
Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918No. 9

KUBOS REVOLIUCIJOS VADAS 
TAPO MINISTERIŲ PIRMININKU

ti

t* Kt

f

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

New York 1, N. Y., Vasario-Pebruary 27, 1959

Valstybės sekretorius John F. Dulles, prisimin
damas Pabaltijo valstybes pareiškė, kad tų 
trijų valstybių tautos nėra pamirštos

Kubos revoliucijos vadas, Ficlel Castro, tapo niinis- 
teriu pirmininku ir praeitos savaitės pradžioje pradėjo 
eiti pareigas. Jis pasakė kalbą, kurioje pasižadėjo pra
vesti krašte daug reformų, ypač ekonomijos srityje. 
Taipgi jis pažadėjo kelių metų eigoje geresnį gyvenimą 
žmonėms, .negu jie turėjo prie diktatoriaus Batisko ir 
žmonės gyvena kitose valstybėse, paminėdamas net 
Jungtines Amerikos Valstybes ir Sovietų Sąjungą, ku
rios leidžia dideles suma pinigų įvairiems kariškiems 
ginklams. Pirmam jo vyriausybės posėdyje, nutarta 
per pus sumažinti algas, negu buvo mokamos prie dik
tatoriaus Batisto.

Castro yra ryžtingas jaunas žmogus, 32 metų am
žiaus, pasiryžęs daug gero padaryti savo kraštui ir pa
gerinti žmonių gyvenimą, bet ar jam pavyks duotus pa
žadus ištesėti, tik ateitis parodys.
Prisiminė Pabaltijo valstybes

Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 41 
metų sukakčiai, Valstybės se
kretorius John F. Dulles, 
prieš išvykimą į ligoninę, pri
siminė Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį ir kitas dvi 
valstybes Latviją ir Estiją, 
kurios irgi mini savo nepri
klausomybių sukaktis. Ta 
proga sekretorius Dulles pri
mena, kad 1940 metais birže
lio mėnesį Sovietų Sąjunga 
pareikalavo, kad trijų Pabal
tijo valstybių' vyriausybės bu
tų perorganizuotos ir kad tos 
valstybės buvo bejėgės to
kiam reikalavimui pasiprie

šinti. Po to buvo vykdoma 
okupacija ir klastingi rinki
mai, po kurių tos trys valsty
bės buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą. Tokį sovietų elgesį 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės skubiai pasmerkė if ne
pripažino Pabaltijo valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Ir dabar, praėjus aštuonioli
kai metų, Amerika užtikrina, 
kad tų trijų valstybių tautos 
nėra pamirštos.

Tai tik keli pareiškimai 
Valstybės sekretoriaus John 
F. Dulles Vasario šešioliktos 
proga. Dėl vietos stokos ne
galime viso ištisai talpinti.

Lietuvos Generalinio Konsulo J. Budrio Žodis 
Nepriklausomybės Minėjime New Yorke

Kalbėdami apie tai, reiškia
me susirūpinimą ne tik savo 
valstybės, ne tik kitų paverg
tų likimu. Tai yra įspėjimas 
ir laisviesiems kraštams, ku
riem Maskva siekia tokio pat 
likimo kaip ir i mums.

Jei musų balsas nepakan
kamai išgirstamas; jei musų 
žemėje žuvusių kraujas nepa
kankamai sudrebina taikos 
ištroškusius laisvus žmones, 
tai labiau sudrebina toki įvy
kiai kaip septyniolika Ameri
kos vyrų, žuvusių nuo klas
tingo Maskvos smurto. Ne vi
si žuvusieji buvo grąžinti, o 
tik tie kurie neturėjo nušovi
mo žymių. Gerbiant savuo
sius kovotojus, reikia drauge 
pagerbti ir tų vyrų auką, nes 
ji yra įspėjimas.

Nors šios dienos padėtis 
yra sunki, tačiau turime pa
laikyti savyje tikėjimą atei
čiai — tikėjimą, kad žuvusių 
auka, žuvusių Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Sibire, Ven
grijoje, Suomijoje, Korėjoje 
ir kitur, o taip pat gyvųjų 
kentėjimas pavergtuose kraš
tuose ir tvirtas balsas laisvo
je Amerikoje, virs pagaliau 
bendru aktyviu pasipriešini
mu, kuris priartins galą 
smurtui, gražins laisvę pa
vergtiem ir pradės visai žmo
nijai taikos ir kūrybos ilgus 
laikus. Tie laikai ateis!

SLA Pildomosios Ta
rybos Suvažiavimas
SLA prezidento P. Dargio 

kvietimu, metinis Pildomosios 
Tarybos suvažiavimas įvyks 
vasario 27—kovo 1 dienomis, 1 
SLA Centro patalpose New 
Yorke.

Suvažiavimo metu prezi
dentas P. P. Dargis, sekreto
rius dr. M. J. Vinikas ir iždi-

Entered as Second Class Matter Ndvember 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879 50 METAI

Susivienijimo Lietuviy Amerikoje Stip
rybė-jo Veikėjy Pasiaukojime Ben

dram Lietuviškam Darbui
Didelis gajumas ir ypatingas patvarumas fraternalėjc Su

sivienijimo veikloje galėjo pasireikšti tik todėl, kad musų di
džioji veikėjų dauguma giliai suprato šio darbo reikšmę ir at
sidėję dirbo. Kiekvienas musų supranta, kad Susivienijimo 
pažanga ir veiklos sėkmingumas priklausė nuo savanoriško 
veikėjų pasiaukojimo. Niekas negalėtų atlyginti dabartinėmis 
aplinkybėmis musų veikėjams už jų didelį darbą, jeigu jie gry
nai “bizniškai” žiūrėtų į savo darbą ir lauktų pilno atlyginimo 
pagal sugaištą laiką ir pagal padėtas jų pastangas.

Susivienijimas, tas didysis lietuviškos veiklos ramstis, per 
sąyo ilgų dešimtmečių darbą išauklėjo ištisas eiles savos orga
nizacijos patriotų, iš vienos pusės gerai nusimanančių Susivie
nijimo siekiuose, o iš kitos pusės mokančių šiam darbui pasi
aukoti. Šituo keliu einant buvo galima pasiekti tokių gražių 
rezultatų, kad' kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje yra 
SLA kuoipa, ar net kelios jų, kad tose kuopose susitelkia veik
lesnieji lietuviai patriotai ir sutartinai dirba bendrą lietuvišką 
darbą, nepaisydami nei partinių nusistatymų, nei skirtingų įsi
tikinimų.

GYVA FRATERNALIZMiO DVASIA

Net ir šiomis materialinių gėrybų garbinimo dienomis S. 
L. A. eilėse tebera gyva kilnioji fraternalizmo dvasia ir vyrau

bus pajudinti ir aptarti labai 
svarbus ii’ opus klausimai. 
Juk nebe už kalnų tos dienos, 
kada dabartinis jaunimas tu
rės pasidaryti didžiosios or
ganizacijos, su tokiu plačiu 
tinklu ir su tiek vertybių bei 
milijonais kapitalo pilnais pa
veldėtojais ir šeimininkais.

Be to, kaip visada, Pildomo- 
majai Tarybai teks apsvar
styti netoli 100 kitų įvairių 
eilinių klausimų ir aptarti 
naujas ateities gaires.

Todėl, taip reikšmjnkam 
metiniam Pildomosios Tary
bos suvažiavimui tenka palin
kėti ištvermės ir geros sėk
mės.

Vasario 16 Diena 
Washingtone

VVashington (LAIC) — Va
sario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 41 
metų sukaktis iškilminikai pa
minėta JAV-bių Senate ir At
stovų Rūmuose.

Senato vasario 16 dieną, po
sėdis pradėtas malda, kurią 
sukalbėjo lietuvis kun. Jonas 
Petrauskas MIC, iš Thomp- 
son, Conn. Po to 12 senatorių 
kalbėjo apie Lietuvą. Senate 
vasario 17 dieną dar kalbėjo 
4 senatoriai. Kalbėjo šie se
natoriai : Prescott Bush iš 
Connccticut, Lyndon Johnson

ja troškimas dirbti savo broliams ir seserims, nejieškant sau iš 
to jokios naudos.

Štai neseniai SLA Centre gautas 229 kuopos sekretorės 
Valdoną Milawski iš Thorp, Wis. laiškas, kuriame ji SLA sek
retoriui dr. M. J. Vinikui tarp kitko nuoširdžiai rašo: “aš 
džiaugiuos, kad galiu kuopos sekretorės darbą atlikti savo 
žmonėms ir pasiryžus dirbti be jokio už tai atlyginimo”.

L

Visiškai aišku, kad kiekvienas sekretorius turi teisės gau
ti SLA Konstitucijoje numatytą ir SLA Seimo priimtą atlygi
nimą. Ir niekas negali kuopų sekretorius papeikti, jeigu jie už 
savo sudėtingą ir nemaža rūpesčių reikalaujantį darbą gauna 
tą mažą atlyginimą. Bet 229 kuopos sekretorės Mrs. Valdoną 
Milawski (pareiškimas tuo yra brangus, kad ji šiuo budu paro
do gilesnį suipratimą apie savo darbo reikšmingumą savo arti
miems žmonėms. Dr. M. J. Vinikas už šį malonų laišką 229 
kuopos sekretorei nuoširdžiu laišku padėkojo.

STIPRĖJA PASITIKĖJIMAS ATEITIMI

Šitokius veikėjus turėdami kuopų priešakyje galime ne
abejoti savo organizacijos ateitimi. Tokios gražios ir kilnios 
nuotaikos sukelia ir visiems kitiems veikėjams didesnį pasiry
žimą ir padeda nugalėti pasitaikančius sunkumus.

O svarbiausia ką mes turime visada turėti prieš akis, tai 
būtiną reikalą pasiaukoti bendram lietuviškam darbui. Tada 
neabejotinai ir tikrai seksis ir inusų vajaus darbai ir bendroji 
Susivienijimo pažanga, kuri nepaprastai yra svarbi ne tik 
mums, šios organizacijos nariams, bet ir visai plačiajai lietu
vių visuomenei.

iš Texas, demokratų senato
rių vadas, Thomas J. Dodd iš 
Connccticut, Claire Engle iš 
California, Everett M. Dirk- 
sen iš Illinois, J. Glenn Beal 
iš Maryland, Frank J. Lau- 
sche iš Ohio, Kenneth Kc- 
ating iš New Yorko, Hugh 
Scott iš Pennsylvania, Clif- 
ford P. Case iš New Jersey, 
Lcverctt Saltonstall iš Mas
sachusetts, ir Styles Bridgcs 
iš 'New Hampshįre.

Vasario 17 dieną kalbėjo 
Jacob J. Jevits iš New Yor
ko, liubert Humphrey iš Min- 
nesota, Patriek V. McNamara 
iš Michigan, Harrison Wil- 
liams iš New Jersey.

Reikia (pastebėti, kad tomis 
dienomis vice prezidentas 
Richard Nixon buvo Califor- 
nijoj, bet išvykdamas iš Wa- 
shingtono parašė LAIC laiš
ką, kuriame pasisakė prisi
jungęs prie Valstybes sekre
toriaus John Foster Dulles 
pareiškimo- Pabaltos valsty
bių reikalu vasario 16 dienos 
proga.

Atstovų Rūmuose invokaci- 
ją skaitė 'kun. Jonas Kidykas 
iš Chicagos. Atstovų Rūmuo
se kalbėjo 69 kongresmanai, 
o 9 patiekė savo pareiškimus 
skelbti Kongreso Rekorduo
se, tą patį padare 9 kongres
manai vasario 17 dieną.

Brangys lietuviai:
Kiekvienas save gerbiantis 

žmogus atlieka skrupulingai 
prievoles. Tokia neįrašyta į- 
statymuose, bet garbės prie
volė yra atsilankymas į Vasa
rio šešioliktosios minėjimą.

Prisiminti tą dieną namie, 
savo širdyse, yra skausminga 
privilegija paliegėlių ir lietu
vių už geležinės uždangos. 
Esančių laisvėje lietuvių pa
reiga pademonstruoti viešai 
savo ištikimybę Lietuvai, išti
kimybę vasario 16 Dienos ide
alaus, prisiminti žuvusius ir 
savo kenčiančius tėvus ar bro
lius, nepašykštėt ir materialės 
aukos, nes be to nogali būti 
jokios akcijos.

Per bendrą minėjimą mes 
pasijuntame netik arčiau Lie
tuvos, bet ir galingesni. Veik
snių akcija neatstos gausingų 
ir įspūdingų viešų demonstra
cijų. Tik skaičiai imponuoja ir 
įrodo, kad lietuviai remia savo 
išrinktą' vadovybę. Tuo pasi
rėmę veiksniai energingiau 
veiks, drąsiau kalbės ir grei
čiau bus išgirsti, gal ir išklau
syti.

Kova nėra lengva, bet be 
jos negali būti laimėjimo. Jos 
sunkumai negali mus atbaidy
ti, nes mes tvirtai siekiame 
laisvos Lietuvos. Mes kovoja
me ne už save, bet už savo 
tautos teisę, gyventi savo že
mėje ir valdytis patiems.

Turėdami tą didelį tikslą, 
privalome apie jį kalbėti. Rei
kia rodyti laisvajam pasau
liui, kaip tuo metu, kada jis 
džiaugiasi kylančiom ir lais
vę gaunančiom Azijos bei Af
rikos tautoms; kada jas, ne
pažinusias nepriklausomybes, 
priima į Jungtines Tautas, ir

ne tik priima, bet suteikia 
milijones lėšas joms kilti, — 
tuo pačiu metu eilė kitų senų 
valstybių (tarp jų ir Lietu- 
tuva), ištikimai vykdžiusių 
savo pareigas Tautų Sąjun
gai ir nereikalavusių jokios 
paramos, yra smurtu užgrob
tos, tebelaikomos pavergtos, 
kolonijom paverstos.

Reikia rodyti, jog tas gro
bikas yra Maskvos diktato
rius, narys Jungtinių Tautų 
kalbančių apie laisvę, žmoniš
kumą, teisingumą, vienok so
vietinį smurtą toleruojančių.

Kalbant iems apie dide
lius pasikeitimus Sovietuose, 
reikia priminti: taip, Maskvos 
soste daug kas pasikeitė; pa
sikeitė asmenys, pasikeitė Šu
kiai, bet vienas dalykas lieka 
nopasiteikęs — tai tikslas už
valdyti pasaulį. Tik prieš tre- 
jis metus Chruščevas pas
merkė Staliną, pasmerkė as
menybės kultą. Kad jis nepa
sikartotų, įvivedč kolektyvą 
iš trijų. O kur jis šiandien? 
Ir vėl liko vieno asmens dik
tatūra. Chruščevas smerkė 
Stalino politiką tautybių at
žvilgiu, bet kruvinas smurtas 
prieš Vengriją parodė, kad ir 
čia Chruščevas ne kitoks kaip 
Stalinas.

Ištroškusiems taikos ir ra
mybės reikia priminti, kad 
Maskvos imperialistų agresi
ja ir grobimo aistra bus juo 
įžūlesnė, r kada bus mažesnis i 
laisvojo pasaulio pasipriešini
mas. Pasipriešinimą jų dikta
tui Maskvos viešipačiai vadina 
šaltuoju karu. Jų reikalavi
mas baigti šaltąjį karą reiš-, 
kia baigti pasipriešinimą Ma- 
skai, reiškia pasiduoti Mas
kvos diktatui.

ninkė N. Gugienė pasirašys 
sekretoriaus paruoštus valsti
joms metinius raportus, kurie 
iki kovo 1 dienai turi būti iš- 
siuntinkti visų valstijų, kurio
se SLA įregistruotas, Ap
draudų Departamentams.

Pildom a jai Tarybai teks 
nuodugniai apsvarstyti visų 
1958 metų S. L. A. veiklos 
apžvalga. Kuomet yra suves
tas organizacijos metinis ba
lansas, tada susidaro aiškus 
padėties vaizdas. Analizuo
jant metinį balansą, bus gali
ma nuodugniai įsigilinti į vi
są padėtį, matyti visas pozi
cijas, finansinį stovį ir kokia 
pažanga daroma. Iš anksto 
galima pranašauti, kad SLA 
ir praeitais metais pakrypo į 
žymiai goresnę tpusę, nes fi
nansiniai dar daugiau sustip
rėjo.

Labai svarbus ir reikšmin
gas reikalas, kurį ėmėsi Pil
domoji Taryba vykdyti r be
ne tai bus iš viso pirmas tok
sai užsimojimas, tai bendras 
Pildomosios Tarybos posėdis 
su Jaunuolių Komisija.

Bendras Pildomosios Tary
bos ir Jaunuolių Komisijos 
posėdis įvyks vasario 28 d. 
SLA Centro patalpose. Į šį 
posėdį atvyksta ir Kanados 
Jaunuolių Komisijos vienas 
atstovas. Sutelktomis Pydo
mosios Tarybos ir Jaunuolių 
Komisijos jėgomis, bus jieš- 
komi nauji keliai ir budai, 
kaip lietuvišką, jaunimą suį
dominti SLA organizacijos 
reikalais, kaip jaunimą į- ( 
traukti į pozityvią veiklą, ką 
jaunimui reikia duoti, kad 
veikla šioje .pastovioje organi
zacijoje butų jam prasminga 
ir naudinga.

Taigi, šiame posėdyje

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus

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

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

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

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

SLA VAJAUS

narius

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 no 
mėnesiui: išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudy skyrių duoklės dar mažesnes

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 
^iuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 Wcst 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS----- <~™<—
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 Adresas

(D

(2)

(3)

A

Rekomenduoja.:

I 
v

>

>

m., num. ir gatve

miestas________ , zona valstija
- — >

m., num. ir gatvė

miestas ___________

m., num.

miestas

ir gatvė
- — ) zona valstija __

, zoiia valstija__

t

ir gatvė

miestas_____

, num.

-, zona----- , valstija___
LIT.IIUAN.AN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

“T“ ~■c

I
o

I
I
Į

■

I



2 T R V Y N R v..>
Vašiau*) 27, 1959

5LA Reikalai ir Veikla
The Lithuanian Weekly 

FUBLISHED EVERY FRIDAY 
By the lithuanian Alliance 

of Amerlca

M. LEO VASIL 
Editor

------ ------------
DR. M. J. VINTKAS 

M a n a e e r
Y*'ARLY SUBSCRIPTION RATES

In the United Statės---------$3.00
To Foreign Cruntrlea ____  $4.00

307 West 30t.h Street
New York 1, N. Y.

Tel. LAckauanna 4-5629

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”
■»

Sveikatos skyrius

I

Miami, Florida, visos drau
gijos ir klubai moka kiekvie
nam kas dirba po 10 dolerių.
Nutarta aukoti

Nutarta paaukoti A. L. Ta- 
$25.00, Balfui — $5.00. 
karštos diskusijos dėl 
aukų, bet neapsimoka 
rašyti, nes ir taip nariai

Šj skyrių, skirtą Susivienijmr*. Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, jvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos mėn. 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 — DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos men, 1958 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

rybai
Ėjo
Balfo 
viską
dėl nuolatinių aukų nesilanko 
į susirinkimus ir balius.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo mėn. 7 dieną.

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.
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Susivienijimo kuopų skubus pra- 
Mtthnal turi butt prisiųsti ne va
liau savaite laiko prieš laikraščio 
leidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Narių susirinkimų 
nelankymo priežastis

Kartas nuo karto mes gau
name iš kuopų veikėjų nusis
kundimus, kad nariai nelanko 
susirinkimų ir nesidomi orga
nizacijos reikalais, tačiau jie 
nenurodo dėl kokių priežasčių 

nelanko susirinkimų, 
vienas įžymus Susivie- 
ir visuomenės veikėjas 
rašo, kad narius atbai- 

susirinkimų lauky-

tuos narius, 
jų sumany- 
prieš aukų 
kitko rašo:

aukomis nu- 
lankymo su- 
kuopos pir- 
diktatorius,

niekas

aukų 
ar iš

nariai 
Dabar 
nijimo 
mums
do nuo 
mo nuolatinės susirinkimuose 
renkamos ir iš kuopos iždo 
skiriamos aukos, o jei prašy
tojų norai neišsipildo, tai jie 
v i s o k iais nemandagiais žo
džiais iškolioja 
kurie nepritaria 
mui ir balsuoja 
davimą. Jis tarp

“Nemalonu yra man rašyti 
apie musų kuopos narius, ku
rie su visokiomis 
baido narius nuo 
sirinkimų... Musų 
mininkas tikras
jis norėjo, kad kuopa paauko
tų iš iždo tokią sumą pinigų 
kiek jis nori, bet nariams nu
balsavus kitaip, jis juos iško
lioja’’... s

Tokį kuopos pirmininko el
gesį negalima pagirti, nariai 
turi teisę balsuoti kaip jiems 
patinka ir už tai juos 
neprivalo kolioti.

Kad dėl nuolatinių 
rinkimo susirinkimuose
kuopų iždų skirimo, kaip vei
kėjas rašo, irgi tiesa, nes mes 
dažnai tokius nusiskundimus 
gauname iš įvairių vietovių 
kuopų veikėjų. Norint turėti 
ramybę kuopų susirinkimuose 
ir juose turėti didesnį skaičių 
narių, butų daug geriau aukų 
rinkimo ar aukojimo klausi
mo nekelti, jei tam nepritaria 
dauguma susirinkime esančių 
narių.

-----------------:o:-----------------

Pasiskubinkit ruošti 
pobuvius-parengimus

Jau baigiasi vasario mėne- 
sis ir visai nepajusime kai 
prasidės kovo mėnesis ir ateis 
pavasaris su gražiu ir šiltes
niu oru. Kad patogus įvai
riems pobūviams ruošti lai
kas nepraeitų be naudos, Su
sivienijimo kuopoh, kurios iki 
šiol dar nieko nesuruošė kuo
pos naudai, privalėtų, ilgai 
nelaukiant, pradėt pobūvių 
ruošimu rūpintis ir neprąleis- 
ti patogaus darbui meto nie
ko nesuruošus. Susivienijimas 
yra broliška organizacija, na
riai vienas kitą privalo gerai 
pažinti, draugiškai sugyventi, 
savo brolius lietuvius supa
žindinti vienus su kitais ir 
savo organizacija. Tas galima 
padaryti tik pobūviuose, į 
kuriuos susirenka ne tik na
riai, bet ir geros valios lietu
viai, linksmai ir geroje nuo
taikoje 
pažįsta 
tvarka

praleidžia laiką, susi
nu organizacija, jos 

ir nariais, vėliau pri
i

Chicago, Illinois

SLA 134-ta Motery Kuopa 
Paminėjo Vasario 16-ją

rtp S
M'

SLA. 134-tos moterų kuo
pos tradicinis Vasario 16-sios 
paminėjimas buvo pravestas 
po mėnesinio vasario 5 dienos 
susirinkimo.

New Jersey valstijos gubernatorius Robert Meyner pasira
šo Lietuvos Respublikos Dienos proklamaciją. Sėdi guber
natorius ir Izabele Dilienė, Nevv Jersey Lietuviu Tarybos na
rė; stovi adv. Silvert-Silvestravičius. Ponia Izabelė Dilienė 
yra Susivienijimo 245 kuopos organizatorė ir įžymi visuo
menės veikėja.

Paskutinis Pakvietimas į SLA 4-tos Apskrities 
Jubiliejinį 45 Metų Sukakties Banketą

Jau per Tėvynę buvo pranešta, kad ŠIA 4-tos apskrities 
jubiliejinis banketas įvyks sekmadienį, kovo mėn. 1 dieną, 227 
Lawrence Street, Hartford, Conn. Pradžia 1 valandą po pietų.

Dabar dai- kartą pranešame, kad prisirengimas prie šio 
svarbaus parengimo eina visu smarkumu, visoj Conn. valsti
joj banketo bilietai platinami, o Hartforde esanti rengėjai ge
rai darbuojasi, (jų sumanios gaspadinės pagamins puikius pie
tus. ,

Pakviesti žymus svečiai iš toliau, pasižada atvažiuoti, tai 
su jais bus malonu pasimatyti, susitikti ir visiems kartu pasi
vaišinti.

'•Todėl visus kviečiame ir prašome nepraleisti šios progos, 
atvykti į šią ŠIA 4-tos apskrities sukaktuvinę šventę.

• Kviečia Banketo Rengėjai.
P. S. — Jei kuriam nepavyktų bilietą iš anksto nusipirkti, 

tai atvykit vistiek manau kad vietos bus.

Philadelphia, Pa.
SLA 135 Kuopos Susirinki

mas ir Veikla

SLA 135 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus Lietuvių Mu
zikos Svetainėje, 2715 E. Al- 
legheny Avenue, sekmadienį, 
kovo 1 dieną, 2 valandą po 
pietų.

Artėjant pavasario ir po jo 
vasaros sezonui, kuopos susi
rinkimų kalendorius teks įgy
vendintu laiku ir vietoje, bū
tent: balandžio 5 dieną, gegu
žės 3 dieną, birželio 7 dieną, 
liepos 5 dieną, rugpiučio 2 die
ną, rugsėjo 6 dieną.

Šį pusmetinį kalendorių 
skelbiu vėliausiai prisirašu- 
siems prie kuopos nariams su
sipažinti, kad musų kuopos 
susirinkimai būna kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėne
sio. Kad ir nepasirodžius or
gane Tėvynėje skelbimo susi
rinkimų, jie galėtų atsiminti 
datas, kada reikia apdraudos 
duokles mokėti.

Musų ŠIA 135 kuopos šei
myna nariais po valiai daugė
ja. Turiu malonumo nariams 
pranešti, kad į musų broliškos 
organizacijos šeimą įsirašė 
dar viena narė Frances Wins- 
tead (po tėvais Razulevičiu- 
tė), čia gimusi lietuvaitė, ji 
.judri, kaip gyvas sidabras, be 
anglų kalbos, gražiai ir tėvų 
kalbą vartoja. Iš pasikalbėji
mo su ja, davėsi suprasti, kad

s ji apsipažinusi gerai su SLA 
reikalais, imsis verbuoti čia 
gimusius lietuvius į musų fra- 
ternalę organizaciją.

Reiktų imtis jos pavyzdžio 
ir kitiems musų kuopoje pri
klausantiems čia gimusioms 
lietuviams ir lietuvaitėms. 
Naujakuriai lietuviai, kurie į- 
sirašė į musų kuopą, ypatin
gai, turėtu kiekvienas pasirū
pinti gauti nors po vieną nau
ją narį prirašyti. Neturinčių 
jokios apdraudos naujakurių 
dar apščiai randasi, reikia tik 
juos matyti ir paraginti, o jie 
mielai su noru prie SLA pri
sirašys. Taigi nariai ir narės, 
vyrai ir moterys, pajudinkime 
save, o mes drauge pajudinsi
me žemę!

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Veikla

ŠIA 44 kuopos susirinki
mas įvyko šių metų vasario 7 
dieną, 8 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Narių dalyvavo 
17 asmenų. ,Du nariai persikė
lė iš Kenosha, Wis., tai Ona ir 
Feliksas Rastic-Raščius. Iš 
ŠIA 350 kuopos, persikėlė į 
musų kuopą Antanas Pilvi
nis.

Kuopos pirmininkė p. R. 
Čižauskas pakvietė daininin
kes p. Ch. Austin ir kuopos 
viešnią p. J. Miller sugiedėti
Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Po to buvo pakviestas kalbė
ti SLA Pildomosios Tarybos 
narys dr. S. Biežis. Savo tu
riningoje kalboje dr. Biežis 
informavo apie įvairių lietu
viškų organizacijų atlieka
mus darbus ir pastangas, sie
kiant vėl atgauti musų tėvy
nei Lietuvai nepriklausomy
bę. Taipgi, paskatinančiais
žodžiais, ragino visus dėti pa
stangas, kad 
nimas butų 
veiklą, taptų 
vyresniesiems
papildytų gretas kovoje 
Lietuvos išlaisvinimo, •

Dr. Prof. Vanda Tumėnienė

(Tęsinys)
A\4 UJA G1M10 SVEIKA TOS
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lietuviškas jau- 
įtrauktas į šią 
didele parama 

veikėjams ir 
dėl

M. Krauchunas padeklama
vo B. Brazdžionio “Pavasario 
svajonės” ir Kudirkos “Var- 
PC

Užbaigiant trumpą, bet tu
riningą paminėjimą, daininin
kės išpildė porą lietuviškų 
dainelių.

Reikia tikėtis, kad ir atei
tyje ŠIA 134-ta moterų kuo
pa prisilaikys šios gražios 
Vasario 16-tos paminėjimo 
tradicijos. M. K.

v •

Sioux City, Iowa

Mirė Marijona Valeikienė, 
SLA 4 Kuopos Sekreto

riaus Žmona

sirašo ir tampa jos veikėjais.
Todėl kuopų pareigūnai ne

privalo ‘ praleisti patogaus 
darbui meto tylomis, jokio 
pobūvio nesuruošę kuopos 
naudai.

Parengimas

SLA 44 kuopos 10 metų gy
vavimo sukakties paminėjimas 
įvyko vasario 1 dieną Lietuvių 
Klube, 5 valandą po pietų. 
Dalyvių buvo apie 100, pelno 
liko apie $80.00. Ponas P. G. 
Aleksynas savo užmo k e s t į 
10 dolerių neėmė, paaukojo 
SLA 44 kuopai. Jam pareikšta 
padėka

J.

5 
dieną ligoninėje mirė Marijo
na Valeikienė, 
metus amžiaus,
4 kuopos ilgamečio sekreto
riaus žmona. Velionė gyveno 
220 S. Wescott Street, Sioux 
City, Iowa. Pašarvota buvo 
laidotuvių direktoriaus Nel- 
son-Berger koplyčioje. Palai
dota vasario 7 dieną su iškil
mingomis apeigomis iš Cal- 
way Episkopalų bažnyčios 
Memorial Park kapinėse. Mal
das už velionės vėlę atlaikė 
kun. Paul J. Davis.

Velionė Marijona Valeikie
nė buvo gimusi 1891 metais 
balandžio mėn. 23 dieną Lie
tuvoje. Ji su tėvais atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes 1903 metais ir apsigyveno 
Philadelphia, Pa. Apsivedė su 
Viktoru Valeika 1906 metais 
sausio 24 dieną Media, Pa. Į 
Sioux miestą persikėlė gyven
ti 1908 metais.

Dideliame nuliudime liko 
vyras Viktoras, sūnūs Vikto
ras J., gyvenantis Sioux mie
ste; trys dukterys: Mrs. An- 
na Bilunas ir Mrs. Bernice 
Kellogg, abi gyvena Sioux 
mieste, ir Mrs. Mary K. Bry- 
an, gyvenanti Great Falls, 
Montana; taipgi paliko seserį 
Mrs. Anna Shaulis, gyvenan
čią Milwauk 
penkis anūkus ir 
anukį.

Sūnūs Casey J.

Šių metų vasario mėn.

sulaukusi 68 
Susivienijimo
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Wisconsin; 
vieną pro-

mirė 1958

motais liepos mėnesį.
Grabnešiais buvo: Viktoras 

ir Gary Valeikai, Gary Kel- 
logg, visi anūkai, ir Jonas 
Tumas, Leon Urbanos ir Eve- 
rett Kellog.

Lai jai būna lengva ilsėtis 
šaltoje ir laisvoje Dėdės Ša
mo žemėje, o nubudime liku
siam vyrui ir visiems gimi
nėms reiškiu gilią užuojautą.

Koresp.

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

SLA 129 KUOPOS 
susirinkimas įvyks kovo mėn. 
1-mą dieną, sekmadienį, 1-mą 
valandą po pietų, Apveizdos 
Dievo parapijos svetainėje, 
713 W. 18-th Street.

Greenfield, Mass.

Mirė Vincas čerauskas, 
SLA 297 Kuopos Narys

gruodžio 
namuose

Detroit, Michigan

Visi nariai kviečiami daly
vauti ir užsimokėti duokles 
laiku. Yra ir kitų reikalų ap
tarimui.

J. Gelgaudas,
Protokolų sekretorius.

ŠIA 352 KUOPOS 
visuotinas narių susirinkimas 
įvyks kovo mėn. 1 dieną, 12 
valandą dieną, įbuv. lietuvių 
namuose. Kviečiami visi kuo
pos nariai dalyvauti šiame 
susirinkime. Valdyba.

New Haven, Conn.
I-----------------------

Pranešimas ŠIA 142 Kuo
pos Nariams

susi- 
, pranešu 
kad musų

Remiantis paskutinio 
rinkimo nutarimu, 
visiems nariams, 
SLA 142 kuopos eilinis susi
rinkimas kovo mėn. 1 dieną 
neįvyks, jis yra nukeliamas 
į sekantį sekmadienį, būtent 
kovo mėn. 8 dieną. Priežastis, 
kaip žinome, SLA 4-tos ap
skrities rengiamas banketas- 
pietųs Hartford, Conn.

Visi nariai ir narės prašo
mi šitai gerai įsidėmėti.

Vladas Šaulys,
ŠIA 142 kuopos fin. sekr.

Wilkes Barre, Pa.

ŠIA 35 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo mėn. 1 dieną, lietuvių 
salėje, 206 Parrish Street, 2 
valandą po pietų.

Kuopos nariai kviečiami da
lyvauti, nes kuopos valdyba 
išduos raportus iš atliktų dar
bų. Bus ir daugiau kuopos 
reikalų apsvarstyti.

Kviečia Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois
ŠIA 217 KUOPOS 
susirinkimas bus š. 

mėn. 1 dieną, 2:30 va- 
po pietų, Marąuette 

6908 So. Western Ave-

i 
m.narių 

kovo 
landą 
Hall,
nue, Chicago, III.

Ten pat bus priimami mo
kesčiai. Prašome visus narius 
gausiai dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Velionis 
ilgus metus musų 
svetimtaučių orga- 
taipgi šv. Prejybės

t

Praeitų 1958 metų 
mėn. 29 dieną savo 
mirė Vincas Čerauskas, SLA 
297 kuopos narys, 
prigulėjo 
kuopoje ir 
nizacijose, 
parapijoje.

Buvo linksmo budo žmogus. 
Jis ilgai sirgo. Gražiai su baž
nytinėmis iškilmėmis palaido
tas šių metų sausio 
dieną.

Dideliame nubudime 
žmoną ir sūnų Vincą, 
yra 
Vt.

Grabnešiais buvo: Jonas 
Vaitkus, Juozas Tamash, Juo
zas Gibas, Pranas Mickunas, 
Juozas Dagilis ir Jonas Gi'k- 
nis.

mėn. 2

paliko 
kuris 

mokytojas Springfield,

Vincai, ilsėkis ramiai šioje 
Dėdės Šamo laisvoje žemelėje, 
kurioj ilgus metus gyvenai.

Musų SLA 297 kuopos var
du reiškiame gilią užuojautą 
liūdesio valandoje šeimai ir 
giminėms.

