
l

Acceptance for Mailiuj at Specdal Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October S, 1017. Authorlsed June 27, 1018
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Artinasi Vasario 16-ji — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dienos sukaktis.

Lietuviai laisvajame pasauly, kaip ir kiekvienais 
metais, minės tą istorinę dieną, simbolizuojančią lietu
vių pasiryžimą gyventi laisvą, nepriklausomą ir demo
kratinį gyvenimą.

Ta diena lietuviu tauta savo atstovu, susirinkusiu 
Vilniuje, lupomis pareiškė pasauliui, kad nutraukia po
litinius ryšius su savo pavergėja Rusija.

Tai įvyko prieš 41 metus, kai Lietuvoje dar šeimi
ninkavo vokiečių niilitaristai. Jie siekė paversti Lietu
vą kaizerinės imperijos vasalu. Bet tvirtu pasiryžimu, 
savanorių krauju ir visos tautos aukomis musų tėvynė 
išsikovojo sau laisve. Ir per 20 nepriklausomo gyveni
mo metų ji sparčiai žengė priekin visose gyvenimo sri
tyse, pradedant ukiu ir baigiant menu.

Minėdami šią Vasario 16-isios sukaktį, mes primin
sime pasaidiui, kad lietuvių tauta per savo nepriklauso
mybės laikotarpį pilnai pateisino tautinio apsisprendi
mo principo teisingumą ir pasitikėjimą, tų valstybių, 
kurios suteikė Lietuvai pripažinimą.

Per savo' nepriklausomybės laikotarpį Lietuva ne
vedė agresinės politikos, niekam negrumojo ir nieko ne
skriaudė. Bet nežiūrint jos taikingumo, jai nuolatos 
grėsė pavojus iš kaimynų pusės. Pačioje nepriklauso
mo gyvenimo pradžioje vienas tų kaimynų pagrobė jos 
sostine ir apie trečdalį teritorijos.

Prasidėjus Antram Pasauliniam karui, kiti d,u kai
mynai, slaptai susitarė, sunaikino jos nepriklausomybę. 
Su Vokietijos diktatoriaus Hitlerio pritarimu Lietuvą 
pavergė komunistinės Rusijos diktatorius 
jau beveik 19 metų, kai Lietuvos žmonės 
vergijos jungą.

Minėdami šią Vasario 16-sios sukaktį, 
sime pasauliui musų broliui ir seserų kaai 
despotizmo letena ir pareikšime protestą 
tą Lietuvos įjungimą j Sovietui Sąjungą.

Stalinas ir 
neša žiaurų
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Vienas Išvyko, Kitas Atvyko
Sovietų Sąjungos vice pre

mjeras Atastas I. Mikojanas, 
paviešėjęs Amerikoje arti tris 
savaites, išvyko atgal į Mas
kva. Nespėjus jam išvykti, at
vyko kitas žymus svečias Ar
gentinos prezidentas dr. Ar
tūro Frondizi. Pirmasis lankė
si politiniais tikslais, jieškoda- 
mas Amerikoje draugiškumo 
bei sudarymui santykių pre-

Sovie-kybai tarp Amerikos ir 
tų Sąjungos, kaip jis pats pa
reiškė pasitarimuose su ban
kininkais ir kitais milijonie
riais. Nors apie politiką jis 
atvirai nekalbėjo, tačiau rei
kia manyti, kad jo atvykimo 
tikslas buvo pavažinėti po A- 
merikos miestus ir gauti drau
gų Sovietų Sąjungai.

Antrojo svečio Argentinos

prezidento dr. Artūro Frondi
zi atvykimo tikslas yra visai 
kitokia, negu pirmojo. Jis at
vyko Amerikon jieškoti finan
sinės paskolos sustiprinimui 
Argentijos ekonominės būk
lės, kuri nukentėjo diktatoriš
kai Argentiną valdant. Jis ta
rėsi su prezidentu Eisenhovve- 
riu įvairiais reikalais, ypač 
kalbėtasi kaip sudaryti tarp 
dviejų valstybių gla u d e s n į 
bendradarbiavimą.

Nežiūrint to, kaip buvo pa
sielgta su vice prezidentu 
Nixonu Pietų Amerikoje jam 
ten lankantės praeitais me
tais, Argentinos prezidentas 
Frondizi sutiktas iškilmingai 
ir šiltai, nes jis laikomas val
stybiniu svečiu. Jis kalbėda
mas Washingtone kongrese 
pareiškė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės negali pamir
šti ir nekreipti dėmesio į Ar
gentinos silpnas ekonomines 
problemas. Spaudos atstovai 
ir radijo komentatoriai Ar
gentinos prezidento lankymą
si laiko istoriniu įvykiu ir 
pareiškia, kad jis gaus viską 
kas jam l^ei jo valstybei rei
kalinga. Ar tokios komenta
torių daromos išvados teisin
gos, rašant šiuos žodžius ne
galima pasakyti, tą tik ateitis 
parodys.

Argentinos prezidentas, pa
gal spaudos pranešimą, nori 
glaudžiau bendradarbiauti po
li t i š k a i ir ekonomiškai su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, nors jo planams pero- 
nistai nori pakenkti ir kelia 
streikus.

Komunistų 21 Suva- 
• žiavimas Maskvoje

Praeitos savaitės pradžioje 
Maskvoje prasidėjo 21 suva
žiavimas Komunistų Partijos. 
Įžanginę kalbą pasakė parti
jos sekretorius ir Sovietų Są
jungos diktatorius Chrušče
vas. Visa jo septyn:ų valandų 
kalba susidėjo iš pasigyrimų 
dideliais laimėjimais socialis
tinių šalių. Be pasigyrimų j’s 
daugiau nieko gero nepasako 
ir nieko konkretaus nepasiū
lė.

Maskvos “Pravda”, jei jai 
galima tikėti, praneša, kad 
Chruščevas savo kalboje pa
reiškęs, kad bus mažiau dir
bama ir daugiau atlyginimą, 
už darbą. Tokis diktatoriaus 
pareiškimas susilaukė didelių 
.ovacijų, tačiau tos ovacijos, 
greičiausia, tik ovacijomis pa
siliks. Jog visiems gerai žino
ma, kad komunistų valdomuo
se kraštuose žmonės suvaryti 
j kolchozus, padaryti vergai^ 
ir dirba ilgas valandas ir ne
užsidirba žmonišką kasdieninį 
pragyvenimą.

Taipgi Chruščevas pasigyrė, 
kad šiandien Sovietų Sąjunga 
yra pakankamai galinga išlai
kyti taiką pasaulyje, kad ji 
stato tarpkontinentales rakie- 
t.as ir gamina kitokius karui 
reikalingus ginklus. .Jeigu jau 
sovietams rupi išlaikyti taiką 
pasaulyje, tai kokiems, atsi
prašant, galams gaminamos 
tos rakintos ir kitokie gink
lai? Taika pasaulyje bus tik 
tada, kai Sovietai if kitos 
panašios valstybės užgrobtus 
kraštus sugrąžins tų kraštų 
žmonėms, kad jie palys gale- 
tų išsirinkti savo kraštams 
valdovus. Tačiau sovietines 
diktatorius ir komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
apie tai nekalba.

šaulių vidurinei mokyklai 
ministerių tarybos įsakymu 
suteiktas Zigmo AngarieČio 
vardas.
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Niekas Neskiria Lietuvių, Nei Amžius, 
Nei Skirtingas Išsiauklėjimas, Nei Įvai

rios Pažiūros Bei jsikinimai
Mtusų spauda, ir visuoinęinės atsakingi veikėjai nuo

latos kartoja apie tai, kad šiuo ypatingu metu mums 
nepaprastai svarbus vieningumas ir suderintas darbas. 
O senesnieji veikėjai, kurie šioje šalyje jau išgyveno 
pusšimtį metų pasigailėdami atsimena, kad šiandieną 
jie ja,u nepastebi tos vienybes, kuri visus jungė pačioje 
pradžioje jų veikimo. Tada mes visi, jie sako, jautė
mės esą broliai ir seserys ir stengėmės vienas kitam pa
dėti.

O dabar, girdi, mes esame visi susiskirstę srovėmis 
ir net. pagal tas nuotaikas, kurias išsiauklčjom atskiro
se sąlygose gyvendami. Todėl pastebima, kad senieji 
ateiviai dalinai geriau jaučiasi saviškių tarpe, nes jie

Berlyne Parodė Kele
tą Neaiškią Ašmeną

Sovietai neseniai Berlyne 
spaudos atstovams pristatė 
du neaiškius, asmenis, kurių 
istorija tokia:

Prieš kurį laiką Vakarų Vo
kietijoje atsirado keletas so
vietų rusų karių, kurie čia 
greit suėjo į kontaktą su ru
sų emigrantų organizacijomis. 
Vienas jų buv. sovietų kari
ninkas Ovšenikovas, kitas vie
nas valstybinio rusų cirko ar
tistas.

Sovietinėje pąsiuntinyb ėję 
tuos du vyrukus žurnalistams 
pristatė generolas majoras 
Višnevski, “Grįžimo į tėvynę” 
komiteto viršininkas. Perbėgė
lis karininkas pasisakė lankęs 
Maskvoje kai inius institutus. 
Eidamas tarnybą sovietinėje 
Vokietijos zonoje, prisiklausęs 
vakariečių radijo transliacijų, 
ėmęs sovietiniu gyvenimu abe- ,

joti ir nusprendęs “gyvenimą 
Vakaruose stebėti savo aki
mis”. Atvykęs į Vakarų Ber
lyną, o iš čia amerikiečiai jį 
lėktuvu pergabenę į Vakarų 
Vokietiją. Čia jis suėjęs į 
kontaktą su rusų emigrantų 
organizacijomis. Tačiau pasi- 
šlykštėjęs amerikiečių meto
dais, perbėgęs atgal į sovietų 
pusę.

Sovietai tokiais dvigubų 
perbėgėlių išstatymais nori 
pasauliui įrodyti, kad ameri
kiečiai Vakarų Berlyną panau
doja agentams prieš Sovietus 
ruošti ir panašiai. Be to, no
rima įvaryti kylį ir tarp vo
kiečių ir amerikiečių, siūlant 
pastariems, kad šie nebelis- 
tų Vakaruose veikti įvai
rioms emigrantinėms organi
zacijoms. E.

Baigta navigacija Nemunu. 
Netrukus Kauno žiemos uos
te bus pradėti remontuoti lai
vai.

jau buvo susidarę savas tradicijas šioje šalyje ir savišką 
veikimo būdą, tuo tarpių kai naujieji ateiviai ne visada 
supranta, arba nelinkę suprasti kaip svarbu paaukoti 
savlis skirtingus nusiteikimus bendram labui ir įsijung
ti į jau esamą šioje šalyje veikimą.

Bet laimingu budi| susikūrė viena organizacija, di
džiule, plačiausia visose lietuvių kolonijose išsiplėtusi 
organizacija, kuri sugeba, iš
mus. Tai musų Susivienijimas, 
grindais sukurtoji organizacija, kuri atlieka 
praktinį darbą visiems lietuviams.

