Kazio sūnūs ir jo sū
nūs Edvardas.

Žemaitis Pranas, Prano sūnūs, 
gimęs Amerikoje.

Alcksynienė-Surdokaitė '’Verusė, 
(vyras Juozas) ir ‘ jos brolis Vin
cas Surdoka, kilę iš Naujavalakių 
km., Krosnos par.

Antanavičius Antanas, Adomo 
sun., iš Tirkšlių m.

Barauskas Bronius, Juozapo sū
nūs.

Bartkevičius Juozas, Stasio sun., 
kil. iš Marijampolės apskr., gyve
nęs Brooklyn, N. Y., 128 North 4 
Street.

Butkus Jonas ir Konstantinas, ir 
sesuo Zuzana, Vinco Butkaus vai
kai.

čižaitč Jadvyga, gimusi Kuktiš
kėse.

Dulevičius Leonas, Hcčislovo sū
nūs, iš Pasvalio.

Gehrmann Rudolfas, gyvenęs Vo
kietijoje, Berlyne.

Geibavičius Bronius.
Gužauskas Silvestras ir Stanis

lovas.
Katauskas Jonas, Kazimiero s., 

gimęs Šiaulių apskr., Gruzdžių v., 
gyvenęs Vokietijoje.

Kavaliauskas Boleslovas, gyve
nęs Radviliškyje.

Kirkilą Juozas, Juozo ir Marijo
nos sūnūs, gyveno Sao Paulo, Bra
zilijoje.

SHAL1NS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forėst Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALLNS IR 

J. B. SHALLNS 
Tel. VIrginia 7-4499

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BU K IT E S V E 1 K 1

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

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

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

1

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašaipų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 24, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
PETRAS KVEDERAS, 13 kp., MJinersville, Pa., gimęs 

birželio 26, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė sausio 1, 1922 m. Mirė lapkričio 28, 1958 m. 
Velionio žmonai, Mikalinai Kvederas, pomirtinės 
išmokėta___________________ __________________ $300.00

MOTIEJUS DEGESIUNAS, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimęs gruodžio 29, 1879 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 2, 1928 m. Mirė lapkričio 29, 
1958 m. Velionio anukui, Raymond L. Marino, 
pomirtinės išmokėta __________________________ 150.00

JONAS RAMANAUSKAS, 118 kp., Curtis Bay, Md., 
gimęs liepos 24, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 7, 1913 m. Mirė gruodžio 22,
1958 m. Velionio žmonai, Onai Ramanauskienei,
pomirtinės išmokėta __________________________ 300.00

IGNAS SEKANAVIČIUS, 283 kp., Coaldalc, Pa., gi
męs liepos 15, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 10, 1925 m. Mirė sausio 12,
1959 m. Velionio žmonai, Onai Sckanavičienei, po
mirtinės išmokėta ____________________________ 600.00

Viso ____________________ ___________________$1,350.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso________________ $8,408.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. JAKAITIS, 10 kp., Philadelphia, Pa., sirgo savalčiiį_________ $01.08
O. URBONIENĖ, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 8 sav. 3 d. _____ 43.00
Z. MALKUNAS, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo £> sav. 1 d.----------- 31.00
V. VAICEKAUSKAS, 52 kp., Mt. Carmel, Pa., sirgo 12 savaičių 81.00
M. KAZLAUSKA&-PLATT, 90 kp., Bridgevillc, Pa., sirgo 8 savaites 63.00 
R. JESKELEV1ČIUS, 102 kp., Haverhill, Mass., sirgo 8 savaites -__  36.00
A. KUMETIS, 153 kp., Du Bois, Fa., sirgo1 2 šav. 5 d.  ------------ 17.00
B. NAVICKAS, 212 kp., Kenosha, Wis., sirgo 5 sav. 1 d.----------------- 15.50
V. BRAZIĖ-AMBROSE, 275 kp., Springficld, III., sirgo 6 sav. 3 d— 39.00

Viso . .....................-........................................................................................$390.08
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ------------------------------ -------____$l,176.8dL

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorių*.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’ turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA; metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvfrtimis Ir nuo to kainai nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
,636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

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

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois




