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REIKALAUKIME NEPRIKLAUSOMOS IR LAISVOS LIETUVOS

1918 1959
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas

Lietuvos Taryba savo posėdyje va
sario 16 dieną, 1918 metais vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimu :

Lietuvos Taryba vra vienintelė lie- 
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripa
žintąja tautų apsisprendimo teise ir lie
tuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18—23 dienomis, 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sut v a r k y t ą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų valsty; 
bių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis privalo

galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
. sušauktas steigiamasis seimas demokra
tiniu bildu visų gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie 
tai (valstybės pavadinimas) vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklausomų Lietu
vos valstybę.

Bo paskelbimo aktu pasirašo:
Dr. J. Basanavičius
K. Bizauskas
M. Biržiška
S. Banajtis
P. Dovydaitis
S. Kairys
P. Klimas
D. Malinauskas
E. Mironas
S. N arutavievus

Vilniuje, vasario 16
---- 1--------------------- *—

d.

A. Petrulis
K. Šaulys 
Dr. J. Šaulys 
A. Stulginskis^ 
J. Šernas
A. Smetona
J. Smilgevičius
J. Staugaitis
J. Vailokaitis
J. Vileišis

1918 m.

ŠEŠIOLIKTAI DIENAI VASARIO
Nebus šitaip, kaip dabar. 
Maskolių nebus, bus
Liet u va! Liet ieva žydes!... 

Vincas Kudirka.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

Cleveland, Ohio. — Minėji
mą ruošia ALTo skyrius va
sario 15 dieną, šv. Juozapo 
mokyklos salėje, East .185 ir 
Lakeshore Blvd. kampas, 4 
valandą po pietų. Kalbės se
natorius M. Young. Bus ir 
meninė programa.

Konosha, VVisconsin. — Mi
nėjimas ruošiamas vasario 22 
dieną, 3 valandą po pietų, šv. 
Petro parapijos salėje. Kalbės 
teis. Algirdas Kaulėnas. Bus 
ir meninė programa.

Detroit, Michigan. — Minė
jimas įvyks vasario 15 dieną, 
Western High School salėje, 
1500 Scotten Avenue, 3 va
landą po pietų. Kalbės sena
torius Philip Hari ir prof. Ka
zys Pakštas. Bus ir meninė 
programa.

Rockford, Illinois. — Minė
jimas įvyks vasario 22 dieną, 
Lietuvių Klubo salėje, 2:30 
valandą po pietų. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus svečias dr. J. 
Adomavičius iš Chicagos. Bus 
dainų ir tautinių šokių.

South Boston, Mass. — Mi
nėjimą ruošia ALTo skyrius 
vasario 15 dieną, 2 valandą 
po pietų, So. Bostono Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kalbės J. 
Smetona. Bus meninė progra
ma ir tautiniai šokiai.

I

Broliai ir Sesės Tėvynėje, Sibiro 
Tremtyje ir Viso Pasaulio Išeivijoje

‘ Besitęsianti Lietuvos oku
pacija ir rusiškai bolševikiška 

I priespauda visiems mums už
deda sunkų jungą. Vargstame 
ir skurstame tėvynėje, Krem
liaus apiplėšti, prievartauja
mi ir išnaudojami, kad savo 
prakaitu ir darbo vaisiais tu
kintume musų krašto okupan
tą Sovietų Sąjungą; nekaltai 
kenčiame Sibiro termtyje ar 

i vergų stovyklose tolimoje 
šiaurėje, šalčio ir alkio žudo
mi, nesulaukdami išlaisyinimo 
valandos; o ir išblaškytieji po 
svetimas šalis, radę prieglau
dą laisvajame pasaulyje, taip 
jau nėra apdrausti nuo vargo 
ir rūpesčių, o svarbiausia nuo 
ilgesio, kuris šaukia į gimtąjį 
kragtą, kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka, kur musų tė
vynė .graži Lietuva.

z
Visi kaip vienas žinome, 

kad kol Lietuva svetimųjų 
okupuota, kol mes patys ne
same savo šalies šeimininkai, 
visiems musų vargams ir ne
laimėms nebus galo. Tik lais
va lietuvių tauta savo nepri
klausomoje valstybėje Lietu
voje gali užtikrinti visiems 
savo sunums ir dukterims 
tikrą laisvę, teisingumą, socia
linę lygybę, kulturinį augimą

Beveik prieš šimtų metų šiuos žo
džius pasakė Vincas Kudirka, bet tie jo 
pranašiški žodžiai tinka ir šiai dienai. 
Maskoliai visuomet buvo iinusų priešai, 
lindo ir tyriojo musų kraštą, tokiais yra 
ir dabar, nežiūrint į tai, ar jie yra “bal
ti” ar “raudoni”.

Praėjo nemažas laikotarpis, kai jie 
įsiveržė į Lietuvą ir daug per tą laiką 
vandens .nutekąjo, daug permainų pa
sauly įvyko, o mes, supančioti, kaip vo
ratinkliais, sovietais, neturime kultūri
nės bei politinės laisvės, ne tik t ripsini 
ant. vietos, bet einam algai, pergyvenda
mi kančias ir vergiją, prievartą įvestą 
musų tėvynėje. Mes negalim pareikšti 
nei savo valios, nei savo norų, nes jie 
smaugia jėga mažiausia laisvi*. Visi in 
vadai — žmonės, nustojo sąžinės, ir liet 
jie patys vadina save “smirdančiais šu
nimis”, o jų dvasia — naikinimas. Jie 
naikina ne tik kultūrą, bet ir šeimas. 
Ten kur jie įkišo koją, viešpatauja uba
gystė, teroras ir sunaikinimas kiekvieno, 
kas .neperisisunkęs komunizmo idėjomis.

Suklaidinta ir apgauta 
'Traukia jungą musų tauta, 
Mus kultūrą jie naikina 
Ir tikėjimą užgina, 
Kontroliuoja širdį, sielą
Kenčia daug tėvynė miela.

Bet, anot, žodžių Vinco Kudirkos, 
taip nebus. Nors aukos yra didelės, bet 
ne viskas dar prarasta. Jau dabar yra 
ženklai, kad komunistinė imperija braš
ka ir perėjo laikas jos kilimo į viršų. 
Žmones už geležinės uždangos, prisisoti
nę “rojaus gyvenimu”, patys juos nu
šluos ir išgelbės nuo visuotino pavojaus.

»J ie
ge.

Bet...

Miami, Florida.
mas įvyks vasario 15 dieną, 
4 valandą po pietų, Lietuvių 
Klubė. Kalbės adv. A. Pakša, 
Don Kuraitis ir “Sandaros” 
redaktorius M. Vaidyla. Bus 
ir meninė programa.

Minėji-

Minėji-

>

negalim priartinu pasu mosavimo valan
dos ir, metai iš metų laukiam išgelbėji
mo, tad, kiek galėdami, pasirįže net au
koms, turim kovot dėl savo tėvynės lais
vės, kaip tie, kurie pasiliko Lietuvoj, 
taip ir tie, kuriuos likimas išblaškė po 
visą pasaulį ir kurie, paliekant tėvynę, 
nustojo viso ko ir tapo benamiais žlnonė- 
mis, nelaukdami nieko, apart pažemini
mo ir skurdo.

Laikas neužgesino tėvynės meilės 
musų širdyse ir .net tie, kuriemš, pripuo
lamai, pasiseko svetur surast, riebų kąs
nį, nepamiršta savo kenčiančios motinos 
Lietuvos ir jos paliuosavimo nors šėtono 
valdžia ir nenorės lengvai išleisti auką 
iš savo nagų, nes, jau keletą šimtmečių 
maskoliai, svajojo pastverti valdžią vi
sam pasauly ir tapti pasauline imperija.

Jokia valdžia nėra amžina ir laiko
tarpis žalingo komunizmo ir purvino te
roro taip pat praeis, o Lietuva dvasiniai 
stipri, gyvens amžinai ir džiaugsmas lai
svės ir laimės spindės lietuvių veiduose.

Lietuva žydėsi...
Ateis diena, molinis gigantas parvirs. 
Ateis diena, klaidingos idėjos numirs, 
Vėl piktai jėgai .neprigiilėsim, 
►Savo tėvynę karštai mylėsim.

Norwood, Mas..
mas įvyks vasario 22 dieną, 
3:30 valandą po pietų,*lietuvių 
parapijos salėje. Pagrindiniu

Sofija Ambrazevičienė.

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo
41 Metų Sukakties Minėjimai

Čia trumpai paduodame Lie
tuvos nepriklausomybes su
kakties minėjimus tose kolo
nijose, apie kurių parengimus 
buvo pranešta Tėvynėje.

Pittsburgh, Pa.
mą ruošia ALTo skyrius va
sario 15 dieną, Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje, 1723 Jane

Minėji-

t

Street, 3 valandą po pietų. 
Vyriausiu kalbėtoju bup Susi
vienijimo centrinis daktaras 
kvotėjas dr. 8. Biežis.

314 15-th Avenue So. Kalbės 
ALTo iždininkas ir “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidyla 
ir teisėjas J. T. Zuris. iActųs 
bus teikiami 12 valandą die
ną.

kalbėtoju bus teis.' Bruno Kal
vaitis iš Bostono. Bus ir me
ninė programa, kurią išpildys 
vietinis jaunimas

— Minėji-
ALTo sky-

įvyks vasario 15' dieną

Chicago, Illinois.
mas, kurį ruošia 
rius,
Marijos Aukšt. mokyklos au
ditorijoje. Kalbės Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis ir ki
ti žymus svečiai kalbėtojai.

ir gerbūvį. Lietuvių tauta ne
nori vergauti maskviniam ko
munizmui ir nenori būti sve
timųjų priklausoma. Ji nori 
laisvos, nepriklausomos ir lie
tuviškos »Lietuvos. Ji nuo se
niausių amžių buvo laisva ir 
1918 metų vasario 16 dieną 
dar kartą patvirtino savo va
lią būti nepriklausoma ir nie
kad to savo apsisprendimo ne
pakeitė. Maskvos įvykdytoji 
1940 metais Lietuvos okupaci
ja ir priverstinis jos prijungi
mas prie Sovietų Sąjungos, 
buvo nuoga Maskvos agresija, 
padaryta susitarus Stalinui su 
Hitleriu.

Tarptautinė teisė, tarptau
tinės deklaracijos, sutartys ir 
susitarimai ir laisvųjų Vakarų 
nepriklausomos Lietuvos val
stybės suverenumo pripažini
mas yra musų pusėje. Mas
kvos agresija ir Lietuvos oku
pacija yra prieš mus, prieš vi
są lietuvių tautą. Siekdami 
Lietuvos išlaisvinimo didžiai 
vertiname visas pastangas: di
plomatines, politines, religi
nes, ideologines, visuomenines, 
kultūrines, ekonomines ir ki
tas. Visų tų pastangų apjun
gimas ir nukreipimas į vieną 
tikslą yra pirmoji sąlyga mu
sų kovos už Lietuvos išlaisvi
nimą sėkmingumo.

Gyvenamoji valanda stato 
mums daug reikalavimų kaip 
tautai, kovojančiai dėl sa
vo valstybės nepriklausomy
bės atstatymo ir joje visų jos 
etnografinių žemių apjungimo. 
Mums no vistiek, kaip bus iš
spręstas taikos ir Europos 
saugumo klausimas ir kaip 
bus pakreiptas Lietuvos liki
mas. Kas bus musų kaimynai, 
ypač Lietuvos kaimynas va-

JungtiniųI
karuose. Kam bus priskirta 
lietuviškoji Prūsų dalis. Ar 
susitarimas tarp Vakarų ir 
Rytų dėl pasaulio ir Europos 
saugumo sistemos atneš Lie
tuvai laisvę ar bent daugiau 
galimumų laisvėjimo kryptim, 
ar Lietuva pataps tarptauti
nių mainų objektas, pažei
džiant visus teisėtumo ir mo
ralės principus ir nusileidžiant 
brutaliai jėgai ir interesų spe
kuliacijai.

Lietuvos laisvinimo klausi
mas įgauna vis didėjančią glo
balinę reikšmę. Jis yra dalis 
visuotinos kovos tarp laisvės 

.ir tironijos. Tiesioginiai ar ne
tiesioginiai jis yra paliečia
mas visur, kur Vakarai su Ry
tais susitinka
Tautų Organizacijoj, pasaulio • 
didžiųjų konferencijose, Wa- 
shingtone, Londone, Paryžiu
je, Bonnoje, Vatikane, Viduri
niuose ar Tolimuosiuose Ry
tuose, visur, kur siaučia šal
tojo karo vėjai, sprogsta kar
štojo karo bombos, ar vyksta 
dirbtinė koegzistencija. *

Visos musų tautos, kiekvie
no jos nario pareiga ir atsa
komybe budėtk visur ir nuo
lat. Budėti ir vieningai sude
rintai veikti, kad Lietuvos gy
vybiniai interesai visur ir vi
suomet butų apginti, kad abie
jose geležinės uždangos pusė
se kiekvieno lietuvio tautinis 
sąmoningumas bytų išlaikytas 
ir nuteiktas išsaugoti viltį, di
dinti ir būti pasiruošusiam au
kotis Lietuvai laisvę atgauti 
ir atstatyti nepriklausomą val
stybę.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo keturia s d e š i m t 
pirmųjų metinių proga vi
siems tautiečiams siunčiame 
sveikinimus.

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, 

Prezidiumas.
.1959 m. vasario 16 d.
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KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

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

v

1 Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui ^$1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui .$2.53, savaitei 56c.
Taupomoji 20 metų apdrauda,—duoklių mčneseiui $4.36, sav. 94c.
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. .$2.6X 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metu 
amžiaus—duoklių menesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

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

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

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

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

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

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

. Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA VAJAUS KUPONAS-----

/
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Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius
m., num. ir gatvė

miestas ------------

Adresas

(1)

(2)
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m., num. ir gatvė

miestas -----------
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zona valstija__* ,

t.
, num. ir gatvė

miestas_____

m., num. ir gatve

miestas ---------

St. Petersburg, Florida. — 
Minėjimą ruošia SLA 373 kuo
pa bendrai su Amerikos Lie
tuvių Klubu vasario 14 dieną, 
Letter Carriers svetainėje,

, zona___ , valstija

UTIIUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė

(3)

HM I

Worcester, Mass. Minėji
mą ruošia Lietuvai Remti 
Draugijos skyrius vasario 15 
dieną, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 12 Vernon Street, 2 
valandą .po pietų. Kalbės Juo
zas Audėnas iš New Yorko ir 
kiti žymus kalbėtojai. <?■
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Bnalvienijimo kuopų skubus pra- 
MKknal turi būti prisiųsti ne v&- 
Bau savaite laiko prieS laikraščio 
'•eldinių. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numerj.

MUSŲ REIKALAI

Jei dar nepaminėjote, 
paminėkite

Susivienijimo centras laiš
kais ir mes šioje vietoje rašė
me ir raginome kuopas vasa
rio mėnesį įvykusiuose susi
rinkimuose, atlikus susirinki
mų dienotvarkėje esamus rei
kalus, su atitinkama progra
mėle paminėti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 41 
'metų sukaktį. Kai kurios kuo
pos tą musų prašymą išpil
dė, susirinkimuose atitinka
mai paminėjo savo senosios 
Tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikšmingą 
sukaktį. Kitos kuopos, ku
rioms aplinkybės neleidžia su
sirinkimuose tai padaryti, pri
sideda prie bendrų parengimų, 
kurie ruošiami didesnėse kolo
nijose.

Bet yra ir”tokių didesnių 
kolonijų, kuriose gyvuoja Su
sivienijimo kuopos, neruošia 
minėjimų ir kuopos prie ben
drų minėjimų negali prisidėti. 
Taigi tos kuopos, kurios vasa
rio mėnesį laikys susirinkimus 
vėliau, neprivalo praleisti ty
lomis lietuvių tautai svarbią 
sukaktį. Ir sena lietuvių pa
tarlė sako, geriau vėliau, ne
gu niekad.

------------ įo:------------- 
Praėjęs SLA seimas ir 
kuopų delegatai

Praeitais metais įvykusio 
Susivienijimo 50 seimo kuopų 
delegatai, parvykę į savo vie
toves kuopų susirinkimuose 
pateikė gražius raportus iš 
seimo atliktų gerų darbų. Ta
čiau ne visi seime buvę dele
gatai, ypač tie, kurie ne daž
nai dalyvauja seimuose, neat
skiria gerus darbus nuo blo
gų. Kai kurių kuopų delegatai 
(jų yra labai mažai), prane
šimus darydami pareiškė, kad 
daug “gerų įnešimų” buvo at
mesta. Gal tokių delegatų su
pratimu atmestieji įnešimai 
buvo geri, bet jie nebuvo nau
dingi broliškai organizacijai, 
dėl tos priežasties seimas juos 
atmetė. Jei siūlomi įnešimai 
butų buvę naudingi organiza
cijai, tai seimas juos butų 
mielai priėmęs.

Pagaliau nei seimas negali 
priimt tokių įnešimų, kurie ne
atitinka valstijų įstatymams, 
prie kurių turi prisitaikyti Su
sivienijimas ir visos kitos fra- 
temalės organizacijos, pana
šios musų Susivienijimui. Tai
gi seime buvę kuopų delega
tai, privalėtų gerai susipažin
ti su valstijų įstatymais, o tik 
tada susirinkimuose darant 
pranešimus apie seimo atlik
tus darbus, daryti seimui prie
kaištus už atmetimą “gerų į- 
nešhnų”. s

Kitas gana keistokas prie
kaištas, kad buk seimas į Pas
toviąsias Komisijas neišrinko 
vienam ar kitam delegatui pa
žįstamą asmenį. Seimas ren
ka į komisijas tokius asmenis, >

SLA Reikalai ir Veikla
SLA 4-tos Apskrities Viešas Pakvietimas j 

Jubiliejinį Banketą, Paminėti 45 Metų 
Gyvavimo Sukaktį

Ansonijoj 
apskrities 

kuriame

Sausio 31 dieną 
įvyko SLA 4-tos 
valdybos posėdis, 
tarp kitko buvo pranešta, kad
esanti, komisija Hartforde, jau 
darbuojasi, kad SLA 4-tos 
apskrities 45 metų jubiliejus 
butų puikiai paminėtas, ir šia 
proga įvyks banketas sekma
dienį, kovo 1 dieną, Lietuvių 
Klubo salėj, 227 Lawrence 
Street, Hartford, Conn. Pra
džia 1 valandą po pietų. Bi
lietas tik $2.50.

Dar buvo pranešta, kad 
Hartfordo sumanios gaspadi- 
nės pagamins gerus pietus 
svečių priėmimui, po tam bus 
pagerbti senesni darbuotojai 
4-toj apskrity. Bus pakviesti 
kai kurie SLA Pildomosios

Tarybos nariai ir kiti žymus 
svečiai.

SLA 4-tos apskrities valdy
ba nutarė teikti visokeriopą 
pagalbą rengėjams, kaip tai 
bilietų platinime ir tt. Nutar
ta prašyti kuopų, viešai per 
“Tėvysę”, pasidarbuoti, kad 
kuodaugiausia svečių iš jų ko
lonijų atvyktų į šią svarbią 
4-tos apskrities pramogą.

Broliai ir sesės, atvykdami 
į minimą banketą, prisidėsite 
prie atžymėjimo šios svarbios 
sukakties ir pagerbsi! užsitar
navusius veikėjus, kurie per 
ilgus metus dirbo pasišventu
siai ir kad jų darbai yra įver
tinami. Prie to, visi maloniai 
praleisime 
tį. Tai iki

sekmadienio popie- 
pasimatymo.
Korespondentas.

Šimtaprocentinė SLA 185 Kuopos Šeima, 
East Chicago, Indiana .

ANDRIUS KIELA SU ŠEIMA

Šiame paveiksle mes mato
me 10 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narių, susidedančių 
iš vienos šeimos. Dar ne visi 
dalyvavo „kada buvo imtas 
paveikslas, trūksta dar 3 šei
mos narių, būtent ^ų žento su 
dukra Balchunų ir sunaus. 
Vienos šeimos viso 13 narių.

Taigi aš noriu paklausti, ar 
daug musų tarpe yra tokių 
šeimų, kaip paveiksle mato
me?

Iš dešinės į kairę matome 
jaunuolį Vernon R. Mikalaus- 
kį; sėdi ant žemės Dean E. 
Mikalauskio tėvas; Dominic 
Mikalauski, Anna Mikalauski. 
Mr. D. Mikalauskis ir žmo
na yra gimę ir augę Ameriko
je, bet gerai kalba lietuviškai. 
D. Mikalauskis tarnauja East 
Chicago, Ind. miesto palicijoj 
ir už gerus darbus gavęs sar- 
žanto laipsnį. Vidury sėdi 
Mrs. Julia ir Andrius Kielai, 
ant žemės sėdi Jerom P. Kel- 
ly, baltais marškiniais sėdi 
Eugene Kelly, kuri ant kelių 
laiko Patncia M. Kelly. Už
pakaly sėdKVeronika M. Keli 
ly. Eugene Kelly dirba gana 
atsakomingą darbą L e v e r 
Bros Co. Tai labai graži lietu
viška šeima. Musų SLA 185 
kuopoj yra daugiau šimtapro
centinių šeimų, kaip Alekso 
Degučio šeima, Zigmo Kius- 
tavičiaus šeima, Miko Kautri- 
mo šeima, Balčiūno šeima, 
Pijaus Mičiulio šeima. P. S. 
Rindoko šeima susideda iš 8 
SLA narių

Bet didžiausia šeima yra 
Andriaus Kielos. Jog yra ga
na daug SLA narių, kur vie
nas priklauso ir nepasistengia 
savo žmonas prirašyti prie S. 
L. A.

Butų labai gerai, kad Susi
vienijimo 185 kuopos nariai 
pasektų ponų Kielių ir kitas 
kuopoje esančias šimtaprocen
tines šeimas ir pasistengtų vi
sus savo šeimos narius įrašyti

apie apdraudą 
kada nelaimė 
bet tada jau

gydytojui 
išlaidoms 

šių dienų 
reikmenų

»
mynus fr phžįstamus. Šiuo me
tu turime visi dirbti savo or
ganizacijai ir ugdyti ją na
riais. Jeigu mes nedirbsime, 
tai niekas kitas už mus ne
dirbs. Tad visi į darbą — nau
jų narių gavimui į Susivieni
jimą.
t . P. S. Rindokas,

SLA 185 kuopos fili. sekr.

Brooklyn, N. Y.
šis-tas iš Susivienijimo 242 

Kuopos Veiklos

valdybos rinkimai, 
turi 34 gerame stovije 
bet susirinkime teda- 
vos trečdalis narių,

Sausio mėn. 7 dieną kuopa 
turėjo savo pirmą šių 1959 
metų susirinkimą po Nr. 337 
Union Avė., Brooklyne. Laiš
kais buvo pranešta, kad bus 
kuopos 
Kuopa 
narius, 
lyvavo
priežastis nesilankymo į susi
rinkimus yra ta, kad nariAi 
labai išsisklaidę gyvena ir toli 
į susirinkimus nenori važinėti, 
todėl kuopa savo veikla nega
li pasigirti. Kultūriniai kuopa 
neatsilieka ir stengiasi savo 
patrijotinę pareigą atlikti/ au
kodama BALFui ir kitiems 
tautiniams reikalams.

Šiame susirinkime buvo pa
skirta 10 dolerių auka Vasa
rio 16 Gimnazijai Vokietijoje, 
pavieniai nariai po dolerį au
kojo: Vince Stanienė, Petras 
Pėstininkas ir Vincas Vyša- 
lis, viso $13.00.

Išrinkta kuopos valdyba 
1959 metams iš šių asmenų: 
Pirm. Vincas Vyšnius, vice 
pirm^ Helen Venis, finansų se
kretorius Feliksas Morkus, 
iždin. Kazys Krivickas, užrašų 
sekr. Pranas Narvydas. Iš
rinktoji 242 kuopos valdyba, 
sveikina Susivienijimo Centro 
valdybą ir visus šios broliš
kos organizacijos narius ir 
linki visiems sėkmingų Naujų 
Metų. Pr. N-das.

Pradedant Naujuosius 1959 
metus, kiekvieno Susivieniji
mo nario būtina pareiga para
ginti savo šeimos narius pri
sirašyti prie tos organizacijos, 
kurioj jie priklauso.

kurie gerai pažįsta organizaci
jos reikalus ir atitinka vienos 
ar kitos komisijos pareigoms, 
o ne vienam ar kitam delega
tui pažįstamus asmenis.

1
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijmto Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos men. 21 dienos Iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 Medicinos gydytojų! MO
TIEJAUS NASVYCIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1958 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

Vaiko sveikatos reikšmė
Vaikas yra tėvų, visuomenės ir 

tautos ateitis ir ramstis; jis yrasu
tos sveikatingumo, jos dvasinių ir fizi
niai .jėgų pamatas.

Musų praeities, istorijos, kultūros, 
papročiu ir musų gražios lietuviškos kal
bos išsilaikvmas rišosi sn musu vaiku 
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ir .jaunuoliu dvasinių ir tautiniu jėgų iš
sivystymu.

4 4'

Alės privalome išauklėti .juose žmo
gaus ir tautos idealus, išvystvti .jėgas ko
vai už jos egzistenciją ir laisvę. Žengti 
pirmyn visos žmonijos kultūriniam gyve
nime yra irgi musu jaunimo uždavinys.

Kad pasiektumem geriausiu aukėlė- 
jimo rezultatu, tobuliausiu fiziniu ir 
dvasiniu vaiko ypatybių, reikia jį mokė
ti stebėti, studijuoti, pažinti ir suteikti 
salvgas jo fiziniam ir dvasiniam vvstv- 
miiisi kiekvienam jo augimo laikotarpy
je

Auklėti vaiką, tenka nuo jo pirmų 
gyveninio dienu, ir tas yra tėvu aukštas 
ir nelengvas uždavinys, kuriam jie turi 
būti pasiruošę iš anksto ir todėl turi sa
ve perauklėti, savo būdą, polinkius; jie 
privalo bręsti, tobulintis. Auginant vai
ką tenka ne tik mokėti tą, sugebėti, bet 
turėti didelį norą ir pasiryžimą pastaty
ti vaiko auklėjimu aukščiau visu kitu 
priedermių, tikslą ir gyveninio malonu
mą.

4

Pažvelgus i vaiko amžių, pastebime 
sekančius laikotarpius: naujagimio, kū
dikystės, priešmokyklinio, mokyklinio ir 
brendimo laikotarpius.

Psychologijos ir medicinos mokslai 
nurodo, kad svarbiausia auklėjimui am
žius v ra iki mokyklinio, t. v. iki 6-7 me- 
tu.

4

Šitam vaiko gyvenimo laikotarpyje 
vystosi, tobulėja jo juslės, pagalba kurią

SLA Veikla Nesibaigia su Susirinkimu
Šalta kaip

I

.jisai susipažįsta sir aplinka. Jo gauti 
įspūdžiai, palinkimai veikia jo dvasią gi
liai, stipriai, nors daug jų lieka posąmo- 
nėje, bet veikia panašiai jo prigimtoms 
ypatybėms ir pal bikiniams. Šitam am
žiuje išsivysto jo Įpratimai, polinkiai, jo 
dvasios užuomazga, psichinės ir protinės 
jėgos. Tas viskas sudaro pamatą jo to
limesniam vystymuisi ir brendimui.

Dvasios sužalojimai, pakrikimai 
gyti šiuo laiku lieka visam gyvenimui 
pasireiškia jo vėlesniuose veiksmuose 
palinkimuose. Netinkamas auklėjimas 
gyvenimo pradžioje yra vaiku nerviniu 
ir psichinių ligų dažniausia priežastis.
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Naujagimis ateina Į šį pasaulį, i vi
sai naują aplinką, su prigimtomis ypaty
bėmis ir su išsivyščiusiomis Funkcijomis, 
reikalingomis palaikyti jo gyvybę.

Moti.noiS yščiuje augdamas jis gau
davo viską iš motinos; jos kraujas atneš
davo jam reikalingas medžiagas jo gy
vybei ir augimui. Iš kraujo jis gavo ir 
deguonie, nereikėjo plaučių, kad alsuotų. 
Jo širdelė, plakdama, priimdavo motinos 
kraują, atneštą virkštelės kraujo indų ir 
varė į visą jo kūną, o sunaudojus mais
tą ir orą, varė atgal motinai. Vaisius 
apgaubtas gimtos sienelėmi^ir skysčiu 
turėjo pastovią' šilumą ir buvo apsaugo
tai nuo sužalojimu, 'kokiose sąlygose jis 
augo ir vystėsi labai greit; jo augimas 
buvo daug greitesnis už gimusio kūdikio 
augimą. Pa v., paskutinį nėštumo mėne
sį vaisius priauga 200 gramų į savaitę; 
ypač greit auga jo smegenys ir galvutė 
nuo nėštumo pradžios ir antram mėnesį 
sniegenų svoriu sudaro 25% viso kimo 
svorio. Naujagimio sniegenų svoris yra 
15% viso jo kūno svorio, 'kodėl prieš lai
ką gimęs pasižymi palyginamai su didele 
galvuti*.

(Bus daugiau)

į Susivienijimą ir taptų šim
taprocentinėmis šeimomis. At
rodo gana keistokai, kad vie
nas asmuo priklauso didžiau
sioje lietuvių apdraudos ir pa
šalpos organizacijoje, o kiti 
šeimos nariai nepriklauso. Jog 
vienokia ar kitokia nelaimė 
gali patikti bile valandą ar 
dieną ne tik vieną šeimos na
rį, kuris yra apsidraudęs, bet 
ir kitus šeimos narius, kurie 
svaiki būdami 
nepagalvoja, o 
patinka gailisi, 
būna pervėlu.

Neužtenka priklausyti Susi
vienijime šeimos galvai tėvui 
ar motinai, bet jų pareiga pa
sirūpinti apdrausti visus savo 
šeimos narius, kad bile vieną 
šeimos narį patikus nelaimei, 
jiems nereikėtų galvas sukti 
iš kur gauti lėšų 
apmokėti ir kitoms 
padengti. Jog prie 
pragyvenimo ir kitų
brangumo, darbo žmonės ne
gali sutaupyti užtektinai neti
kėtoms išlaidoms apmokėti." 
Taip esant, aš raginu SLA 
185 kuopos narius, kurių šei
mos nariai dar nepriklauso, 
įrašyti visus šeimos narius ir 
tapti šimtaprocentinėmis mu
sų didžiulės organizacijos šei
momis.

Tą pat proga aš noriu pri
minti ir kitų kuopų nariams, 
kad jie pasistengtų savo šei
mas įrašyti į musų brolišką 
apdraudos ir pašalpos organi
zaciją. Kas gi kitas gali rūpin
tis Susivienijimo narių šeimų 
įrašymu, jei ne patys šeimų 
auklėtojai tėvai ir motinos? 
Pagalvokite apie tai rimtai 
ir tapkite šimtaprocentinėmis 
Susivienijimo šeimomis, nes 
tai yra Jūsų, kaipo tėvų pa
reiga tuo pasirūpinti, kad bi
le vieną šeimos narį patikus 
nelaimei, nereikėtų rugoti, kad 
jis ar ji nebuvo apsidraudę ir 
dėl tos priežasties jums pasi
darė didelė naštą ant sprando 
ir didelis galvosūkis.

Taipgi narių pareiga, ypač 
dabar, kada eina Pažangos 
Vajus narių gavimui, pakal
binkite prisirašyti prie Susi
vienijimo savo draugus, kai

Detroit, Mieli.
retai kada. Šalygatviai storai 
apledėję. Slidu. Gatvių tik vi
durys kiek nuvalytas. Kitos 
padengtos mašinų ratų nušli- 
puotu ledu. Ne gi tokią dieną 
važiuosi kur nors. Juk sek
madienis, į darbą eiti nerei
kia. Jei pėsčias žingsniuosi, 
tai atrodysi lyg tik ką grįžti 
bare čekį iškeitęs. Bet šian
dien SLA susirinkimas. Jau 
laikas ir duokles mokėti. Na, 
tyčia pabandysiu. Taip, sako, 
galvojo ir vienas SLA 352 
kuofjos narys vasario 1 vidu
dienį.

Nuėj’ęs į susirinkimą randu 
visus mokesčių rinkėjus savo 
yietose. O jiems visiems gero
kai kelio gabalas, kad ir su 
mašinomis važiuojant. Bravo, 
pareigingi. Gi žiuriu ir mokė
tojų geroka eilutė prisirenku- 
si. Pasikeitęs trumpais įspū
džiais su jau autrus metus 
stropiai pareigas einančiu 
tvarkdariu P. Valantinu dai
rausi kur čia eilės galas. O gi 
štai seniai bematytas K. Nau
sėdas. “Kur gi buvai prapuo
lęs”, pradedu lyg ir užsipul- 
damas, nors gerai žinau, kad 
jis paskutiniu laiku kiek sir
guliavo. Bet jis gerai žinoda
mas šį mano “triksą” tik nu
sijuokia, ir džiaugiasi, kad 
sveikata pagerėjo. Pabaru, 
kad aptingo rašyti “Tėvynei”. 
“Nenusimink, sako, “pradė
siu lankyti susirinkimus, gal 
ir pabandysiu”. Lauksime.

Žiuriu toliau besėdįs * dar
Šiemet nematytas K. Tauras.

Ne gi praeisi nepasisveikinęs 
su šiuo tyliu, bet maloniu 
prietelium. Prisimeilfc su juo 
kartą SLA piknike turėtą ne 
taip jau ilgą pasikalbėjimą 
apie Lietuvą. Kalbėjomės ta
da abu rasotomis akimis... čia 
pat sėdi ir musų smarkuolė I. 
Mickevičienė, visų žinoma Ie
vutė. Kadangi ir aš užimu 
čia pat vietą eilėje, tai prade
dam jau daugiau įspūdžių pa
sakotis'. Sako, einu aną rytą 
ir išsitiesiau ant šalygatvio. 
Praeidamas vyras apgailesta
vęs, kad negalįs nieko padėti. 
Sakau, reikėjo nors į kompa- 
tiją paprašyti... Tuo laiku gre
ta manęs atsirado tylus, bet 
nuoširdus J. Amgrasas. Taip 
besišnekučiuojant ir nepama
tėm, kad jau reikia pinigai iš 
kišenės traukti. Pasakykite, 
kaip gi neiti į tuos susirinki
mus, kad čia vien malonu
mas. Kur gi kitur sustiksi tiek 
daug prietelių. .

Ne gi praeisi pro šalį nepa
sikeitęs vienu kitu žodžiu su 
M. ir O. Balčiūnais, kurie 
džiaugiasi jau po gerą krūvą 
žaliukų prisikrovę. Mat jie 
šiemet abu eina iždo globėjų 
pareigas. Tai draugiški ir 
darbštus kuopos nariai. Su 
jais man teko net keliose ko
misijose sėkmingai dirbti. Čia 
pat knygutėse įrašus daro il
gametis valdybos narys P. 
Vencelevičius. Nespėjus dar 
visų Kaunelių bei keleto jų 
prietelių susidėti knygutes j 
kišenių, girdžiu kuopos pirm. 
F. Motuzą šaukiant užrašyti
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protokolą. Girdi, musų sekre
toriaus motoras sustreikavo.

Išklausę valdybos paskirų 
narių pranešimų bei paaiškini
mų turime tikrai kuo pasi
džiaugti. Pasirodo ne tik kuo
pa, bet ir įjos veikla į ledą ne- 
užšala. Kaip nauja valdyba, 
taip ir komisijos jau įsitrau
kia į darbą, Kiek ilgesnį mėne
sinį pranešimą, kaip ir papra
stai, padarė jau kelintus me
tus iš eilės einanti fin. sekr. 
pareigas Z. Januškevičiesė. 
Negalima praeiti tylomis pro 
naująjį kuopos iždin. A. Gri
nių, kuris rodo atydumo ir su
gebėjimo savo atsakingose 
pareigose. Praėjusiais metais 
jis sėkmingai atliko iždo glo
bėjo pareigas.

Kuopos pirm. F. Motuzas 
kvietė visus narius gausiai da
lyvauti Vasario 16' minėjime. 
Plačiau apie tai neminėsiu, 
nes kol šie žodžiai bus išspau
sdinti, jau bus praėjęs nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimas. Ta proga ALTui pa
skirta $25.00 auka. Taip pat 
prisiminta ir kuopos geguži
nės reikalai.

Aktyvesnieji nariai dar ir 
baigus susirinkimą nenorėjo 
skirstytis. Man teko plačiau 
išsikalbėti su energinguoju 
kuopos pirm. F. Motuzu bė
gamaisiais reikalais. Netrukus 
prisidėjo ir A. Strazdas su į- 
domiu sumanymu paįvairinti 
birželio pradžioje įvykstančios 
kuopos gegužės programą. 
Kadangi jis savo žmonelę iš- 

} Kaliforniją, tai, sako, 
dabar esą laiko •milijonai,

galime pasikalbėti. Ilgametis 
veikėjas A. Miškinis judino

savo pastogės klausimą. Org. 
B. Keblaitienė ir vice pirm. 
A. Norus irgi tarpusavy ko
kius tai klausimus sprendė, 
žodžiu, darbo visiems užteko. 
Atrodo, kad sekantį susirin
kimą, kuris įvyks kovo mėn. 
1 dieną iškils nemažai įvairių 
reikalų.

Linkių visiems nariams 
greičiau sulaukti malonauš 
pietų vėjelio!

Iš savo pusės norėčiau pa
klausti kuopos narių ar kas 
nežino kokio nors darbo mu
sų vienam nariui 53 metų am
žiaus, esančiam geroj sveika
toj. Jis jau seniai nedirba.

Jūsų Ignas Kaimelis.

Lietuvos Atstovas Daly
vavo Pagerbimuose

J. Rajeckas, Lietuvos At
stovas, su Ponia Kajeckiene • 
dalyvavo P. Vice Prezidento ir 
Ponios Nixon diplamatinių 
misijų šefų ir jų žmonų gar
bei suruoštame priėmime va
sario mėn. 4 dieną.

Abriham Lincoln 
gimimo sukakties 
William G. Stratton, 
gubernatorius ir 
Komiteto 
kvietimu,
vavo sukaktuviniame bankete, 
kuris įvyko Springfield, III., 
vasario mėn. 12 dieną.

I
150 metų 
proga, P. 

Illinois 
specialaus

iškilmėms ruošti 
J. Kąjeckas daly-

Diplomatinis korpusas iš 
Washingtono paskutinį kartą 
dalyvavo panašiame Lincolno 
pagerbime Springfield, Illinois 
prieš 50 metų, t. y. Uncolno 
šimto metų gimimo sukakties 
proga.
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Lietuva Tėvynė Musų
(Dr. Vinco Kudirkos 100 Metų Gimimo Sukakčiai)

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA Daktaras-Kvotėjas

(Užbaiga)

Po visų “taisymų”, atseit, vogimų, bu
vęs stiprus tiltas dejuoja:

“Taigi dabar aš toks jau tiltas...

“Važiuoja tuščioms, aš siubuoju, tary
tum, kliubai; eina pėščias ar šunelis zovada 
prabėga, aš irgi siubuoju; 
mato, kad aš niekai...”

siubuoju, visi

turėjo ypatin- 
vaizdžiai pasi- 

gyvenimą,

Satyrą rašyti Kudirka 
tingus gabumus, kuriais jis 
reiškia aprašinėdafnas lietuvių 
jų vargus ir neužtarnautas skriaudas.

Žymią Kudirkos raštų darbų ima dra
mų vertimai, kaip tai, “Keistutis”, “Min
daugas”... Jos primena ir piešia Lietuvos 
senovę, žadindamos tėvynės meilę. Tuo pa
čiu jis siekė, nors vertimais parūpinti lie
tuvių tautai scenos veikalų vaidinimams, 
kurių iki tam laikui" kaip ir nebūta. Jis iš
vertė į lietuvių kalbą “Orleano Mergelė”, 
“Vilius Tell’as” ir daug kitų skirtingų po
būdžių.