Jaunimas turi pažinti lietuviškas tradicijas
Neužmirškime, kad ir amžiaus skirtumas 

tam tikrą vaidmenį tarpusaviuose santykiuose, 
mas linksta bendrauti su savo amžiaus

“nuobodžiai

lyginti visokiausius skirt li
tai Iraternaliais pa- 

grynai

vaidina 
J avini- 

asmenimis, nes 
jaunuoliai kartais jaučiasi “nuobodžiai’’ vyresniųjų 1 
aplinkoje, kadangi jie turi savus skirtingus interesus ir 
polinkius. Susivienijimas ir čia praktiniame darbe 
gražiai patarnauja ir padeda jaunimui įsisavinti tas 
gražias ir tikrai sektinas tradicijas, kurios prigijo lie
tuvių veikloje šiame krašte. Tai yra nepaprastai svar
bus ir vertingas įnašas į bendrą lietuvišką darbą.

Susivienijimo veikėju darbo gilesnė prasmė
Susivienijimo veikėjai dirbdami savo organizacijai 

tuo budu atlieka ypatingą patarnavimą visai musų vi- 
įsuoimenei. Jeigu gražioje ir darnioje santaikoje susi
tinka senieji ateiviai su -naujaisiais, jeigu čia gimęs jau
nimas gali bendrauti su naujųjų ateivių jaunuoliais, tai 
yra taip pat brangus musų visuomenei patarnavimas, 
kuris padeda bendram susipratimui ir paskatina vie
ningam darbui. O tokiu budu prasidėjęs bendradarbia
vimas nejučiomis pereina ir į kitas visuomeniškas sri
tis.

Tad šiandiena vykdydami savo 
viniųs, dirbdami Pažangos vajaus 
savo kuopas ir plėsdami Susivienijime fraternales idė
jas,, j auskime ir giliai supraskime savo veiklos platesnę 
svarbą.

Vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybes Nvun- 
tė.je dalyvaukime kartu su visais, liet įsijunkime j šias 
iškilmes, kaip Susivienijimo veikėjai ir pasistenkime 
sustiprinti lietuviško vieningumo dvasią. 'Tai musų di
džioji pareiga.
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art įminusius užda- 
darbą, stiprindami
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KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

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

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

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

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

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

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

• - mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1.000.00 apdr.

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

IR PIGIOS—GERESNIU NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikafllbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

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

Iškirpkite ir. užpildykite' šį kuponą:

k < * <■*- < > < ) «■» <) «■•> () < > 4 SLA VAJAUS KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenini, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
/
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MUSŲ REIKALAI

Laikas ruoštis Vasario 
Šešioliktosios minėjimui

Vasario 16 dieną sukanka 
41 metai kai Lietuva pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. 
Tai reikšminga lietuvių tau
tai sukaktis ir laikas pradėt 
ruoštis ją iškilmingai paminė
ti. Kai kurios Susivienijimo 
kuopos jau ruošiasi savo va
sario mėnesio susirinkimuose 
paminėti savo senosios Tėvy
nės ^reikšmingą sukaktį su į- 
y^iria tam tikslui paruošta 
programa: paskaitomis, kal
bomis, menine dalim ir kitais 
įvairiais momentui atitinka
mais budais.

Butų labai gerai ir girtina, 
kad visos musų organizacijos 
kuopos, kurioms tik sąlygos 
leidžia, susirinkimuose vieno
kiu ar kitokiu budu paminė
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 41 metų sukaktį. 
Jeigu kurios kuopos dėl vie
nokių ir kitokių priežasčių su
sirinkimuose to negalėtų pa
daryti, tai jos privalo prisidė
ti prie bendrų parengimų, kur 
tokie parengimai ruošiami.

Nedaro skirtumo kokiu 
budu musų tfautai reikšminga 
sukaktis bus paminėta, bet ji 
neprivalo būti praleista tylo
mis. Ypač šiuo metu, kada 
Lietuva pavergta ir dirbama 
už jos išlaisvinimą iš vergijos 
jungo, ji privalo būt dar iš
kilmingiau atžymėta ir paro
dyta kitataučiams, kad lietu
viai ryžtingai kovoja už savo 
valstybes išlaisvinimą.

----------:o:----------  
Parinkite aukų Lietuvos 
laisvinimo darbams

Kaip kiekvienas darbas, di
delis ar mažas, be pinigų ne
įmanomas, taip ir Lietuvos 
laisvinimo darbas, kuris yra 
didelis ir sunkus, be pinigų 
neįmanomas, todėl Vasario 

i šešioliktosios minėjimuose pa
rinkite aukų tiems dideliems 
darbams.

Minėjimuose surinktos au
kos privalo būti pasiųs- 
tos Amerikos Lietuvių Tary
bos Centrui šiuo adresų: 1739 
So. Halsted Street, Chicago 8, 
UI. Taryba ryžtingai dirba 
Lietuvai ir savo tautos žmo
nėms naudingus darbus, ta
čiau be finansinės paramos jjj 
tų didelių ir sunkių darbų at
likti negali.

.----- r!0!-------Narių pareiga lankyti
kuopų susirinkimus

Dabartiniu žiemos sezonu 
patogus metas lankyti kuopų 
susirinkimus ir svarstyti kuo
pų ir visos organizacijos rei
kalus, daugiausia svarstoma 
žieminių, pavasarinių ir atei
nančios vasaros įvairių paren
gimų reikalai. Parengimai yra 
svarbus pačioms kuopoms ir 
visai organizacijai. Kuopoms 
parengimai yra svarbus tuo, 
kad iš pavykusių parengimų 
kuopos papildo savo iždus,.

SLA Reikalai ir
S.L.A. KUOPŲ VEIKLA

Metinis SLA 236 Kuo
pos Susirinkimas

Toronto, Canada. — Š. m. 
sausio 11 dieną įvyko metinis 
musų kuopos narių susirinki
mas, kuriame svarbiausi punk
tai buvo valdybos rinkimai ir 
ataskaitinis pranešimas.

Tenka pasidžiaugti, kad šis 
susirinkimas buvo gana skait
lingas. Jame buvo aptarta eilė 
klausimų bei sumanymų, su
sijusių su musų kuopos veik
la. Valdybon išrinkti: pirm. J. 
Strazdas, vice pirm. St. Jokū
baitis, fin. sekr. O. Indrelienė, 
prot. sekr. Budrys ir iždin. 
Novogrodskienė. Revizijos ko
misija: Basalykas, L. Rickevi- 
čienė ir S. Kojelienė.

Iš O. Indrelienės pranešimo 
paaiškėjo, kad kuopa šiuo me
tu turi 177 pilnateisius narius, 
kurių tarpe randasi 6 vaikai. 
Ji pasidžiaugė, kad nariai są
žiningai ir laiku apsimoka sa- 
vo mokesčius. Jei ir tenka kai 
kuriems priminti, tai paragin
ti nedelsiant atsilygina. Kad 
kuopos narių skaičių padidi
nus, St. Jokūbaitis siūlė kiek
vieną jau esantį narį paragin
ti savo draugus bei pažįsta
mus įsijungti į SLA eiles. Re
vizijos komisijos konstatuota, 
kad kuopos finansinė atskai
tomybė vedama pilnoje tvar
koje.

Toronte veikiančios šešta
dieninės Maironio vardo mo
kyklos vadovybė kreipėsi į 
musų kuopą finansinės para
mos. Atsižvelgiant į mokyklos 
varomą didelį ir kilnų lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje darbą, 
susirinkimas nutarė mokyklai 
paskirti vienkartinę 100 dol. 
pašalpą.

Iš SLA Centro vadovybės 
gautas raštas, kuriarfie pasi
džiaugiama Toronto lietuvių 
sporto klubo Vytis gyva veik
la ir jo sportiniais atsiekimais. 
Šis sporto klubas yra glau
džiame kontakte su musų 
kuopa ir dalis įklubo'narių į- 
stojo į Susivienijimo eiles, su
darydami atskirą jaunuolių 
kuopą—sekciją. Tikimasi, kad 
artimiausioje ateityje jaunuo
lių kuopa narių skaičiumi žy
miai padidės. SLA Centro va
dovybė, įvertindama Vyties 
spartininkų pastangas, pasky
rė klubui simbolinę 100 dole
rių pinigę dovaną.

Sekantis Toronto 236’ kuo
pos narių susirinkimas įvyk
sta Lietuvių Namuose vasario 
8 dieną 2 valandą po pietų.

M. K.

St. Petersburg, Fla.

SLA 373 Kuopos Veikla

SLA 373 kuopa laikė susi
rinkimą šių metų sausio mėn. 
18 dieną. Atlikus kuopos ei
linius reikalus, buvo perskai
tytas iš SLA Centro gautas 
laiškas, kuriame praneša, kad 
prisiunčia musų 373 kuopai 
čarterį- Laiškas priimtas su 
džiaugsmu ir nutarta vasario 
28 dieną suruošti iškilmingus 
pietus ir garbingai priimti ir 
pagerbti šį garbingą doku
mentą.

Taip pat plačiai apkalbėta 
vasario 16 dienos minėjimas, 
kuris įvyks vasario 14 dieną, 
314 — 154h Avenue So., St. 
Petersburge.

Prisirašė 2 nauji nariai.
Kitas kuopos susirinkimas 

o organizacijai svarbus, kad 
garsinamas jos vardas tarp 
tų lietuvių, kurie dar nėra 
nariais. Todėl žiemos metu 
nariai privalo gausiai daly
vauti susirinkimuose ir svar
styti parengimų reikalą, kad 
butų kuodaugiausia parengi
mų suruošta.

I___ 

įvyks vasario 17 dieną, 2620 
— 58-th Street So. St. Peters
burge 2 valasdą po pietų. Pra
šome visus narius dalyvauti 
ir atsivesti savo pažįstamus ir 
draugus prirašyti prie SIiA 
44 kuopos. Koresp. P. G.

Chicago, Illinois
SLA 134 Moterų Kuopa

Ruošia Paskaitas

Surengto ciklo paskaitos, 
kurias skaito dr. Jonas Ado
mavičius tema žmogaus emo
cinės problemos vyksta kas 
an tras penktadienis, vasario 
13 ir 27 dienomis, kovo 13 ir 
27 dienomis, balandžio 10 ir 
24 dienomis, Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Avė., arti 
Western Avenue. Pradžia 7-tą 
valandą vakare.

Visi kviečiami lankytis. įėji
mas nemokamas. C. K.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas 
ir Lietuvos Nepriklausomybes 
41 Metų Sukakties Minėjimas

Sausio 11 dieną lietuvių pa
rapijos salėje įvyko SLA 66 
kuopos susirinkimas, kurį ve
dė pirmininkas S. Bujanaus- 
kas, tad čia apie jo nutarimus 
tnimpai pažymėsiu.

Sekretoriui A. Kasparavi
čiui perskaičius protokolą ir 
kitų priprastų formalumų at
likimo, kuopos valdyba išdavė 
raportus iš savo veikimo kuo
poje praeitais metais. Pirmi
ninkas pareiškė, kad jam pa
vestas pareigas atliko. Kitų 
valdybos narių raportai buvo 
trumpi, tik finansių sekreto
rius ir organizatorius J. Ra
dzevičius plačiau pranešė apie 
atliktus darbus, taipgi iždo 
globėja O. Čeplinskienė prane
šė apie finansinį stovį. Iš pas
tarųjų raportų čia paduodu 
kiek nariai sumokėjo ir kiek 
buvo išmokėjimų: 
Į apdraudos skyrių

pasiųsta centrui $1,899.34 
Gauta iš apdraudos

skyriaus ________ 1,307.28

Liko centrui____ $592.28
Į pašalpos fondą

pasiųsta ________   $359.70
Gauta iš pašalpos

fondo ____________ 157.25

Liko centrui_____$202.45

Viso centrui liko__ $794.73 
( Pranešta, kad kuopos pla
nuojamai metinei pavasarinei 
vakarienei paimta lietuvių pa
rapijos salė balandžio mėn. 12 
dienai, ir kad vakarienė pra
sidės 5 valandą po, pietų.

Nors iki minimai vakarienei 
dar yra virš du mėnesiai, bet 
jau išrinkti gabus rengėjai, 
kurie per praeitus kelis me
tus gražiai suruošdavo na
riams pramogas, tai yra Sta
sys Bujanauskas, Juozas Rad
zevičius, o prie jų dar darink- 
ta sumanus ir energingas vei
kėjas Cester Strimila. Tai nė
ra abejonės, kad jie surengs 
puikią pramogą, tik visiems 
nariams reikia teikti jiems pa
galbą. Vėliau bus pranešta 
daugiau.
Minėsime Lietuvos Nepriklau-
mybės Paskelbimo Sukaktį
Kuopos pirmininkas S. Bu- 

janauskas, kuris yra ir Ame- 
kos Lietuvių Tarybos ir Šal
pos Fondo vietinio skyriaus 
pirmininkas, pranešė, kad šie 
skyriai rengia Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 41 
metų sukakties minėjimą, ku
ris įvyks sekmadieni, vasario 
8 dieną lietuvių šv. Antano 
parapijos salėje. Pradžia 5 va
landą po pietų. Pirmiausia bus 
vakarienė, į kurią įėjimas tik

Veikla
$1.50. Bus išpildytas sukak
čiai pritaikytas programas, o 
po to bus šokiai.

Pirmininkas dar pranešė, 
kad šiais metai pasikvietė čia 
gimusį vietinį jaunimą kartu 
rengti šią šventę. Nuo jauni
mo įeina šie veiklus ir ener- 
ginti darbuotojai: Jonas Sa- 
bulis ir Al^a Savitkiutė. Nu
matoma, kad minėjimas bus 
vienas iš geriausių, tik vi
siems tą dieną reikia atsilan
kyti į lietuvių parapijos salę.

Koresp.

Los Angeles Calif.

Mirė Donatas Dumša, 
ŠIA 75 Kuopos Narys

Šių metų sausio 10 dieną 
General Hospital mirė Dona
tas Dumša, sulaukęs 88 me
tus amžiaus, ilgametis SLA 
75 kuopos narys. Paėjo iš 
Radviliškio, Lietuvos.

Palaidotas sausio 13 dieną 
su iškilmingomis laisvomis 
apeigomis Valhalla Memorial 
Park kapinėse.

Dideliame nuliudime liko 
žmona Natalija, kuri yra in
validas per daug metų, tad 
padėtis nemaloni.

Velionis D. Dumša atvyko 
į šią šalį iš Afrikos 1898 me
tais į New Yorką. Iš amato 
buvo siuvėjas ir visą amžių 
to amato laikėsi.

Į trumpą laiką po atvykimo 
į šią šalį, įsirašė į SLA 38 
kuopą Brooklyn, N. Y. 1904 
metais persikėlė į Los Ange
les, Calif. ir čia pastoviai ap
sigyveno. Radęs čia keletą lie
tuvių, matė reikalą suorgani
zuoti SLA 75 kuopą, kurios 
pirmas susirinkimas buvo 
1905 metais gruodžio mėnesį. 
Kuopos valdyboje velionis D. 
Dumša ėjo įvairias pareigas 
per 50 met|ų. 1930 metais, 
kada 75 kuopa skilo ir atski
lėliai nusinešė visą kuopos iž
dą, kuopa neturėjo pinigų už
simokėti už susirinkimų vietą, 
velionis Dumša davė savo siu- 
viklos patalpose laikyti susi
rinkimus nemokamai per dau
giau 5 metus.

Taipgi velionis priklausė 
prie Lietuvių Tautiško Pašal- 
pinio Klubo, kurio pastango
mis tas klubas buvo sutver
tas. Už jo visus gerus darbus 
SLA 75 kuopa ir Lietuvių 
Tautiškas Klubas sudėjo gra
žius gėlių vainikus prie jo 
karsto, tik nepasirūpino grab- 
nešius iš draugijų narių.

Abiejų draugijų valdybos ir 
nariai bei narės reiškia gilią 
užuojautą likusiai invalidei 
žmonai ir giminėms.

Lai jam (būna lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

SLA Narys.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks šių 
metų vasario 15 dieną, 1:30 
valandą po pietų, LPK svetai
nėje, 41 Berkeley Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinkime 
ir užsimokėkite mėnesinius 
mokesčius, kad neliktumėt su- 
spemiioti. Kviečia SLA 41 
kuopos valdyba.

Pranešimas Kuopos Nariams

Pranešu SLA 41 kuopos na
riams, kad laikytame šių me
tų sausio 25 dieną susirinki
me nutarta kuopos susirinki
mus laikyti kas trečią sekma
dienį mėnesio, 1:30 valandą 
po pietų, priprastoj vietoj, to
dėl nariai gerai įsitėmykite 
susirinkimų laikymo dieną.

Taip pat nutarta suruošti 
draugišką vakarienę dėl. visų 
narių ir draugų. Taigi gerbia
mi nariai ir narės, šie gražus 
pobūvis bus šių metų kovo 
mėn. 21 dieną, 6 valandą va
kare. , Visiems bus malonu su
sieiti ir praleisti vakarą ir pa-

ofija Ambrazevičienė

GYDYMAS
SAKO, prie caro valdžios buvo geras 

gyvenimas. Viskas buvo pigu ir žmonės vi- 
sukuo aprūpinti. Aš pilnai su tuo sutinku. 
Paimkim kad ir iš medicinos taško: kiekvie
nam valsčiui buvo įsteigtas medicinos punk
tas, kur paprastai sėdėjo felčeris. Visuomet 
tai buvo rusas, kuris išmoko lietuviškai du, 
reikalingus jam, žodžius:

“Ku supa?” reiškia, kas skauda, klaus
davo jisai. Jis turėjo apta.maut savo vals
čiaus ligonius ir duot pirmą pagalbą. Ap
skrities mieste gyveno valdiškas gydytojas, 
kuris, kartą į mėnesį, privalėjo važinėt tik
rinti pavestus jam punktus.

I

Daktaras Judinas rengiasi važinėt su 
patikrinimu. Su juo važiuoja jo keturioli
kos metų sūnūs Kola. Jam nelabai norėtų
si važiuot, bet motina griežtai įsako, nes 
reikia daboti tėvą. Reikia laikyt atdarą 
bonką su degtine, kurią tėvas paima ant ke
lio, kad išsikvėptų alkoholis, o paskui, tėvui 
visai pasigėrus, dapilt vandenio.

Išvažiavę už miesto, daktaras dažnai 
patraukia iš bonkos ir greit ją ištuština. 
Važiuoja tarp užsėtų laukų valdiška “fur- 
ranka”. Silpnas, darbinis, kaimo arkliukas 
vos traukia vežimą ir kelionė tęsiaši ilgai. 
Apsvaigęs, daktaras greit užmiega ir lin
guoja į visas pusės, pririnkdamas pilną 
barzdą piktažolių. Kola nuobuodžiauja ir 
numuša botagu rugiagėlių galvales.

Atvažiavę į vietą, nei felčerio nei jo 
žmonos nerado namie, jis buvo kur tai 
krikštinose. Kola pamiršo visus motinos 
įsakymus apie dabojimą tėvo ir tuojaus nu
bėgo su vyresniais vaikais prie ežero, kur 
buvo daug įdomumų: galima jbaudytis, va
žinėti laiveliu, gaudyt tinklu žuvis, mušt 
akmenimis varles ir plėšt sparnelius pete
liškėms, kurių buvo daugybė. -Mažesnius 
vaikus dabojo bobutė.

— Še tau, bobute, pinigų, eik tu ir par
nešk man bonką degtinės ir cigarečių “Pe
teliškė”.

— Negaliu išeit, ponuli brangus, reikia 
dabot vaikus ir pečius kūrenti.

— Nebijok, eik kad sakau! Aš visiką 
pridabosiu. Tik greitai!...

1 Bobutė neišdrįso priešintis ir, stvėrus 
skarą, išbėgo. Jinai greit grįžo, atnešdama 
degtinės ir cigarečių. Užkandžiui daktaras 
liepė duot raugintą agurką.

Grįžęs vakare, felčeris rado savo virši
ninką knarkentį už stalo ant sofos. Ant 
stalo stovėjo tuščia bonka nuo degtinės ir 
lėkštėj gulėjo pusė rauginto agurko. Jisai 
tuomi nebuvo nustebintas, kadangi ir pats 
buvo gerokai įkaušęs.

liai šnekučiavo, laukdami, pakol atidarys 
duris ir pradės juos šaukti. Kiekvienas 
tikėjosi gaut pagalbą savo ligoj. Tuo tar
pu, atsikėlę, abudu medicinos darbuotojai, 
nuo pačio ryto, visu pirma, padarė “poch- 
mielką”. Bobutė jau keletą kartų vaikšvio- 
jo degtinės.

— Žinai, Makaryč, tarė daktaras Judi
nas, padėjęs ranką felčeriui ant peties, iš
gert reikia, o pinigų — mažai, tai aš tau, 
brolau, štai ką pasakysiu: atnešk du kibi
ru vandens. į vieną pripilk druskos ir ge
rokai užsudyk, o kitą — palik taip. Kas 
nieko neduos — pripilsimi gryno vandens, 
kas biskį sumokės — duosim sūdyto, kas 
sumokės gerai — duosim trupučiuką vais
tų. Valdyba vaistų duoda mažai ir mes 
juos tujini čėdyt.

Pasakyta-padaryta, ir du viedrai van
dens buvo atnešti. Kiekvienas ligonis pri
valėjo turėt nuosavą bonkutę. Pirmam 
kambary daktaras apžiūri ligonis, o antram, 
“aptiekoj”, felčeris gamina vaistus. Kam 
sūdyto vandenėlio, kam nesūdyto, o kam ir 
tikrų vaistų.

— Ar žinai, kūmai, kokie tai keisti tie 
vaistai, sako vienas kaimietis kitam, ir 
spalva ir kvapas... še, paragauk!... Jie man 
atrodo, lyg butų vanduo...

— Ir ištiesų, lyg vanduo, sako kitas, 
paragavęs ir pauostęs.

Ligonys, kurie* dar neišsiskirstė, suėję, 
apžiūri savo vaistus. Bet pasirodo, kad ne 
visi vaistai vienodi. Vieni lyg vanduo, kiti 
suroki, kitų vėl spalva tamsi, o kvapas ir 
skonis kitoniškas.

— Gal tau tokių reikėjo, kūmai, sako 
vienas. — Tas liūdnai linguoja galva.

— Aš tą ligą nuo vandens ir gavau, o 
jie man vėl duoda vandenio...

Vienok, pripiltus “vaistus” išneša na
mo. Gal padės, jei daktaras davė.

Baigę priėmimą ligonių, daktaras su 
felčeriu draugiškai pasidalina pelnu. Nors 
felčerienė pagamino neblogus pietus, bet 
daktaras nuo jų atsisakė, nes skubėjo va
žiuot patikrinimui kitų punktų. Jisai išgė
ręs porą stiklinių degtinės ir pauostęs rau
gintą agurką, įsirioglina į “furmanką”. Ko
la gauna ant kelio bonką degtinės su atda
ru kamščiu.

Sužinoję, kad yra atvažiavęs daktaras, 
kitą dieną, prie punkto, susirinko nemažai 
žmonių. Buvo* vasara, žmonės sėdėjo bū
reliais ant gonkų ir tiesiog ant žolės ir ty

PONIOS PAMYLĖJO

Musų ponios ir panelės 
Pamylėjo taip maišelius, 
Ir, kad niekas to negina, 
Sau ant nugaros kabina. 
Tie maišeliai iš nailono, 
Kaip svajonė, lengva, plona, 
Bet iš jų gi kokia nauda? 
Tik ant nugaros apmauda! 
Gal maišelių tų intencija— 
Tai kengūrai konkurencija.

sidalinti mintimis su nariais 
ir draugais, tad neužmirškite 
parengimo ir įsigikite naujų 
draugų. Yra išrinkta veikli 
komisija, kuri tą vakarą vi
siems patarnaus ir vįsus pa
tenkins.

Vietas užsisakykite iš ank
sto pas rengimo komisiją ne 
vėliau kovo 16 dieną. Komisi- 
jon įeina šie nariai: M. Sto- 
nęi, J. Stundza, K. Kiziulas ir 
J. Sarulionis.

Iki pasimatymo kovo 21 die
ną kuopos pobūvyje.

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

Cleveland, Ohio

SLA 362 Kuopos Veikla

Susiyienijimo Lietuvių Ame
rikoje 362 kuopos metinis 
susirinkimas įvyko šių metų 
sausio mėn. 10 dieną. Susirin
kimą atidarė ir vedė vice pir-* 
mininkas.

Praeito susirinkimo proto
kolas skaitytas ir vienbalsiai 
priimtas. Finansų \ komisija 
raportavo, kad kuopos iždi
ninkė J ieva Zorstienė tvarkin
gai veda finansinius reikalus.

Rinkimas kuopos valdybos 
1959 metams. Pasiūlyta ir pa
remta, kad butų darinkta 

\ komisija 
opos iždi-

kuopos iždininkas prie senos 
valdybos. Iždininku išrinkta 
Amilė Garnienė.

Šių metų valdybos sąstatas 
yra toks: 4

Pirmininkas S. Čerauka, vi
ce pirmininkas S. Žilinskas, 
finansų sekretorius D. Kra- 

kauskas, iždo globėjai O. Čer- 
nauskienė ir M. Mąslaus k ienė.

Kuopos susirinkimai bus 
laikomi kas trečias mėnesis, 
priprastoj vietoj, 18901 Ran- 
wood Avenue, Euclid, Ohio, 
priprastu laiku.

Susirinkimas Jievai Zorkie- 
nei pareiškė užuojautą ir pa
linkėjo greitai pasveikti, taip
gi pareikšta užuojauta sergan
čiam Al. Jarasiunui ir palinkė
ta sveikatos.

Priešmetiniam susirink i m e 
nutarta metiniame susirinki
me turėti vaišes. Gerbiama 
narė M. Maslauskienė paruošė 
skanių užkandžių. Susirinku
sieji prie gražiai papuošto sta
lo užkandžiavo ir kėlė taures 
už praleistus senus metus ir 
linkėjo vienas kitam laimingų 
1959 metų.

Nariai skirstidamiesi nuo
širdžiai dėkojo M. Maslauskie- 
nei už pavaišinimą ir vietos 
davimą susirinkimams.

Kuopos Korespondentas.

Pittston, Pa.
ŠIA 7-TOS KUOPOS 

susirinkimas įvyks vasario 
mėn. 8 dieną, 2-rą valandą po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje.

Visi kuopos nariai prašomi 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes yra daug svarbių ir nepa
baigtų reikalų, kuriuos turė
sime išspręsti ir užbaigti.

S. Norkus,
/ SLA 7 kuopos sekr.

St. Petersburg, Fla.
Pakvietimas į Svarbią Iškilmę

SLA 373 kuopa bendrai su 
Amerikos Lietuvių Klubu ren
gia Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties — 
Vasario 16 dienos minėjimą, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 
14 dieną, 1959 m., Letter Car- 
riers svetainėje, 314 — 15-th 
Avė. So., St. Peterhburg, Flo
rida.

Kuopos šeimininkės paga
mins gerus pietus, o muzikas'
K. Staupas paruoš meninį pro
gramą.

Garbės svečiais yra pakvie
sti Amerikos Lietuvių Tary
bos iždininkas ir Sandaros 
redaktorius Mikas Vaidyia, 
teisėjas J. T. Zuris ir dr. D. 
Jasaitis. Po programos bus 
šokiai ir malonus paviešėji- 
mas.

Pietus bus teikiami 12 va
landą vidurdieny. Maloniai 
kviečiame atsilankyti visus 
geros vėlios lietuvius.

Rengėjai.
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Lietuva Tėvynė Musų...
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Mėty Gimimo Sukakčiai)
Rašo DR. STEPONAS B1EŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Tęsinys)

KUDIRKA EILĖRAŠČIAIS ŠVIEČIA 
IJETUVIUS

a

Dr. Kudirka originalių eilėraščių ne
daug parašė, nors jis ir turėjo žymių gabu
mų poezijai rašyti. Sprendžiant iš turinio 
jo eilių galima pasakyti, kad vyriausias pa
grindas jo eiliavimo buvo tautinis arba ūki
nis. Savo eilėraščiais kaip ir proza jis siekė 
sukelti stipresnio tautinio jausmo, ragino 
ištikimai dirbti savo tautai, jai aukotis, gy
venime siekti aukštų idealų. Jis apibudina Į 
savo brolių vargus, nurodo jiems skriaudas 
kitų daromas, iškelia jų išniekinimą ir tuo 
pačiu ragina šviestis kas išves iš tų visų 
įbėdų-vargų. Ryškiai jie tai pasako savo ei
lėraščiu — Artojaus Skundas:

O sielvartėli mano didžiausias!
Tai aš apleistas ant margo svieto! 
Tiek turiu kęsti vargo taip kieto, 
Lyg už visus aš bučiau kalčiausias!

Pats anksti kėlęs pjaut einu pievas, 
Pats taisau žagrę, pats ir akėju, 
Prakaitą savo prie darbo lieju 
Taip ve, kaip žmogui paliepę Dievas.

O vienok žemė taip menkai dera, 
Kad nė už darbą man negražina, 
Ir kiekvienas trusas susigaišina, 
Rods Dievs davė ranką negerą.

Man vargingiausia jau dalis lieka: 
Aš prieš kiekvieną traukiuos iš kelio, 
Neimu niekam menko krislelio, 
O mane skriaudžia, laiko per nieką.

Vienas, lyg arkė, prakaitą mano 
Siurbia ir lobsta; to nepakanka:

Da j kišehių įkiša ramką—
Apvagia, apsuka, kaip kas išmano.

O čia pilvočiai, ponai visoki, 
Tik krauju mano vien išmaitinti, 
Žmogumi nenori mane vadinti, 
Niekin ir spardo lyg šunį kokį.
O silvarteli mano didžiausias!
Tai aš apleistas ant margo svieto! 
Tiek tUŲU kęsti vargo taip kieto, 
Lyg už visus aš bučiau kalčiausias!

Broli, skundais tik—mokslas atsako— 
Nenuvarysi dvasios sunkumą, (
Ir neišrausi dagių nuo tako.
Eik šian pas mane, rasi ramumą!

Aš išmokysiu žemę priveikti, 
Kad užderėjimas butų geresnis, 
Nepatingėsiu rodą suteikti,
Kad kiekviens trusas butų spartesnis.

Aš tau išreikšiu mintį piktųjų,
Kur tik išgriebt ką iš tavęs tiko, 
Aš tau žabangus perspėsiu jųjų, 
Jokio neslėpsiu pikto dalyko.

Aš išvadžiosiu, kad tai yr monai,
Jei ponu save esant kas mena, 
Kad visi sviete lygus y r ponai, 
Ne visus lygiai Kristus gyvena.

šiuo eilėraščiu Kudirka taip vaizdžiai ir su
prantamai išdėsto lietuvio žemdirbio var
gus,—žemės nenašumu, jo begalinį triūsą, 
visokį išnaudojimą ir asmens paniekinimą, 
lyg kokį nekenčiamą šunį, ko proza vargu 
butų įmanoma net ilgiausiu raštu. Tuo pa
čiu jis teikia ir praktišką patarimą kaip iš 
tų visų vargų išbirsti: “Broli, skundais tik 
— mokslas atsako”. Jis ragina savo bro

lius siekti mokslo, kuris gyvenimo lygį pa
kels ir jį išlaisvins iš vargų ir sulygins su 
kitais žmonėmis, nes be mokslo nebus švie
sos ir nebus gerbūvio. Ne veltui lietuviuo
se net reikšminga patarlė įsigyveno, — 
žmogus bemokslis yra aklas.

Kudi/tca, matydamas lietuvių tautą pa
skendusią tamsoje lyg kokiame neišbrenda- 
me pelkyne, į kurį carų pavergėjai ją tyčia 
įstūmė ir vis murkdė, sielojosi ir jieškojo 
būdų bei priemonių ją išvesti į šviesią ir 
atitinkamą savygarbą. Jis gerai nujautė, 
kad tamsumas ilgainiui ją visai sužlugdys 
ir pagalios visiškai išmarins. Jis gerai ži
nojo, kad tik mokslas, apsišvietimas ir kul
tūroje iškilimas į aukštą lygį jos kaip 
tautos egzistenciją išgelbės. Užtad jis ją 
ragino šviestis ir patsai ją švietė kiek tik 
jo jėgos ir esamos sąlygos tai leido. Nors 
jis į taip trumpą laiką negalėjo ir greičiau
sia patsai jautė nepėjėgsęs savo tautą rei
kiamai apšvievsti, bet visgi jis įžiebė tą ki
birkštėlę ir sukėlė jausmą siekti' mokslo, 
apsišviesti. Ir tas jam dideliu laipsniu pa
vyko. Tai visgi jau daug ir labai daug pa
siekta, kas neabejotinai žymiu laipsniu jai 
padėjo išlikti ir vėliau sukurti nepriklauso
mą valstybinį gyvenimą.

Nors Kudirka savo originaliuose eilė
raščiuose neparodė, taip sakant, poetiškų 
vaizduočių, skrajojimų dausose ir tt., bet 
užtad jis buvo praktiškas, pamokinantis, 
aprašąs gyvenimą taip kaip jis yra ir iš- 
reiškiąs tokiais žodžiais ir posmais, kuriuos 
kiekvienas supranta, kurie kiekvienam arti 
prie širdies ir kurie tinka įgyvendinimui. 
Tad nestebėtina, kad jo eilėraščiai išpopu
liarėjo, spaudą atgavus jie buvo deklamuo
jami veik kiekvienam parengime. Čia ir yra 
jų tikroji vertė ir tautai nauda, ypač jo 
laikais ir nemažiau besikeliančiai tautai. 
Šitokį patarnavimą tautai reikia laikyti di
deliu*, reikšmingu ir toli siekiančiu.

Jis vertė eilėraščius iš kitų kalbų su 
atitinkamais palyginimais, kurie siekė prak
tiškų pamokinimų su moralinėmis išvado

mis. Šie irgi turėjo tokį ipat tikslą, kaip ir 
jo originaliai. Tai vis jo trokštantis sieki
mas šviesti savo tautą, ją pamokinti ir į- 
kvėpti aukštą sąmojų.

DRAMŲ VERTIMAI IR PAMOKI- ' 
NANČIOS SATYROS

Jis taipgi išvertė į lietuvių kalbą ke
letą dramų, pvz. “Mindaugas”, “Keistutis”, 
“Narimantas” ir kitas. Šios dramos kalba 
apie Lietuvą, jos laimėjimus ir vargus pat
riotine prasme. Jo vyriausias tikslas buvo 
paruošti veikalų vaidinimui atsistatančiai 
Lietuvai, nes veik nieko panašaus lietuviuo
se neturėta.

Kudirka rašo vykusias apysakas, bet 
kartais pasekdamas kitus autorius. Jam 
ypatingai sekėsi rašyti satyras, dažniausia 
paimtas iš anų laikų paties gyvenimo. Ra
šydamas satyras jis visuomet buvo santū
rūs ir liesdavo tik asmens silpnąsias dalis, 
bet niekuomet paties asmens gerą, vardą, jo 
dorybę. Apie satyros esmę jis šitaip pasi
sako: “...(Satyra) turi pasiekti žmogystos7 
pusę, tik neužgauti ir nenuskriausti pačią 
žmogystą. •

“Satyros pirštas turi būti atkreiptas į 
išjuokiamą piktybę, o ne į tą ir žmogystę. 
Per satyrą žmogus turi matyti savo silpny
bę iš tolo, o niekados neturi matyti ant sa
vęs atkreiptų akių svieto...”

Tarpe kitų satyrų jis parašė: “Virši
ninkai”, “Vilkai”, “Cenzuęos klausimas”, 
“Lietuvos tilto atisiminimai” ir tt. <

Satyros. “Lietuvos tilto atsiminimai” 
nepaprastai nusisekusi, kalba itin lengva ir 
graži, daug joje pašiepimų ir tiesos pasaky
mų su poezijos išreiškomis, pvz.:

“Jau pusėtinas laiko galas, kaip aš ty- 
sau ant Šešupės. Jau daug vandens pralei
dau į Baltjures ir daug žmonių ašarų ir 
prakaito nuplaukė drauge su vandeniu; 
daug kojų, kurios mane mindžiojo, supuvo 
kapuose...

“Pagimdė mane Lietuvos miškas, iš

vedė į svietą lietuvių rankos, nuo IJetuvos 
žirgų kanopų įiirmą įtartą sudundėjau.

“O drūtas .buvau tiltas...

‘'Dar pamenu tą gadynę, kada ponai 
važinėjo, o žydai vaikščiojo pėsčiomis. Per
lėks būdavo karieta, su ketvertu užkinky
ta, aš nė nejaučiu’...

“Sueis viso miesto žydai prieš neštynes 
nuodėmių skandinti — aš nė linkt... Perva
žiuos storiausias prabaščius, aš ane krust... 
dar man smagiau, kad išlaikau. Arba pa
vasaryje, pradėjus eiti lytims, ponpalaikiai 
sustoję žiopso ir laukia, kada mane permuš 
lytis.

“O jus žiopliai—manydavau — aš ne 
toks lepus, kaip jum rodosi! Mane ne gu
vernantės augino!

“Nueidavo sau lytys, o aš kaip stovė
jau, taip ir stoviu. Teisybę pasakius, tai ir 
lytlaužos bereikalo styrėjo. Tik man gar
bę mažino...

“Tvirtas buvau”. f

šia satyra jis pasako, savas medis ir 
lietuvio ranka yra tvirti, ištvermingi ii’ vi
sokius sunkumus pakelia. Toliau jis vaiz
džiai nupiešia, kaip nekurie rusų valdinin
kai žydų kurstomi pasipinigavimo tikslais 
įtikina teisingą inžinierių, jog šis tiltas rei
kalingas remonto, kardinalio taisymo, nors 
patsai tiltas buvo stiprų. stipriausias, lyg 
vakar pastatytas. Atsiranda iš pasipiniga
vimo trokštančių rusų viršininkai, duoda į- 
sakymą tiltą “taisyti” ir žinoma, žydai gau
na pavedimą parūpinti visą reikalingą me
džiagą, kuri skubiai pristatoma. Stipriojo 
lietuviško tilto stulpai tašomi ir obliuojami 
tik nakčia, kad niekas nepastebėtų ir neį
tartų keistu “taisymu” ir taip pat nakčia 
suveštoji neva tilto taisymui medžiaga pra
nyksta kaip kamparas. Reiškia tilto stul
pai, “nauji”, ^žiūrėkite jie gražiai nutašyti 
ir nuobliuoti, reiškia suvežta medžiaga “su
naudota”, “taisymas” pabaigtas ir visiems

(Bus daugiau)

Prof. Stepono Kairio Pagerbime Lietuvos Gene
ralinio Konsulo Jono Budrio Įžanginis Žodis.- 

Ministerio V. Sidzikausko Pasakyta Kalba
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Konsulo įžangos žodis

Mieli lietuviai, sesės ir broliai:

Tik ką pradėjome Naujus 
Metus. Leiskite man, ta pro
ga palinkėti Jums visiems lai
mės ir visokeriopos gerovės.

Musų visų mintys, pirmoje 
eilėje musų troškimas ir tiks
las — Laisvoji Lietuva.

Asmeniškas gerbūvis ir lai
svė neatstos mums to svar
biausio tikslo, negali būti pil
nos linksmybės, kol Tėvynė 
pavergta, kol broliai ir sesės 
kenčia savo žemėje- ir Sibire.

Negali būti laisvės be ko
vos. Juo tamsesnė šiandien 
atrodo laisvojo pasaulio, bei 
musų bylos padėtis, tuo ryž
tingiau, vieningai tęskime ko
vą, sustiprinkime ją — tai 
musų visų garbė ir «šventa 
pareiga.

Tą savo pasiryžimą išreiš
kime jausmingai sugiedodami 
Tautos himną. Sugiedamas 
himnas.

Galvodami apie Lietuvą ir 
jos prisikėlimą 1918 metais, 
prisimename su priderama pa
garba ir dėkingumu tuos mu
sų vyrus, kurie kėlė Lietuvą, 
rodė kelią į laisvę ir pagaliau 
drąsiai paskelbė Lietuvą Ne
priklausoma valstybe, šiandie
ną mes esame laimingi, turė
dami savo tarpe vieną iš tų 
žymiųjų valstybininkų inžinie
rių Steponą Kairį, savo gyve
nimo kelionėje, tik prieš kele
tą dienų peržengusį 80 metų 
slenkstį. Tai garbingas am
žius.

Gyvenimo kelias buvo ilgas, 
(jis nebuvo rožėmis klotas. Bet 
idealistinė jaunatvės dvasia, 
kurią jubiliatas iki šiai dienai 
išlaikė — atvedė jį prie už
brėžto tikslo.

Tą garbingą jubiliejų šven
čiame ne Lietuvoje, ne toje 
brangioje jam ir mums žemė
je, dėl kurios laisvės ir gero
vės jus pašventė savo gyveni
mą.

Vienok vienas dalykas gali 
atnešti pasitenkinimą — tai, 
kad savo gyvenimu ir nuveik
tais Lietuvai darbais, sulaukė 
sau visuotinos pagarbos.

Šiandieną, ne tik mes čia,
bet laisvi lietuviai visuose 

kontinentuose mini jo jubilie
jų, reiškia jam pagarbą ir 
siunčia širdingus sveikinimus. 

, Į mano, Nepriklau somos 
Lietuvos pareigūno, kreipimą- 
sį atsiliepė visi be išimties. 
Visi mielai panoro dalyvauti 
valstybininko Stepono Kairio 
pagerbime.

Jo visuomeninę, kultūrinę ir 
valstybinę veiklą tenka api
budinti. Manau, kad tą ge
riausiai atliks Lietuvos Dele
gacijos prie Pavergtųjų Tau
tų Pirmininkas ponas Vaclo
vas Sidzinauskas. Jis dirbo su 
musų Garbingu Jubiliatu Lie
tuvoje ir, vėliau, tremtyje.

Jam dabar ir perduodu žo
dį.

Vaclovo Sidzikausko Kalba

Brangus Sukaktuvininke, 
Pone Generalini Konsule, 
Malonus šių iškilmių dalyviai:

Šiuo Lietuvos laisvės sute
mų metu visų lietuvių mintys 
ir jausmai nukreipti į Lietu
vą, amžių būvyje istorijos 
arklo skersai ir išilgai išvago
tą ir dabar vėl besigrumian
čią su skaudžia nedalia — su 
bolševikų okupacija. Kai mes, 
išblokštieji iš savo krašto ir 
išblaškytieji po » visus žemy
nus, ilgimės netekę tėvynės, 
o krašte palikusioji ar po Si
biro tyrus blaškomoji musų 
tautos dauguma ilgisi laisvės, 
gi visi mes —- nepriklausomos 
Lietuvos valstybės, 1918 me
tų Vasario 16 'Dienos Akto, 
paskelbusio Lietuvos valsty
bės atstatymą, istorinė ir tau
tinė reikšmė visiems mums 
yra kurkas akivaizdesnė, nei 
kad ji mums buvo nepriklau
somybės laikais. Šiandien, 41 
metų perspektyvoje, reljefiš- 
kiau ir visoje istorinėje didy
bėje iškyla prieš musų akis ir 
Lietuvos valstybės atkūrėjai. 
Mes esame tikrai laimingi, tu
rėdami savo tarpe vieną iš, 
deja, jau labai nedidelio skai
čiaus Vasario 16 Dienos Akto 
signatarų, galėdami jį pasvei
kinti sulaukusį 80 metų am
žiaus, pareikšti jam musų pa
sididžiavimą juo, musų pagar
bą jam ir musų meilę.