Kudirkos paskutinis darbas buvo sulie
tuvinimas Mickevičiaus “Vėlines”, tai gul
bės giesmė nupiešianti to laiko gyvenimą. 
Šį vertimą jis atliko lovoje gulėdamas, nes 
jo jėgos jau tiek buvo sumažėjusios, kad 
nebepajėgė atsikelti. Šį darbą dirbdamas 
jis pats rimtai rūpinosi ar besuspėsiąs, nes, 
ant jo išsireiškimo, mažai laiko beliko. Jis 
patsai aiškiai žinojo,/kad daugiau iš lovos 
jau nekels, kad jo ne be valandos, bet ir 
minutės suskaitytos. O visgi sukaupdamas 
visas savo jėgas jis vis rašė ir rašė iki lap-

kričių 16 dienai 1899 .metais užmigo amži
nu miegu.

KUDIRKA DIRBO SUNKIOSE
SĄLYGOSE

Kudirkos didžiuosius darbus spaudė ir 
sunkino iš visų pusių. 'Pirmoje vietoje jo 
daliikatni sveikata iš prigimties negalėjo rei
kiamai padėti jo platiems užsimojimams. O 
vėliau, dar studentavimo laikais prasidėjusi 
plaučių džiova ir nuvariusi kapinynan nesu
laukus pilnai 40 metų, tiesiog buvo nuola
tinis stabdys, kuris kartas nuo karto visai 
sulaikydavo bet kokį darbą, kad bent šiek 
tiek sveikatą atgriebus, ją sustiprinus. Ta
čiau neatsižvelgiant į tai ir lovoje gulėda
mas su pakylusia temperatūra jis vis rašy
davo, vis dirbdavo, nors tai reiškė jo liguis
tos sveikatos papildomą naikinimą.

Kaip gydytojas Kudirka aiškiai žinojo 
tą reiškia, bet kągi jis galėjo daryti, 
anot jo atsakymo, - 
o maža kas jį dirba,
mažai buvo suprasta, gi patsai gydymas 
migilotas, ilgas ir galutinos pasekmės daž
niausia liūdnos. O čia dar neapsakoma lė
šų stoka. Nors jo artimesni draugai jam 
medžiaginiai kiek galėjo padėjo, bet tai bu
tą daugiausia tik simbolinė pagalba, nes ir 
jie buvo verčiami skaitytis su kiekviena ka
peika savęs išlaikymui. Ir taip fiziniai 
Kudirka palengva džiūvo, bet dvasiniai pa
siliko milžinu iki paskutinosios gyvenimo 
minutės. Jis krito nepalankaus gyvenimo 
auka tuo metu, kai normaliai galėjo būti 
pajėgiausias ir produktyviausias, neišgyve
nęs pilnai 40 metų.

nes 
tiek daug darbo yra, 

Jo laikais džiovos liga

ŽIEMA
Sidabrines sniego dulkes
Neša vėjas šaltas,
Lyg kad patalu užklotas 
Visas laukas baltas.

Nepažinsi kur upelis
Vasarą tekėjo,
Lygiai viskas užpustyta, 
Išdaigos čia vėjo.

s?
Vėjas staugia, švilpia, suka, 
Stulpu stato sniegą, 
Pasivėlinęs keleivis, 
Išsigandęs, bėga.

Pilkos miglos dengia dangų,
Snieko audra ūžia,
Tai tokia tėvynėj žiema,
Tai musų žiemužė.

Sofija Ambrazevičiene.

Kudirka aiškiai matė lietuvių tautą 
skęstančią ištautėjimo bangose, kurios vis 
didėjančiu tempu apsupa ir skandina dviem 
kriptim. Viena, įžūli ir griežta rusifikacija, 
atėmusi savąją spaudą ir žiauriai persekio
janti. bet kokį lietuviškumo pasireiškimą. 
Antra, lenkizmas iš vidaus graužė pačius 
pamatus—lietuviškąją inteligentiją,• kurios, 
rodos, privalėjo būti pirmoji pareiga ginti 
lietuvybę skiepijant patriotizmo sąmanę ir 
kelti kultūrą. Bet kaipgi inteligentija ga
lėjo būti lietuviška, kai pačios Lietuvos že
mėje mokyklos, pradedant nuo pradinių ir 
baigiant aukščiausiomis, iš pat jaunystės 
lietuviška siela sistematiškai ir n*eatlaidžiai 
slopinama ir žlugdoma. Juk patsai Kudir
ka buvo nuėjęs lenkizmo keliais, nors visai 
ne iš savo noro. Tik, galima pasakyti, at
sitiktinai, kaip jau anksčiau matėme, jo 

Ir tik šitaip mes tu. siela buvo pažeista.

rime Kudirką. O kiek Kudirkų žuvo Lie
tuvai be mažiausio pėdsako niekas jų nebe
suras ir nebesuskaitys. Gi miestų miesčio- 
nyjoje tik retais atsitikimais teišgirsi lietu
višką žodį. Jei pas 'kurį kiek likdavo lietu
viškumo, ’ tai čia visa žūdavo. Gal dvarai 
veik be išimties tarnavo polonizmui kaip iš
tikimi agentai ir misijonieriai. Daugumoje 
klebonijų, kuriose šeimininkavo lietuvių 
ūkininkų sūnus, lenkizmas buvo taip pat 
stipriai įsigalėjęs. Tiesa, nekuriose jų atsi
rado ir stipresnių patriotų, kurie tikrai gra
žiai pasitarnavo lietuvybės išlaikymui.

Kudrka su didžiausiu susirupinimu ir 
sielvarta žiurėjo į nutautėjančią lietuvišką
ją inteligentiją, kurios tik kur ne kur maži 
būreliai pasiliko ištikimi savo tautai ir jai 
dirbo. Užtad jis pakartotinai, kartais net 
piktai ją barė, jai išmetinėjo ir visomis iš-' 
galėmis kvietė grįžti prie savo motinos-tė- 
vynės ir dirbti jos garovei. Ir dabar musų 
išeivijoje ne ką geresnį vaizdą matome. Pa
lyginamai kiek gi musų inteligentijos įsi
jungia į lietuvišką veiklą išlaikymui lietu
vybės ir Lietuvos laisvinimo pastangas? 
Nuošimtis visai mažas. O juk jos turime 
daug, labai daug ir tiesiog aukštos juridici- 
jos ir stipraus pajėgumo. Sąlygos dirbti 
palankios ir plačios. O gal tasai palanku
mas, ypač ekonominis gerbūvis, kaip tik 
užmigdo lietuviškąją dvasią ir gluždo ‘pa
reigingumą savajai tautai ? Dabar musų 
išeivijoje reikia Kudirkų, žadinančių musų 
inteligentiją grįžti į lietuvių tautą ir akty
viai įsijungti į didžiulius tautos darbus. Bet 
ar ji išgirstų tą šauksmą ir jo priklausytų? 
Nelengva įtikėti. Juk reikia stiprios valios 
ir kieto ryžto išlaikyti idealui ir nepasiduo
ti paguodai dėl trupinio aukso ir gardaus 
valgio šaukšto. Prabanga, teikianti gyve
nimo patogumus, yra tas opiumas, kuris 
užmigdo sielą ir sužlugdo aukštuosius ide
alus, kuriais musų inteligentija buvo per
siėmusį ir žadėjusi ištikimumą, bėgdama iš 
savo gimtojo krašto. Kurgi dabar tai visa 

beliko, kur tos manytosios pastangos ko
voti ir aukotis visomis jėgomis išlaisvinti 
savo tėvynę. Tad pabuskite dvasioje ir 
aukokite nors mažą savo aukso trupinio ir 
gardaus valgio šaukšto dalį kovai už savo 
brolių ir sesių iš vergovės išlaisvinimą bei 
lietuvybėj išlaikymą 'išeivijoje. Šiais lai
kais niekas nereikalauja kudirkiško pasiau
kojimo, o tik mažos dalies savo įnašo į mu
sų šventuosius darbus, kurie laukia musų 
visų įsijungimo. Ar ir taip mažos aukos 
bus pašykštėta ?

Gyvendami laisvame krašte ir ekono
miniame gerbūvyje turime palankiausias 
sąlygas reikštis. Tačiau to pageidaujamo 
reiškimosi kaip tik maža tematome. Gal 
ta laisvė ir gerbūvis kaip tik sudaro palan
kias sąlygas susnudimui, kuris migdo jaus
mą kovai. Vienok turime nepamiršti, kad 
tai musų visų, ypatingai inteligentijos, pa
reiga budėti, dirbti ir kovoti, jei tikrai no
rime ką laimėti. Prieš mus stovi milžiniš
kas Lietuvos laisvinimo darbas, už kurį tik 
mes esame atsakingi. Jei mes jo atsidėju
siai ir neatleidžiai nedirbsime, tai kas rū
pinsis Lietuvos likimu? Tik mes patys su 
pagalba didžiųjų demokratijų galėsime ją 
išlaisvinti arba ją pasmerkti amžinon pra
žūtim

Tad jauskime savo asmenine atsako
mybe ir pareiga dirbti bei aukotis Lietuvos 
ir lietuvybės labui Dr. Vinco Kudirkos pa
sišventimu, įsitikinimu ir ryštu, semiant į- 
kvėpimą iš jo testamento:

t

Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto 
Kol da idealais, brol besigėrėsi, 
Siek prie'idealo, tik doro ir aukšto, 
O skubink! paskui tu... jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. 
Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelėtum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

Susivienijimo 4-tos Apskrities Metinio 
Suvažiavimo Protokolas 46

Suvažiavimas įvyko 1958 metais spalio 26 dieną, šv. Antano 
parapijos salėje, 191 North Main Street, Ansonia, Conn.

1. Suvažiavimą atidarė SLA 
66 kuopos pirmininkas Stasys 
Bujanauskas 10:30 valandą 
ryte, pasveikino susirinkusius 
delegatus ir suvažiavimo toli
mesnį vadovauvimą perdavė 
apskrities pirmininkui Jokū
bui Trečiokui.

2. Pirmininkas J. Trečiokas 
paskyrė sekančias komisijas:

Mandatų, įnešimų ir rezoliu
cijų komisija — V. Krunkai- 
tis,«J. Merkevičius, A. Sapie
ga.

Prisegimui ženklelių komi
sija — O. Čeplinskienė, R. 
Marčiulynas,.

Spaudos komisijon paskir
tas J. Marchulionis.

3. Kol mandatų komisija 
baigs darbą, pirm. J. Trečio
kas pakviečia tarti žodį B. 
Vedeikį. Jis kalba SLA reika
lais dėl ateities darbų.

Antras pakviestas pakalbė
ti S. Bujanauskas. Jis kalba 
apie SLA nuveiktus darbus 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

4. Mandatų komisija prane
ša, kad suvažiavime delegatai 
atstovauja sekančias kuopas:

11 kuopą, Waterbury, Con- 
neetieut: A. Kušlis, O. Kušlie- 
ne, Jonas Kvaraciejus, Vikto- 
ria Bertulienė, A. Devenienė.

51 kuopą, Bridgeport, Con- 
neetieut: A. Sapiega, E. Sa- 
piegienė.

66 kuopą, Ansonia, Conn.:
O. Čeplinskienė, A. Baranaus
kas, R. Marčiulynas, C. Stru
mila, E. Figoras, P. Lodą, J. 7 
Draugelis.

124 kuopą, Hartford, Con- 
neetieut: B. Vedeikis, P. Bal- 
trukonis, M. Baltrukonis, J. 
Pakalnis.

142 kuopą, Nevv Haven, 
Conn.: J. Pikelis, O. Pikelienė,
L. Merkevičius, V. Kripaitis, 
V. Krunkaitis.

Apskrities valdybos nariai: 
J. Trečiokas, A. Kasparavi
čius, A. Orantas, J. Pakalnis,
S. Vujauskas, J. Vaitkus, J. 
Marchulionis, J. Radzevičius.

5. Praeito suvažiavimo pro
tokolas 45 skaitytas per sek
retorių A. Orantą ir priimtas 
vienbalsiai kaip užrašytas ir

skaitytas.
SLA 4-tos apskrities valdy

bos posėdžio laikyto 1958 me
tais gegužės 4 dieną skaitytas 
protokolas ir vienbalsiai pri
imtas.

6. Valdybos pranešimai:.
Pirmininkas J. Trečiokas 

pranešė, kad turėjo vieną val
dybos posėdį ir yra surengta 
vieną gegužinė apskrities nau
dai.

Vice pirmininkas A. Kaspa
ravičius papildė pirm, praneši
mą ir kartu dirbo su kitais 
valdybos nariais.

Sekretorius A. Orantas pra
nešė, kad sušaukė valdybos 
posėdį ir apskrities suvažiavi
mą, taipgi dirbo prie surengi
mo gegužinės.

■Iždininkas P. Labanas dėl 
ligos negalė jo dalyvauti suva
žiavime, tai jį atstovavo J. 
Pakalnis. J. Pakalnio rapor
tas išklausytas ir priimtas.

Iždo globėjų raportai išklau
syti ir priimti.

Organizatoriaus J. Radzevi
čiaus raportas priimtas.

Korespondento J. Marchu- 
lionio raportas išklausytas ir 
priimtas.

7. Komisijų raportai:
Gegužinė surengta Water- 

bury 1958 metais. Komisijas 
vardu raportavo J. Trečiokas. 
Pelno apskrities iždui liko 
$162.11. Raportas priimtas.

Parko nupirkimo komisija 
nieko naujo nepranešė. Rapor
tas priimtas ir . komisija lik
viduota.

Švietimo komisijos raportas 
priimtas ir komisija palikta 
veikti ant toliau.

SLA 50-to seimo delegatas 
J. Trečiokas raportavo apie 
seimo atliktus darbus. Rapor
tas išklausytas ir priimtas.

Lietuvių Kongreso įvykusio 
Boston, Mass. delegatas S. 
Bujanauskas raportavo, kad 
kongresas buvo pasekmingas. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
daug sudėta aukų. Raportas 
priimtas.

8. Suvažiavimo pirm. J. 
Trečiokas pranešė, kad pirma 
sesija uždaryta 1:30 valandą 
po pietų ir daroma vienai va

landai pertrauka. Taipgi jis 
praneša, kad SLA 66 kuopa 
yra parengusi delegatams pie
tus ir visus kviečia prie pietų.

ANTROJI SESIJA

9. Papietavus antroji sesija 
pradėta 2:30 valandą po pie
tų.

10. Nauji sumanymai:
Įnešta, paremta ir nubalsuo

ta išrinkti komisiją iš trijų 
asmenų, kuri veiktų SLA 
4-tos apskrities ribose, para
gintų narius skaitiingiau daly
vauti susirinkimuose ir dau
giau rūpintųsi SLA reikalais. 
Į komisiją išrinkta: B. Vedei
kis, A. Orantas ir S. Buja
nauskas.

Nutarta rengti vakarienę 
Hartford, Conn. Nutarta pra
šyti SLA 124 kuopą, kad ji 
imtų pirmenybę surengime 
vakarienės.

Nutarta 1959 metais rengti 
gegužinę. Apskrities valdybai 
pavesta rūpintis surengimu 
gegužinės.

Nutarta sekantį apskrities 
suvažiavimą laikyti Hartford, 
Conn.

Nutarta 100.00 išimti iš 
banko dėl apmokėjimo išlai
dų.

Valdybos rinkimas 1959 me
tams.

Į valdybą išrinkti šie na
riai:

Pirmininkas Antanas Kas
paravičius,

Vice pirmininkas Stasys Bu
janauskas,

Sekretorius Antanas Oran
tas, ,

Iždininkas Jonas Pakalnis, 
Iždo globėjai Jurgis Vait

kus ir Česlovas Strumila,
Organizatorius Juozas Rad

zevičius,
Korespondentas Juozas Mar

chulionis,
Švietimo komisija: J. Tre

čiokas, A. Kasparavičius.
11. Atsistojimu pagerbti žu

vusieji už Lietuvos laisvę ir 
mirusieji SLA nariai.

Sugiedota Lietuvos himnas 
vadovaujant St. Bujanauskui.

12. Suvažiavimo pirminin
kas J. Trečiokas uždarė suva
žiavimą 5 valandą po pietų.

13. Finansinis raportas: 
1958 hiętų gegužinės
• pelnas ___________ $162.11
1958 metais iš banko

išimta____________ 100.00

Viso kartu . ...............$262.11

1958 metais viso
išmokėta ________ $211.62

Pas iždininką liko $50.49
Waterbury Savings

Banke yra____  $1,862.39
U. S. Bonas vertės  200.00

SLA 4-tos apskrities
visas turtas____ $2,112.88

A. Orantas,
SLA 4-tos apskr. sekr.

Los Angeles, Calif.

Mirė Donatas Dumša, 
Seniausias ir Daug Nusipel
nęs SLA 75 Kuopos Narys

SLA 75 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko sausio 25 
dieną šv. Kazimiero parapijos 
patalpose.

Po perskaitymo protokolo ir 
valdybos pranešimų iš 1958 
metų kuopos veiklos, sekė pri
ėmimas persikeliančių iš kitų 
kuopų narių. Malonu buvo ka
da skaitė persikėlimo lakštus 
P. Matildos ir Baltraus Bar- 
niškių, 63 kuopos iš Rosland,
III. Pp. Barniškiai buvo labai 
veiklus 63 kuopoj ir buvo S.
L. A. 50 seimo delegatai. Ma
nau, kad pp. Barniškiai ir Los 
Angeles parodys savo darbš
tumą. Taipgi įstojo į 75 kuo

 

pos draugovės narius Marija 
ir Jonas iglinai. Jie yra 
darbštus vietosi* organizacijose.

Netekom Gero Nario
Nelauktoji mirtis išplėšė iš 

gyvųjų tarpo vieną seniausių 
ir daug dirbusį 75 kuopai na
rį Donatą Dumšą, kuris prie 
SLA priklausė virš 50 metų, 
buvo dirbštus ir nuoširdus 
kuopos palaikytojas. Daug at
vejų jisai užmokėdavo narių 
mokesčius, kad tik galaikyti 
daugiau narių. Būdamas siu
vėjas, turėjo savo siuvyklą ir 
kuopai davė veltui susirinki
mams laikyti. Velionis Dona
tas po sunkios ligos mirė š. 
m. sausio 9 dieną. Tebūna jam 
amžina 
melėje.

ramybė šios šalies že-

P-as 
kuopos 
girną, kuris įvyko š. m. sausio 
1" diesą. Parengimas pavyko 
gerai, davė keletą desėtkų do
lerių pelno^Vakaro programo
je buvo suvaidinta Gasparo 
Veličkos vieno akto vaizdelis 

Kuopos Veikla
Žilinskas pranešė apie 
įvykusį metinį paren-

t

“Lėk mano sakalėlį”. Vaidini
mą paruošė Los Angeles Dra
mos safnburis. Vaidinime da
lyvavo pats veikalo autorius 
G. Velička, A. Dudienė, Žibu
tė Stroputė, Undinė Railaitė,
P. Abelkis, K. Šakys, V. Gilys. 
Režisieriavo pats autorius. 
Veikalas suvaidintas gerai, 
nors labai liūdnas, bet publi
ka buvo labai dėkinga.

Knygų revizijos komisija 
peržiurėjo kuopos finansų sek
retoriaus ir iždininko knygas, 
ir pranešė, kad rado viską 
tvarkoje. 1958 metų finansų 
sekretorius V. Dovydaitis pra
nešė, kad Bella Simokutė jau 
išmokėjo $500.00 polisą ir ma
no paimti antrą polisą ir pa
silikti SLA nare.

Toliau jis pranešė, kad na
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DOVANŲ SIUNTINIUS Į SSSR
pasitikrinkite, Jus turite reikalus su autorizuota firma ir mokate tiktai tiksliai 

reikalaujamas sumas.
t

Turėkite reikalus tik su firmomis, kurios yra ,

VIENINTELĖS FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

įkainavimas ir Patarnavimas Tie Patys

Prašome kreiptis į bet kurią iš šių firmų smulkesnei 
sąrašą ir kitų informacijų.

informacijai, gausite skyrių
M

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. GENERAL
220 S. Statė St., Chicago 4, UI.

Tel. WAbash 2-9354

PARCEL & TRAVEL CO., 
INC.

135 W. 14th St., Nevv York 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
1991 RToadway, New York 23, N. Y.

Tel. LYceum 5-0900

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.

Tel. INgersolI 7-7272

UNION TOURS, INC.
1 E. 36th St, New York 16, N. Y.

Tel. MUrray Hiil 8-1155

rė P. Kreivienė negalėdama 
dirbti kreipėsi į SLA prašyda
ma pagalbos. Prašymas pa
tenkintas ir P. Kreivėnienė 
gaus po 5 dolerius į mėnesį 
per 6 mėnesius iš Našlių ir 
Našlaičių fondo.

Kadangi SLA 75 kuopos 
valdyba gyvena Los Angeles 
apylinkėse, o Los Angeles gy
venantiems netaip patogu pa
siekti, kuomet narių šeimoje 
įvyksta nelaimė ar mirtis, pri
eita prie išvados — įgalioti
M. Aftukienę tvarkyti nelai
mingus atsitikimus. Taigi na
rių prašom, esant reikalui, 
kreiptis šiuo adresu: 228 Mt. 
Washington Drive, telefonas 
CA 1-1040.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus kovo mėnesio pra

KADA SIUNČIATE

siuntiniams siųsti.

džioje.
Nutarta rengti pikniką.

Kuopa visuomet aukoja 
Balfui $10.00 ir ALT $10.00.

Šiame susirinkime dalyvavo 
svečias iš Bostono Motiejus 
Alikonis, SLA 43 kuopos na
rys.

M. J. Aftukienė, koresp.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Vasario 16 Minėjimas 

New Yorke

New Yorko Lietuviu Ta
ryba ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
41 mėty sukakties minėji
mą, kuris įvyks 1959 m. 
vasario 15 dieną, 3 valan- 
tą po piety Webster Hall, 
119 E. II-th Street, New 
York, N. Y Minėjime daly
vaus ir kalbas pasakys J. 
A. V. senatorius J. Ke- 
ating ir p. V. čižiunas. Me
ninę dalį atliks solistė Ro- 
m a Vilčinskaitė-Mastienė, 
Operetės choras ir New 
Yorko Moksleivių Tautinių 
šokių grupė.

Visi lietuviai yra kvie
čiami kuoskaitlingiausia 
minėjime dalyvauti.

Brooklyn, Nevv York
Lietuvos nepriklausomybės 

41 metų sukaktį minint, š. m. 
vasario 15 dieną, 12:30 valan
dą ,po pietų, Lituanica aikštė
je Union Avenue ir Stagg St. 
prie trumpų ceremonijų bus 
iškelta Amerikos ir Lietuvos 
vėliava ant Dariaus ir Girėno 
paminklo.

Paminklo Komitetas.

ir prof. dr. Kazys Pakštas. Po 
oficialiosios dalies bus meninė 
programa.

Seserys ir broliai — Det
roito lietuviai! Leiskite pri
minti, kad Vatikano įvykiai 
ir aukštųjų sovietų pareigūnų 
vizitai į Jungtines Amerikos 
Valstybes, mums šaukte šau
kia: BUDĖKIME! Dar nieka
da taip nereikėjo mums vie
nybės, kaip šiandien. Vienybę 
pademonstruokime dalyvauda
mi Vasario 16-sios minėjime. 
Ši nepaprastai gili ir šalta žie
ma, atrodo, nebus pasibaigusi 
ir vasario 15 dieną. Tačiau 
tenebūna tai daugelio nedaly
vavimo priežastimi, nes Sibi
ro tremtyje musų broliai varg
sta keliariopame šaltyje dau
gelį metų. Tikime, kad mu
sų pastangos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą rengiant 
bus suprastos ir visų sąmonin
gų geros valios tautiečių atsi
lankymu įvertintos.

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro Valdyba.

muzikos, dainų, šokių ir gyvų
jų paveikslų pynę, kurią at
liks jos vadovaujamas sambū
ris (apie 50 asmenų).

Taryba kviečia visus lietu
vius minėjime dalyvauti ir tuo 
parodyti savo pasirįžimą ir 
toliau tęsti kovą už savo tėvų 
žemės išlaisvinimą ir prašo 
būti dosniems Lietuvos lais
vinimo reikalams.

b
Po minėjimo 6 valandą va

kare Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėj rengiamas pobūvis. Jame 
grieš geras orkestras, bus 
gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Įėjimas tik $1.00. Kviečiami 
seni ir jauni gausiai dalyvauti.

J. V.

k

Lietuvos Laisvės Minė
jimas Newarke

New Jersey Lietuvių Tary
bos parengimas įvyksta š. m. 
vasario 15 dieną, sekmadienį, 
tokia tvarka:

1. 10:30 vai. ryte pamaldos 
ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimas šv. Trejybės para
pijos (bažnyčioje.

2. 3 vai. po pietų bendras 
minėjimas šv. Jurgio Draugi
jos salėje, 180 Newark Avė., 
Newarke, dalyvaujant Lietu
vos kansului V. Stašinskui, 
senatoriui Harrison A. Wil- 
liams, Newarko majorui L. P. 
Carlin, adv. C. F. Paulis ir 
meniniam ansambliui.

N. J. Liet Taryba.
PASTA VA: Salėje minėji

mo programa prasidės punk
tualiai ir truks neilgiau kaip 
2 valandas.

Detroit, Michigan

Paminėkime Vasario 
Šešioliktąją!

Šio vasario mėnesio 16-ją 
dieną sueina 41-ri metai, kai 
Vilniuje Lietuvių Taryba, at
stovaujanti visus Lietuvos 
gyventojų sluoksnius, pasira
šė Nepriklausomybės Aktą. 
Vėliau, keletą metų trukusioje 
žūtbūtinėje kovoje su trimis 
priešais, menkai ginkluoti, 
menkai aprengti ir alkani sa- 
vanoriai-kurėjai paskelbtą lai
svę ir nepriklausomybę apgy
nė. Per dvidešimt dvejus lais
vo gyvenimo metus tauta pa
rodė pasauliui, kad tik laisvė
je gyvenant kuriamos verty
bės ir daroma pažanga visose 
gyvenimo srityse. Antrojo gi 
pasaulinio karo išdavose, kar
tu su visa Rytų ir Vidurio Eu
ropa laisvės netekusi, tauta 
tobekraujuoja iki šiandien.

Kaip kiekvienais metais taip 
ir šiemet, iškilmingą Nepri
klausomybės šventės paminė
jimą rengia Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centras. Minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
15 dieną, visiems žinomoje 
Wcstern High School salė
je, Scottcn gatvėje, priešais 
Clark parką. Pradžia 3 valan
dą po pietų. Iškilmingojo akto 
metu kalbės Jungtinių Val
stybių senatorius Philip Hart

X

Rockford, Illinois
Amerika laisva šalis, tai 

pasaulio tautų avilys ir kiek
viena tauta Amerikoje turi 
savo papročius ir užsilikusią 
kultūrą ir švenčia savo šven
tes. Musų mieste meksikiečių 
tautybės žmonių priskaitoma 
mažiausia, bet jie kas metai 
Lietuvių Klubo salėje švenčia 
savo nepriklausomybės Fiestą 
vyrą. Merginos ir vaikai tau
tiniais rūbais su gitaromis, 
mandalinomis ir šokiais išpil
do programą-

Rockfordo lietuviai tik prieš 
41 metus SLA 77 kuopos ini
ciatyva nuo pat Lietuvos pa- 
siskelbimo nepriklausoma val
stybe, rengė minėjimus su 
kalbomis ir meniniu progra
mų.

Kada rusų raudonųjų gau
jos okupavo Lietuvą, Ameri
kos lietuviai suorganizavo 
Tarybą rūpintis Lietuvos lais
vinimo reikalais, įsisteigė sky
rius Rockford, ir nuo tada 
Lietuvos šventės Vasario 16 
minėjimus rengia. Taigi šiais 
metais minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 22 dieną, Lie
tuvių Klubo salėje, 2:30 va
landą po piet. Pagrindiniu kal
bėtoju bus svečias dr. J. Ado
mavičius iš Chicagos. Dainuos 
vietinis Lietuvių Vyrų Choras 
vadov. L. Jarošeko, tautinius 
šokius šoks jaunuolių grupė 
vadovaujama J. Bubelio ir lie
tuvių vaikučių mokyklos mo
kiniai. Pamaldos už žuvusius 
įvyks šv. Petro ir Povilo lie
tuvių bažnyčioje 8:30 valandą 
ryte, vasario 22 dieną.

Kviečiami SLA 77 kuopos 
nariai ir visi lietuviai dalyvau
ti minėjime.

Kviečia Amerikos Lietuvy 
Tarybos skyrius.

Kenosha, Wisconsin
Vasario 16-tos Minėjimas 
Jvyks Vasario 22 Dieną 

»
Kenoshaus lietuviai rengiasi 

paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės 41 metų sukaktį. Mi
nėjimas įvyks vasario 22 die
ną, 3 valandą po pietų, šv. 
Petro parapijos salėje. Kal
bės teisininkas Algirdas Kau- 
lėnas. Bus graži meninė pro
grama.

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

J. Kasputis.

BĮ J!I JI J
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ir gėrimais. Ta proga taipgi 
atžymėta p. Petkienės girpta- 
dienis ir sudainuota Ilgiausių 
Mietų. į

Kitas susirinkimas k^eįia- 
mas pas p. Oną Valioįlienjp į 
Pasadena, Calif. f J

O. Račkienė. / 
\\ I •____________ — _ kV 1

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo

New Yorke paieškomi asmenys:

Pečkauskaitė- Petrone ir Pran
ciška, seserys Onos Saukicnčs- 
Pečkauskaitės.

Petkunienė-Stonytė Elzbieta, ir 
jos seserys Jadvyga ir Juzefą, gy
venusios Braddoek, Pa.

Pinkuvienė-Šukytė Marija (buvu
si Kurutiene).

Pronckus Vincas, sun. Mykolo ir 
Rozalijos.

Raulinaitis Juozas, iš Tarputiš- 
kių k., Marijampolės apskr., gimęs 
1912 metais.

Šatas Kazimieras, sūnūs Antano. 
Šimkus Liudvikas, iš Viduklės. 
Stonytė-Petkunienė Elzbieta, ir 

jos seserys Jadvyga ir Juzefą, gy
venusios Broddock, Pa.

Šukytč-Pinkuvienč Marija (buvu
si Kurutienė).

šulskaitė-Surošienč A n t a n i n a, 
duktė Simono.