• Garbingasis šios dienos Ju- 

bilijatas, Profesorius Stepo
nas Kairys-Kaminsikas, bren
do “Aušros” poveikio laiko
tarpyje. Jis girdėjo skambant 
Dr. Kudirkos “Varpus”, jis 
stebėjo, kaip “Tėvynės Sar
gas” ir “Apžvalga”, o kiek 
vėliau ir “Darbininkų Bal
sas”, kurį jis pats redagavo, 
slapta lankė lietuvių inteligen
tą ir lietuvių valstietį bei dar
bininką. Jaunuolį greitai pa
gavo naujos gadynės dvasia, 
ir jis anksti įsijungė į musų 
tautinio atgimimo sąjūdį, į 
kovą su anų laikų rusiškuoju 
okupantu, buvo vienas lietu
vių tautos budintojų.

Steponas Kairys buvo ir 
yra ne eilinių gabumų ir suge
bėjimų, kietos kovos už savo 
tautos ir žmonijos idealus už
grūdinto charakterio asmeny
bė. Iš tų jo asmens savybių 
plaukė nepaprastai šakota ir 
naši jo veikla, margi jo gyve
nimo etapai. Musų garbinga
sis aukaktuvininkas ir jo dar
bai yra gerai žinomi musų vi
suomenei. Tad aš tenkinsimos 
čia tiK jo per 80 metų išeito 
kelio schematišku priminimu. 
Tas kelias yra tipiškas anų 
laikų musų inteligentų kartai. 
Vaikystė — Lietuvos kaime 
su jo romantika ir jo kukliu 
medžiaginiu gerbūviu, su sun
kiai prieinamu mokslu. Pro
gimnazija Palangoje, gimnazi
ja Šiauliuose — abu šiem lai
kam gana reikšmingi bundan
čios lietuvybės centrai. Po to 
— Technologijos Ins t i t u t e 
Petrapilyje, veikla lietuvių 
studentų tarpe ir su lietu
viais socialdemokratais, Rusi
jos Valstybės 
vais, revoliucini 
tų sąjūdžio, Di 
Seimas, Vilnius
Rytai. Pirmasis pasaulinis ka
ras Jubiliatą užklupo Vilniu
je. At žymėtina jo veikla 
prieškonferenciniame laiko- 
tarpyje, ypač vadovavimas 
Lietuvių Agronomijos ir tei
sių Pagalbos Draugijai bei 
“Darbininkų Balso” redagavi
mas sunkiose vokiečių okupa
cijos sąlygose, jo vadovavimo 
Vilniaus Lietuvių Konferenci
joje ir tos Konferencijos iš-, 
rinktoje lietuvių Tautos Ta
ryboje, kurios jis buvo narys, 
dalyvavimas Lozanos ir Ber
no konferencijose, —- taigi 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo preliminari jose. Pa
galiau, 1918 metų Vasario 16 

mos atsto- 
904-05 me- 

ysis Vilniaus 
ir Lietuvos

Dienos Akto suredagavimas ir 
pasirašymas ir kiek vėliau pa
sipriešinimas monarchijos į- 
vedimui Lietuvoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Steponas Kairys yra vyriau
sybės narys, Steigiamojo ir 
visų demokratinių Lietuvos 
seimų atstovas, socialdemo
kratų partijos pirmininkas ir 
seimų frakcijos lyderis, Kau
no miesto inžinierius ir Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
profesorius.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu Profesorius Steponas Kai- 
rys-Kaminskas yra apjungtos 
lietuvių tautoš rezistencijos 
vadas, pogrindžio Vliko pir
mininkas. Po nepavykusios 
misijos į Stockholmą, perėjęs 
nacių kalėjimą ir stovyklą, 
jis įsijungia į lietuvių tremti
nių politinę veiklą Vakarų 
Europoje, kurį laiką tai veik
lai vadovauja, ' vėliau dirba 
kaipo Vliko ir Vykdomosios 
Tarybos narys. Jis yra taip 
pat Lietuvos socialdemokratų 
Delegaturos egzilyje pirminin
kas.

Visas Profesoriaus Stepo
no Kairio-Kaminsko gyveni
mas buvo tarnyba idealui — 
lietuvių tautos ir žmonijos. 
Nuoseklus demokratas, jis bu
vo ir yra atkaklus kovotojas 
už socialinį teisingumą ir ben
drąją žmonijos pažangą, ta
čiau, visų pirma ir visose ap
linkybėse — taurus lietuvis 
patriotas.

Drauge su visais lietuviais, 
su visa lietuvių tauta Stepo
nas Kairys-Kaminskas sieloja
si dabartine Lietuvos padėti
mi, jos didžiuoju negandu. 
Krištolinio tyrumo idealistas, 
visą amžių kovojęs už tautų 
ir žmonių teises ir pagrindines' 
laisves, už teisę ir tarptauti
nio teisingumo pagrįstus san
tykius tarp valstybių, jis ypa
tingai skaudžiai išgyveno 
Kremliaus tironų klastą ir jų 
smurtą prieš Lietuvą. Kaip ir 
visa musų tauta, jis tvirtai 
tiki laisva Lietuvos ateitimi. 
Kaip ir mes, jis žino, kad ke
lias į Lietuvos nepriklausomy
bę ir laisvę nėra ir nebus leng- 

1 vas, kad mus laukia kieta ko
va, sunkus darbas, skaudžios 
aukos. Mums, kiek už jį jau
nesniems, jis yra ir pavyzdys 
ir įkvėpėjas.

Savo vaisingo gyvenimo dar
bais ir raštais Steponas Kai
rys-Kaminskas pastatė sau 

paminklą, kurio nei laikas, nei 
pikčiausios okupanto užma
čios nesugriaus.

Laiminga tauta, kuri gali 
didžiuotis, turėdama tokį sū
nų. Jis yra jai atrama ir pra
našas skaudžių bandymų lai
kais. Jis yra paraginimas mu
sų jaunajai kartai eiti jo pra
trintų keliu.

Pastarasis Lietuvos negan
das — sovietinė okupacija — 
išplėšė ne tik Lietuvai laisvę, 
dėl kurios Prof. Kairys-Ka
minskas visą savo gyvenimų 
ir darbą yra skyręs, ne tik tė
vynę jam pačiam gyvenimo 
saulėlydyje, bet atplėšė jį nuo 

• mylimos žmonos, nužudyda
mas ją bolševikinėje nevalioje. 
Tai aukščiausias lietuvio vi
suomenininko — politiko liki
mo tragizmas, s^kiu ir hero
izmas. /

Palinkėkim musų brangiam 
Sukaktuvininkui dar daug 
sveikų ir darbingų metų, o, už 
vis labiau sulaukti Lietuvos 
laisvės ir sugrįžti į laisvą- ir 
nepriklausomą Tėvynę.

Worcester, Mass.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Sukakties Minėjimai

Lietuvai Remti Draugijos 
pirmas skyrius ruošiasi iškil
mingai atžymėti 41 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį vasario 15 dieną, 2 va
landą po pietų, Lietuvių Pilie
čių Klubo Salėje, 12 Vernon 
Street.

Kalbės žynjius svečias ir 
taurus lietuvis iš New Yorko 
agronomas Juozas Audėnas. 
Kalbės ir kiti žymus kalbėto
jai amerikiečiai, kaip kongres
manas Harold D. Donohue, 
valstijos senatorius Fleming, 
kongresmanas Vytautas Pi- 
gaga. Bus ir kitų įvairumų.'

Vasario 16-tosios proga sa
vo metines aukas jau skyrė 
Altui sekančios organizacijos : 
Lietuvių Piliečių Klubas $100, 
Sandaros 16-toji kuopa — 
$50. Girdėti, kad ir kitos or
ganizacijos zsavo artimiausiuo
se susirinkimuose skirs stam
bias sumas laisvinimui Lietu
vos.

Tą pačią dieną, tik kiek vė
liaus, įvyks kitas atžymėjimas 
Lietuvos Nepriklauso m y b ė s 
Vilniaus Aušros Vartų para
pijos salėje, Gedimino kalne.

Kalbės žymus kalbėtojai sve
timtaučiai ir šios parapijos 
klebonas prel. Konstantinas 
Vasys, dainuos Vyčių ir para
pijos chorai. Aukos taip pat 
skiriamos tam pačiam tikslui 
Altui. Vadinasi įvyks du pa
rengimai nuosavose vietose, 
už kurias nereikės mokėti 
nuomos.

J. Krasinskas.

Visiems Ohio Valsty
bės Lietuviams

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 41 metų sukakties 
proga Apierikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius ren
gia didžiules iškilmes deve- 
lande. Minėjimas įvyks vasa
rio mėn. ,15 dieną (sekmadie
nį) šv. Juoząpo mokyklos sa
lėje East 185 ir Lakeshore 
Blvd. kampas. Pradžia 4 va
landą po pietų.

Minėjime dalyvauti ir kalbą 
pasakyti yra pasižadėjęs Ohio 
senatorius M. YOUNG. Be to 

j btfS didingas koncertas, kurio 
| programą išpildys Čiurlionies 

meno ansamblis, Clevelando 
Moterų Simfoninis orkestras 
ir solistai J. Krištolaitytė, Ą. 
Stempužienė ir V. Bakunas. 
Koncerto programoje bus iš
pildytos lietuvių kompozitorių 
kantatos, ir keli nauji šiam 
minėjimui parengti dalykai. 
Dalis šios programos buvo di
deliu pasisekimu atlikta šią 
vasarą Pasaulio Lietuvių Sei
me New Yorke.

Maloniai kviečiame visus 
musų tautiečius su savo drau
gais, giminėmis ir pažįstamais 
iš kitų Ohio valstybės vietovių 
atvykti į šį minėjimą ir drau
ge vieningai dalyvauti rengia
mose iškilmėse bei išgirsti 
koncertą, kurio programos dėl 
didelio dalyvių sąstato kitose 
vietovėse pakartoti nebus į- 
manoma.

Bilietus į minėjimą-koncer
tą iš anksto galima užsisaky
ti pas valdybos iždininką K. 
Žiedonį, 619 East 115 Street, 
Cleveland 8, Ohio; telefonas 
U 1-3726. ,

Ohio gubernatorius Michel 
Di Seile yra prašytas Vasario 
16 dieną paskelbti Ohio val
stybei Lietuvių Dieną. Organi
zacijos ar asmens norintieji 
gauti Gubernatoriaus Dekla
racijos nuorašą ar fito kopiją 
prašome kreiptis taip pat į 

valdybos iždininką.
Taip pat pranešame, kad 

minėjimo dieną bus iškilman- 
gos pamaldos šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje 10 valandą. 
Visos Ohio lietuvių organiza
cijos kviečiamos pamal d o s e 
dalyvauti organizuotai ir su 
vėliavomis.

ALTo Clevelando 
skyriaus valdyba.

“LAISVOJI LIETUVA” 
SKELBIA 

Konkursą 
parašyti publicistinį straipsnį 
tema:

Kokios specifinės priežastys 
pastūmėjo dalį Amerikos lie
tuvių į komunizmą ir kokių 
priemonių reikėtų imtis, kad 
visus ar bent dalį suklaidintų 
ar suklydusių butų galima su
sigrąžinti į tikrųjų lietuvių 
tarpą.

B. Maci&nskas premijai pa
aukojo $100.00.

SĄLYGOS: •
1. Rašiniai negali būti ilges

ni kaip 7 puslapiai rašyti ma
šinėle, paliekant laukus ir ra
šant tik vienoje* lapo pusėje.

2. Rašiniai — originalus ir 
niekur nespausdinti.

3. Premijuojamas vienas ra
šinys 100 dolerių ir premija 
išmokama autoriui Konkurso 
Komisijos nutarimu.

4. Premijuotas rašinys lieka 
“Laisvosios Lietuvos” nuosa
vybe.

5. Nepremijuoti rašiniai 
grąžinami autoriams, arba su
sitarus su jais spausdinami 
“Laisvoje Lietuvoje” ar “Tė
vų Žemėje”.

6. Visi prisiunčiamieji raši
niai ant voko turi įrašą “Kon
kursui”, pasirašomi slapyvar
džiu atskirame užklijuotame 
voke pažymima autoriaus tik
roji pavardė ir adresas.

7. Raširiiai prisiunčiami ne
vėliau 1959 metų balandžio 1 
dieną adresu: “Laisvoji Lietu
va, 911 W. 32-nd St., Chicago 
8, III.

Vilniaus baldai — Maskvai 
ir Leningradui. — Vilniaus 
“Ąžuolo” baldų fabrikas ga
minąs aukščiausios klasės 
baldus, kurie pardavinėjami 
Maskvoje ir Leningrade. Da
bar baldai gaminami sroviniu 
budu. Dirbiniai faneruojami 
sintetiniais klijais hidrauli
niais presais.



Amerikos Lietiivių Veikla
Mirė Kazys Kupčiūnas, 
Lietuvos Steigiamojo 

Seimo Narys

Baigiant rengti Tėvynę 
spaudai, mes gavome praneši
mą, kad vasario pirmos dienos 
ryte Toronte, Kanadoje, mirė 
Kazys Kupčiūnas, buvęs Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na- 

| rys, įžymus veikėjas ir pat- 
riotingas lietuvis. Apie velio
nio Kupčiūno gyvenimą ir dar
bus vėliau bus parašyta pla
čiau.

SOLISTĖ JANINA 
LIUSTIKA1TĖ

1957 metų pabaigoje Chica- 
kos Vyrų Choro vadovybė iš
sikvietė Sol. Janiną Liustikai- 
tę, vienintelę lietuvaitę daini
ninkę likusią tremtyje ir pas
kutiniu laiku studijuojančią 
dainavimo meną su geriau-' 
siais italų mokytojais Romo
je, atlikti “Fousto” operoje 
Margaritos rolę ir taip pat su
darant jai galimybę koncer
tuoti įvairiose lietuvių koloni
jose.

Ši talentinga, nors ir labai 
sunkiu tremties keliu siekan- 
ti meno tobulybės dainininkė, 
yra • verta ypatingo lietuvių 
visuomenės dėmesio bei įver
tinimo, nes be įgimto muzika
laus ir gamtos apdovanoto 
balso, jau turi įsigijusi tiks
lią dainavimo techniką, o kar
tu ir patyrimą dainuojant į- 
vairiuosc koncertuose Angli
joje, Vokietijoje ir Italijoje.

Atvažiavusi į musų konti
nentą, dainininkė be skirtos 
rolės “Fausto” operoje, jau 
turėjo savo koncertus įvairio
se JAV ir Kanados vietovėse: 
Chicago, Cleveland, Detroit, 
Philadelphia, Boston, Roches- 
ter, Toronto, Hamilton, Delhi, 
Sudbury. Visi minėti koncer
tai praėjo jAi dideliu pasiseki
mu ir kiekvienas dalyvis bent 
kiek suprantąs apie tikrąjį 
dainavimo meną galėjo tik 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
kad ir lietuvių eilėse atsiranda 
vienas kitas menininkas sie
kiąs ne savos garbės, bet tik
ro meno grožio ir tobulumo. 
Nenuostabu, jei įvairiose kon
certų recenzijose buvo ir ne
palankių išsireiškimų, kartais 
net intrigų, kurios parodė kai 
kurių kritikų nesubrendimą ar 
interesuotą šališkumą.

Nors. sol. J. Liustikaitčs 
dainų bei operinių dalykų re
pertuaras yra gana didelis, 
bet darbšti dainininkė nepasi
tenkina savo kraičiu ir atlie
kamu laiku nuolatos didina ir 
tobulina savo repertuarą. An
trą kartį koncertuodama toje 
pačioje vietoje duoda visai 
naują, kaip paprastai gerai 
parinktą, aukšto meninio 
gio repertuarą.

Musų miela dainininkė 
kurį laiką pasiliks musų
myne su tikslu aplankyti ir 
kitas lietuvių kolonijas JAV 
ir Kanadoje. Vėliau galvoja 
dar sugrįžti į Italiją savo ope
rinio repertuaro patobulini
mui. Sol. J. Liustikaitę galima 
laiškais pasiekti šiuo adresu: 
941 Dundas St., W. Toronto, 
Ont., Canada. Koresp.

ly-

dai’ 
žc-

Brooklyn, New York

Pažadėjo Susitikti su Meninin
kų Sąjungos Nariais

Lietuvių Menininkų S-gos 
Amerikoje Valdyba per savo 
sekretorę Rožę Mainelytę bu
vo suėjusi į kontaktą su žy
miuoju lietuvių kilmės akto
riumi Laurence Harvey, kuris 
pažadėjo sekančioj gastrolėj 
Nevv Yorke susitikti su Meni
ninkų S-gos nariais.

S-gos V-ba svarstė eilę 
svarbių reikalų, kurių tarpe 
pavasarinio baliaus rengimą. 
Taip pat sudaryta Statutui

ruošti komisija, kuriai vado
vauja S-gos pirmininkas Alg. 
Kačanauskas.

Norint palengvinti jaunimui 
studijuojančiam meną nutar
ta įsteigti studiją. Jai vado
vauti pavesta S-gos rėikalų 
vedėjui Kaziui Vasiliauskui.

Lietuvių Spaudos Klubo 
Susirinkimas

Arlington Restorano patal
pose Brooklyne sekmadienį į- 
vyko metinis Lietuvių Spau
dos Klubo susirinkimas. Pir
mininkavo V-bės red. Juozas 
Tysliava, sekretoriavo Kazys 
Vasiliauskas. Apie lietuvių 
spaudą, istoriją, jos gyvenimą 
ir visuomenininę veiklą, papa
sakojo Juozas Bachūhas iš So
dus, Mich., tik ką grįžęs iš 
Vakarų Indijos salų.

Gyvenimo aktualija tema 
paskaitą skaitė Jonas Valai
tis. Diskusijose dalyvavo: 
Juozas Audėnas, Violeta Tys- 
liavienė, Jonas Kruze, A. Ka
čanauskas, Ona Valaitienė, VI. 
Dilis, Ieva Jrečiokienė ir po
nia Bachunicnė.

Tarp kitų reikalų paliestas 
ir Vatikano nepripažinimas 
Lietuvos atstovo.

Nauja Klubo valdyba iš
rinkta šio sąstato: "Pirminin
ku (buvęs vicepirm.) Jonas 
Valaitis, vicepirmininkais: A. 
S. Trečiokas (buv. pirm.) ir 
adv. St. Bredes, Jr. (buv. sek
retorius), sekretorius Juozas 
Audėnas ir iždisinku 'perrink
tas Ant. Sodaitis. Balsus skai
tė: A. Kačanauskas, D. Klin- 
ga ir Izabelė Dilienė.

Politinės Akcijos Komisija: 
A. S. Trečiokas, adv. S. Bre
des, VI. Dilis, Violeta Tyslia- 
vienė, Vitalis Bukšnaitis.

Pramogų komisija: Ieva 
Trečiokienė, Izabelė Dilienė, 
Ona Valaitienė. ‘ Koresp.

sų Tėvynei Lietuvai nebus 
atiduota nepriklausomybė.

Vasario 16 minėjimo proga 
tik ir galim įrodyti savo da
lyvavimą tokiuose masiniuose 
susirinkimuose, kad esam lie
tuviai ir kovojam už lietuvių^ 
teises. Tegul musų senatoriai 
ir kiti aukšti valdžios pareigū
nai pamato musų stiprų vie
ningumą bendriems tautos 
reikalams.

B. Keblaitienė.

Akron, Ohio i

Adv. Antanas Kazlauskas, 
atsistatydino iš pareigų

Detroit, Michigan
Ruošiamės Prie Vasario

16-tosios Minėjimo

senatorius 
Michigan) 

Pakštas, 
pradžioje

Vasario 16 minėjimas įvyks 
šių metų vasario 15 dieną, 
s c k m a d ienį, Western High 
School salėje, 1500 Scotten 
Avenue. Prasidės 3 valandą 
po įlietų. Pagrindiniais kalbė
tojais bus: J. V; 
Philip Hart (D. iš 
ir prof. dr. Kazys 
Pačioje minėjimo
bus ypatingas aktas — iškil
mingas savanorių-kurėjų vė
li a v o s šventinimas-^krikštas. 
Apeigas atlikti pakviestas ku
nigas dr. Tomas Žiūraitis, jis 
skaitys ir minėjimo invokaci- 
ją-

Meninę programos dalį at
liks ponios Z. Arlauskaitės- 
Mikšienės vadovaujamas sce
nos mėgėjų sambūris, . pasta
tydami momentui pritaikytą 
montažą ir padeklamuodami.

Šv. Antano parapijos cho
ras, diriguojamas Aldcrto Ma
teikos, atliks kelias giesmes. 
Amerikos himną giedos Pra
nas Zaranka, o lietuvių tautos 
himną choras ir visa publika 
(kartu.

Minėjimo pertraukos metu 
bus, kaip ir kas met, renka
mos aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Tą patį rytą vasario 15 die
ną iškilmingos pamaldos už 
visus žuvusius Lietuvos lais
vės kovotojus bus laikomos 
visose trijose lietuvių katali
kų bažnyčiose. Ypatingu iškil
mingumu pasižymės suma šv. 
Antano bažnyčioje, dalyvau
jant ateitininkams, ramovė- 
nams, skautams ir -vyčiams su 
vėliavomis.

Tą iškilmingą ir lietuvių 
tautai svarbų minėjimą rengia 
Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras, prie kurio priklau
so visos patrijotinės organiza
cijos'su šimtais savo 
stipriu nusistatymu 
prieš pavergėjus tol,

I

narių ir 
kovoti 

kol mu-

Talentų sprendėjais šiemet 
apsiėmė būti: adv. Zuzana 
Shalnienė, Dramos Sambūrio 
režisorė p. Aleksandra Gus- 
taitienė, gerai žinomas veikė
jas ir buvęs šeštadieninės mo
kyklos vedėjas Justinas Vai
čaitis, adv. Jonas Grigalius, 
ir šachmatininkas 
kis.

Apart talentų, 
čias dainininkas

New Haven, Conn.

Rengiamas Užgavėnių Balius

Kazys Mer-

bus ir sve- 
Benediktas 

Povilavi'čius ir juokdarys ko- 
mikas-magikas. \

Gražuolė “Miss Lithuaųia 
of N. E.” panelė Ona Kudir- 
kaitė iš Walpole dalyvaus ir 
praves šoįtių dalį programos, 
kur susirinkę galės irgi paro
dyt savo talentus, būti apdo
vanoti premijom. Muziką gros 
smagi Jono Shurilos orkestrą.