S u r o š i e n č-Sulskaitė Antanina, 
duktė Simono.

Vasario 13,1959

“Aš maniau, kad mano sūnūs tik pailsęs
...kol nepamatavau jo temperatūros"

“Mes numanėme, kad musų berniu
kai turi būti pailsę, kai jie grįžo 
į namus iš visos nakties skautų 
iškylos. Bet Mervinas, 14 metų mu
sų sūnūs, taip blogai jautėsi, kad 
aš nusprendžiau pamatuoti jo tem
peratūra. Pasirodo, kad buvo 
104 Vi.o. Žinoma, aš greitai nuėjau 
prie telefono. Daktaras buvo įsiti
kinęs, kad jis turi influenzą ir pa
tarė man skambinti vaistininkui, 
kad jis tuojau paskambintų jam. 
Ne vėliau, kaip po 25 minučių, kai 
aš panaudojau telefonų, vaistai jau 
buvo atgabenti į namus. Ir jau 
kitą dieną Mervinas jautėsi puikiai 
ir jo temperatūra buvo normali.”

Pagalba pavojuje, dideliame ar ma
žame, tai tik vienas kasdieninio te
lefono patarnavimo būdas. O dabar 
telefonas yra vienas iš pigiausių 
patarnavimų šeimos biudžete. Jo

k

Miami, Florida

Minėsime Vasario 16 Sukaktį

Šiais metais mes Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
41 metų sukaktį minėsime 
vasario 15 dieną, 4 valandą po 
pietų, Lietuvių Klube.

Programa bus turininga ir 
įvairi. Kalbės adv. A. Pakšta, 
Don Kuraitis, M. Vaidyla, A. 
L. T. iždininkas ir Sandaros 
redaktorius.

Dainuos The Baltic Trio— 
Anita Naviokaite-Karns, Ami- 
lija Petersonienė ir kt.

Po to bus vakarienė ir šo
kiai gerai muzikai grojant.

Kviečia Rengėjai.

Kreipimasis Dėl “ŽYGIO”

1938 m. gruodžio pradžioje 
Klaipėdoje buvo išleistas laik
raštis “ŽYGIS” — pirmasis 
ir vienintelis numeris.

Jei kas jį turėtų, labai pra
šau man perleisti, paskolinti 
ar painformuoti reikalingiems 
išrašams gauti.

Su pagarba
J. Audėnas,

252 Cleveland Street, 
Brooklyn 8, Ncw York.

South Boston, Mass.
Mes šitaip Minėsime Lie
tuvos Nepriklausomybės 

Paskelbimo Sukaktį

Los Angeles Calif.

TMD 8-tos Kuopos Veikla

MRS. BEATRIČE ROTH
Bronx, Ncu> York

kaina yra daug mažiau pakilusi, 
negu kitų daiktų, kuriuos jus per
kate.
NEW YORK TELEPHONE 

COMPANY

Kiekvienas yra jsitikinęs puikiu telefono patarnavimu . . . šiandie ir ryt

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 41-ją su
kaktį minės vasario 15 dieną 
2 valandą po pietų So. Bos
tono Aukšt. Mokyklos salėje 
(Thomas Park).

Minėjimo programa tokia: 
Vėliavas įneš Stepono Dariaus 
Postas ir skautai, invokaciją 
paskaitys prel. Pr. Virmaus- 
kis. Pagrindinę kalbą pasakys 
iš Clevelando pakviestas adv. 
Julius Smetona, dalyvaus gu
bernatorius Fostęr Furcolo ir 
kitų tautų atstovai.

Meninę, dalį atliks visų mė
giamas solistas Stasys Liepas, 
kanklininkai Vaičaičiai (du 
broliai ir sesuo), o nenuilsta
ma musų tautinių šokių puo
selėtoja Ona Ivaškienė paruo
šė tam minėjimui įspūdingą

Sausio 18 dieną įvyko Tė
vynės Mylėtojų Draugijos me
tinis susirinkimas pp. Petkų 
namuose, 4920 Marathan Avė. 
Dalyvavo 22 nariai ir vienas 
naujas narys p. Barnys iš Bo
ston, Mass. prisirašė prie kuo
pos. Apart kuopos reikalų bu
vo perrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro sekanti asme
nys: E. Petkienė pirrą., prof. 
M. Biržiška' vicc pirm., O. 
Račkienč sekr., M. Vyšniaus
kas fin. sekr., P. Petkus iždi
ninkas, iždo globėjai A. Bim- 
biris ir A. Biekša.

Nutarta suruošti pramogą 
prie pirmos progos ir visą pel
ną paskirti TMD naujos kny
gos “Lietuvos Žemių Aprašy
mas’’ leidimui. Taipgi nutar
ta suruošti piknikas sekantį 
pavasarį ir pelną paskirti dėl 
lietuvių namo steigimo Los 
Angeles mieste. Po susirinki
mui pp. Petkai gražiai pavai
šino narius skania vakariene

Žemaitis Kazys, sun. Petro, iš 
Kaimelio parap., vokiečių išvežtas 
iš Praveniškių.

Arlauskas Juozas, Vinco sūnūs.
Blinstrubas Juozas, Antano sū

nūs, gimęs Siesikų vals.
Bongardas Feliksas, Fredriko s., 

kil. iš Šiaulių apskr., Meškuičių 
vals., Daugėlaičių kaimo.

Čerkasas Antanas ir Dominin
kas, kilę iš Paudakščių km., Ak
menės vals., Mažeikių apskr.

Juraitis Jonas, kunigas, buvęs 
Romoje, Italijoje.

Krasauskas Jurgis, buvęs Vokie
tijoje.

Kunigonytė-Bartniekicnė Marija, 
Motiejaus d., gim. Sasnavos vals. 
Mitkevich Walter, gimęs Šiluvoje, 
gyveno Herrin, III.

Norkus Vaclovas, Prano sūnūs, 
gimęs Laivių km., Salantų vals., 
Kretingos apskr.

Mykolas ir Norman Stanislovas, 
Vaclovo ir Stellos sūnus, gimę Či
kagoje.

Petkevičius Pranas ir Vincas, 
Miko sūnus, iš Žuvintu km., ir jų 
vaikai.

ŠinikeviČiute Elzbieta, Juozo duk
tė, gimusi Biliuniškių km.

Siraekas Jonas ir Sirackaitos 
Ona, Petrė ir Zose, Jono vaikai, iš 
Alionių k., Pabaisko vals., Ukmer
gės apskr.

Skinder Stanislovas, Jono sūnūs, 
gimęs Vilkavišky.

Skrebys Jonas, Jono s., gimęs 
Pusbedžio k., Užpalių vals., Ute
nos apskr.

Stankūnas Stasys, iš Veliuonos 
m., Kauno apskr., buvęs Hambur
ge, Vokietijoje.

Strumskienė-Kikinavičiutč Jadvy
ga, Juozo d., gim. Rokiškyje.

Trakimas Mčtiejus ir Nikode
mas, Juozo sūnus ir jų seserys 
Paulina Trakimaitč ir Stanonienė- 
Trakimaitė.

Urbonas Petras, Juozo s., gimęs 
Ažušilių k., Obelių vals., Rokiškio 
apskr., ir jo sūnūs Algis Urbonas.

Valiuškis Liudas, Kazio sūnūs.
Vinciunas Povilas.
Vitas Juozas, Jono sūnūs, iš 

Deltuvos vals., Ukmergės apskr.

Arlauskas, broliai Savickienės- 
Arlauskaitės, ir jų sūnus.

Bidvienė-Vaznaitė Ona.
Gečas Povilas ir Rapolas, Tado 

sūnus.
Islinskaite Vanda. ,

V

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

41 WES’f 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

Tel. STagg 2-5643

Matthev P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME *
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

(>«■»()

►

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYČIOS VISOSE RIESTO DALYSI)

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA; metams visur 6 dol., visose Amerikoje— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina įtekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Vasario 7, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ROZALIJA PAKELTIENE, 4 kp., Sioux City, Iowa, 

gimusi birželio 5, 1895 m., Ukmergės apskr., Lie
tuvoje. -Prie SLA prisirašė sausio 4, 1920 m. Mi
rė sausio 24, 1959 m. Velionės sunui, Michael 
Pakeltis, pomirtinės išmokėta--------------------------

PRANAS SIMONAS, 166 kp., Simpson, Pa., gimęs 
rugpiučio mėnesK 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 3, 1918 m. Mirė gruodžio 11, 1958 
m. Velionio vaikams, Anastasia, Helen, John ir 
Alexander Symonams, pomirtinės išmokėta___

JONAS ADOMAVIČIUS, 224 kp., Bulpitt, III., gimęs 
sausio 29, 1883 m., Kučiūnų kaime, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 3, 1926 m. Mirė gruo
džio 20, 1958 m. 'Velionio žmonai, Marei Adoma
vičienei, pomirtinės išmokėta__________________

JOI1N NAKAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs gegu
žės 13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1939 m. Mirė gruodžio 29, 1958 m. Ve
lionio žmonai, Julia A. Nakas, pomirtinės išmokėta

$600.00

375.00

150.00

«

500.00

Viso_________________ ____________ __________ $1,625.00
Nuo pradžios šių metų (bendrai viso ------------------ $12,957.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
W. JARUŠEVIČIUS, \7 kp., Brockton, Mass., sirgo 12 savaičių .$54.00
M. SMIGELSKIENE, y>0 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 1 savaites.. 33.00
A. MISEVICH, 77 kp., (Rockford, III., sirgo 4. sav. 1 d----- --------------- 13.38
T. BLEIZIS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 2 sav. 6 d. ........................ 29.25
Z. CESN1KIENE, 192 kp., Ncw Kensington, Pa., sirgo 8 savaites.. 24.00
K. ACAS, 272 kp., Amstcrdam, N. Y., sirgo 8 sav. 6 d......................  67.50
M. PICCA, 274 kp., Spring Valley, 111., sirgo 5 sav. 2 d.......................... 32.00
E. STOTZ, 342 kp., Easton, Pa., sirgo 10 savaičių 1 d-------- - ----------- 97.00

Viso __________________ __________ -_ _—-____________________ $350.13
Nuo pradžios šių mokų bendrai viso _...........   $2,002.19

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių®.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MldLELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

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

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

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Order) to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS

«