Gaspadinės rengiasi prie 
skanių lietuviškų valgių, kaip 
kugelio, kilibasų su kopūstais 
ir lietuviško pyrago. Veiks 
draugiškų gėrimų bufetas.

Šis 25 metų radio programų 
sukaktuvių linksbias parengi
mas, įvyks paskutinį sekma
dienį prieš gavėnę, t. y. vasa
rio 8 dieną, 
siems $1.00, 
kams 50c. t

Vietinės lietuvių šv. Kazi
miero parapijos auksinio jubi
liejaus proiga, beveik visos lie
tuvių organizacijos ir draugi
jos atėjo į talką suruošti Už
gavėnių Balių. Jis įvyks vasa
rio 7 dieną, 8 valandą vakare, 
339 Grane Street. Bilietai po 
$1.00 yra pardavinėjami kelio
se kolonijose Conn. valstijoje, 
ir žada atvažiuoti iš Worces- 
ter, Mass. bei Ncw Yorko.

Tikimasi, kad balius bus į- 
spudingas ir gausus lietuviš
kas susibūrimas. Vakaro rei
kalus tvarko Petras Radžiū
nas, 271 Lloyd Street.

Niuheiveuietis.

Paieškojimai

Sidabrinės 
biamieji, ne

Įžanga suaugu- 
iki 14 metų vai

Lietuvis advokatas Antanas 
^Kazlauskas, iki šiol buvęs pa
galbininku vyriausiojo advo
kato Summit apskrity, šių me
tų vasario pirmą dieną įteikė 
atsistatydinimo raštą John S. 
Ballard, vyriausiam advokatui 
apskrityje. Adv. Kazlauskas 
pasitraukė iš tų atsakomingų 
pareigų ir išėjo į privatišką 
teisių praktiką drauge su fir
ma Moore, Bell, Krutel ir Ka
zlauskas, kurios kabinetas yra 
2150 Front Street, Cuyahoga 
Fails, Ohio.

Kazlauskas lankė Akrono 
unversteto teisių skyrių ir 
gavo advokato laipsnį 1954 
metais. Jis yra narys Akrono, 
Ohio valstijos ir Amerikos 
Teisių Associacijos. Gyvena su 
žmona, Mildrcd ir trimi vai
kais, Donald, Shcrry ir Pat- 
ricia, 2716 Cedar Hill Road, 
Cuyahoga Fails, Ohio.

Vietiniams ir apylinkėse gy
venantiems lietuviams yra di
delė garbė turėti tokį gabų 
advokatą lietuvį. Todėl, reika
lui esant, patartina lietuviams 
pas jį kreiptis, o jis visiems 
maloniai patarnaus. Koresp.

sukaktuvės, ger- 
kas metai įvyk

sta, tad kviečiame visus mu
sų radio klausytojus iš arti ir 
toli suvažiuoti, linksmai švęs
ti šią sukaktį su mumis, ir 
tuomi paremti lietuviškas ra
dio programas, kad galėtų 
ir toliau skelbti lietuvišką žo
dį bei dainą oro bangomis, ir 
tuomi palaikyti lietuvybę šioj 

.šaly.
Steponas ir Valentina Minkai.

I

•<

Detroit, Michigan

, Rengiamas Blynų Balius

Vasario mėn. 7 dieną 8 va
landą vakare Hispanos Unidos 
(buv. lietuvių svetainėj) 25-ta 
ir Vernor Amerikos Lietuvių 
Balso Radio Klubas rengia 
linksmą Užgavėnių blynų ba- 
lių-vakarą.

Turtingas bufetas su už
kandžiais ir gėrimais, puiki 
šokių muzika ir kiti įvairu
mai.

ALB Radio Klubas maloniai 
kviečia visus Detroito ir apy
linkių lietuvius skaitlingai at
silankyti ir prieš gavėnią link
smai ir nuotaikingai praleisti 
vakarą.

Įėjimas 1 doleris. A. J.
* .

South Boston, Mass.

25 Metų Sukakties Minėjimas

25 metų sukaktuves švenčia 
seniausia lietuviška radio pro
grama Naujoj Anglijoj, reng
dama savo metinį Talentų Po
pietį ir Gražuoles “Miss Lithu- 
ania of N. E.” balių, sekma
dienį, vasario 8-tą dieną, 4:30 
valandą po pietų, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
368 W. Broadway, kampas E 
Street So. Bostone.

Programa žada būti įvairi 
ir įdomi, nes užsiregistravo 
daug įdomių ii’ gabių talentų.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:
Tolušas Benediktas, Simo sūnūs, 

gyvenęs Čikagoje.
Tomkevičius Česlovas, Juozo sū

nūs.
Urbutis Jonas, Antano s<nus, iš 

Sarapiniškių k., Gaurės v., Taura
gės apskr.

Utmanas Vytautas, Antano sū
nūs, kil. iš Skęsbalių k., Gudelių 
vals,, Marijampolės apskr.

Valickas Pranas.
Amolevičius Česnius.
Blauzdžiunas Kazys, sūnūs

iš Pajevonio, Vilkaviškio apskr.
Bušma Antanas.
Butkevičius Pranas, sūnūs Petro.
Černiauskas Pranas, sūnūs Jono 

ir Johanos Remeikaitės, iš Kazba- 
rinų km., Batakių vals., Tauragės 
apskr.

Činga Antanas ir sesuo Neivienč 
Agota, vaikai Agotos čingienčs- 
Dovidavičiutės.

Dargužis Algirdas.
Davidonis-Lutis Ona, vaikai Albi

nas, Glorija ir Vanda Martinai.

Jono,

kp., VVaterbury, Conn., gimęs 
Papilėj, Lietuvoje. Prie SLA 
2, 1926 m. Mirė sausio 16, 
žmonai, Liudvinai Liūnas, po-

$600.00
kp., Brockton, M,ass., gimęs 

Prie SLA prisirašė

SLA Pagalbūs Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 31, 1931 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS LIŪNAS, 11 

kovo 19, 1892 m., 
prisirašė lapkričio 
1959 m. Velionio 
mirtinės išmokėta

JURGIS STUKAS, 17
liepos 6, 1882 m., Lietuvoje, 
lapkričio 3, 1912 m. Mirė lapkričio 16, 1958 m. 
Velionio sunui, Algirdui Stukui, pomirtinės išmo
kėta ___________ i______________________________

JONAS ANCKAITIS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 
balandžio 15, 1874 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 6, 1916 m. Mirė sausio 14, 1959 
m. Velionio sunui, Adolph Anskaičiui, pomirti
nės išmokėta___________ ______________ _______ ;

ZUZANA CESNIiKIENĖ, 192 kp., New Kensington, 
Pa., gimusi gruodžio 20, 1894 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 1, 1928 m. Mirė lapkri
čio 30, 1958 m. Velionės vyrui, Alfonsui Cesni- 
kui, pomirtinės išmokėta -----------------------------

VINCAS CERAUSKAS, 297 kp., Greenfield, Mass., gi
męs lapkričio 8, 1884 m., Raseinių apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė sausio 19, 1919 m. Mi
rė gruodžio 29, 1958 m. Velionio žmonai, Marccl- 
lai Ccrauskas, pomirtinės išmokėta------------------

MAGDĖ NAURIENĖ, 300 kp., Aurora, III., gimusi 
spalių 15, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 14, 1920 m. Mirė lapkričio 29, 1958 m. 
Velionės sesers sunui, Antanui Balčiūnui, pomir
tinės išmokėta ‘----------------------------------------------- v

KAZYS VASILIUASKAS, 301 kp., Cicero, III., gimęs 
kovo 4, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 7, 1924 m. Mirė sausio 4, 1959 m. Ve
lionio broliui, Antanui Vasiliauskui, pomirtinės 
išmokėta___________ w_________ ___________ ____ 1,000.00

150.00

300.00

300.00

150.00

424.00

T

—$2,924.00
..$11,332.00

Viso___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-----------------

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. ANCKA1TIS, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 3 savaites .....................$18.00

RAGINĄS, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 11 sav. 3 d. .......................... 66.50
PETRIKIS, 86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa., sirgo 6 sav. 4 d............ 41.50
MlTCIHELL, 106kp., San Francisco, Cal., sirgo 6 savaites............... 36.00
VVALUSH, 200 kp., Detroit, Mich., (sirgo 3 sav. 4 d. . ................. — 48.00
ALANSKLENfi, 211. kp., Mahanoy City, Pa.', sirgo 6 savaites — 18.00 

, sirgo 5 sav. 1, d. ___  41.25
36.00 

108.00 
62.00

A.
S.
U.
C.
o.
M. SL1UZIENS, 211 lq>., Mahanoy City, Pa.
J. DARGIS, 353 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 8 savaites ................
1. SAJETIENffi, 354 kp., Akron, Ohio, sirgo 12 savaičių ............_
A. STRECKIS, Jr., 371 kp., Cambridge, Mass., sirgo 5 sav, 1 d.

Nuo
Viso ---------------------------------------------------

pradžios šių metų bendrai viso
___________ ............... ................. $475.25

.......................................... —$1,652.06
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorių*.

Deringas Jonas ir Vilius, sūnus 
Liudviko.

Dzikas Albinas, Jurgis ir Vik
toras. „

Jakštonienė Liza, gyvenusi Ang
lijoje, Silsden.

Jankeliūnas Pijus, iš Korpiejų 
km., Vilkaviškio apskr.

Kemėšis Viktoras, iš Panevėžio.
Kručas Jonas, sūnūs Justino, iš 

Rokiškio apskr.
Kuprevičius Valerijus, sūnūs Vla

do.
Lenktys Justinas.

Lukošius Kazimieras, iš Putokš- 
lių k., Sartininkų par.

Lutis-Davidonis Ona,, vaikai Albi-
o

nas, Glorija ir Vanda Martinai.

Martinat Vanda, vyras Valteris, 
ir motina Davidonis-Lutis Ona.

Neivienč ’ Agota, ir brolis činga 
Antanas, vaikai Agotos Čingienes- 
Dovidavičiutčs.

Paserpskis Juozas (Joe Pasorp- 
sky)* gyvenęs Čikagoje, South 
Camphell Avenue.

Iledkomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Cl

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HGME
AL. BALTRUNAS-BALTON

Reikalų vedėjas
f

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

1

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL H0ME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Vlrginia 7-4499

VADOVAS Į SVEIKATA
BUKITE SVEIKI

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 68rd St., Chicago 29, BĮ.
' Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TfiVAS IK SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,
v...

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnliall 8-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos©— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
T722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

------------------------------L__^--------------------------------------------------------------------------------------

t
IŠĖJO NAUJA KITYGA k

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 Kast Broadway

Kaina tik 76 centai.
šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

t

i

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

 

Amerikos lietuvių kolonijoje i|r įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse 
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žįnias iš lietuvių ir kitų tautų^ gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Krit kos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo' nuomonę.

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

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

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinois

w