A. Dėdinas,
ŠIA 297 kuopos sekr.

Lietuvoje dabar esą 2,175 
kolchozai, pranešė Vilniaus 
radijas lapkričio 29 dieną. Re
organizuojant MTS, kolchozai 
nupirkę 7,800 įvairių trakto
rių, daugiau kaip 500 grūdi
nių kombainų ir kitų mašinų.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
ceinos, su tuo supratimu, kad Vajaus Komisija, įga
lioja prez. P. Dargį ir sekr. M. J. Viniką veikti Ko- 
sijos vardu eiliniuose vajaus darbuose.

11. Svarstant Literatūrinio Kontesto Komisijos 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinkta į Li
teratūrinio Kontesto Komisiją dr. S. Biežis ir E. Mi
kužiutė.

12. Svarstomas SLA istorijos išleidimo ir isto
rinės medžiagos surinkimo klausimas. Plačiau išsi
aiškinus šiuo reikalu, įnešus, parėmus vienbalsiai nu
tarta šį klausimą atidėti sekančiam Pildomosios Ta
rybos suvažiavimui.

13. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie 50-to seimo nutarimą, pakelti Pildomosios Tary
bos nariams ir redaktoriui algas. Siūlo apsvarstyti šį 
klausimą ir padaryti nutarimą nuo kada pakeltas 
algas pradėti mokėti. E. Mikužiutei įnešus, adv. S. 
Bredes parėmus vienbalsiai nutarta padidintas algas 
pradėti mokėti nuo 1958 metų rugpiučio mėn. 1 die
nos.

14. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas siūlo ap
svarstyti Centro tarnautojų algų pakėlimo klausimą. 
J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vienbalsiai 
nutarta autorizuoti SLA sekretorių dr. M. J. Viniką 
pakelti algas Centro tarnautojams.

15. Svarstomas Pildomosios Tarybos ir visų ko
misijų nariams dienpinigių ir kelionių išlaidų klausi
mas. N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vien
balsiai nutarta palikti tą patį aprubežiavimą, kaip bu
vo iki šiol, būtent: $8.00 už kiekvieną sugaištą dieną, 
$12.00 accommodation ir po 12 et. už kiekvieną pra
važiuotą mylią. Į šias išlaidų aprubežiavimo normas 
turi įeiti visos patarnavimų, tipsų ir visos kitos išlai
dos.

16. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie seimo nutarimą escheat klausimu. Dr. S. Bie
žiui įnešus, N«. Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta 
įgalioti dr. M. J. Viniką ir adv. S. Bredes tvarkyti šį 
klausimą kaip ras tinkamiausia.

SLA prezidentas P. Dargis pirmąją poseimonio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 3 va
landą p. p. paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 
ryt 10 valandą ryto šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis antrąją poseiminio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1958 
m. liepos mėn. 27 dieną 10 valandą ryto, Sherman 
viešbutyje, kambarys 2189, Chicago, UI.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr?M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

lo kvorumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja dr. A. Mont

vidas, Seimo Rengimo Komisijos ir Įstatų Komisijos 
pirmininkas, dr. P. Grigaitis, Švietimo Komisijos pir
mininkas ir S. Budvitis, Švietimo Komisijos narys.

17. Svarstomas A. Tvirbuto stipendijos prašy
mas. Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus ,vien- 
balsiai nutarta duoti $300.00 stipendiją, kaip reko
mendavo Švietimo Komisija, iš Moksleivių Fondo.

18. Svarstomas K. Diksaičio stipendijos prašy
mas, J. Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parėmus vien
balsiai nutarta duoti $100.00 iš Tautiškų Centų Fon

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos poseiminio suvažiavi
mo, įvykusio 1958 metais liepos mėn. 26 ir 27 
dienomis Sherman viešbutyje, Chicago, III.

PIRMOJI SESIJA
Susivienijimo Pildomosios Tarybos poseiminio su

važiavimo pirmąją sesiją atidarė SLA prezidentas P.
' P. Dargis, 1958 m. liepos mėn. 26 dieną 10 valandą 
ryto viešbutyje Sherman, kambarys 2189, Chicago, 
Illinois.

1. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito var- 
došaukį. šiame suvažiavime dalyvauja:

P. P. Dargis, prezidentas, 
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, Jr., iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

ro kvorumą.
Be to, šiame Pildomosios Tarybos posėdyje da

lyvauja: Dr. A. Montvidas, Seimo Rengimo Komisi
jos ir SLA Įstatų Komisijos pirmininkas ir Dr. P. 
Grigaitis, Švietimo Komisijos pirmininkas.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
suvažiavimo dienotvarkę. J. Maceinai įnešus, dr. S. 
Biežiui parėmus, vienbalsiai nutarta dienotvarkę pri
imti, kaip perskaityta su tuo supratimu, kad ją bus 
galima laike suvažiavimo papildyti.

3. Svarstomas SLA raštinės (Home Office) Penn- 
sylvania valstijoje pakeitimo klausimas ir paliuosa- 
vimas adv. J. Virbalio nuo visų jo iki šiol eitų parei
gų SLA reikalis. Apsvarsčius klausimą, E. Miku- 
žiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vienbalsiai nu
tarta adv. Virbalį paliuosuoti nuo visų jo pareigų ir 
SLA raštinę perkelti į J. Maceinos butą: 466 So. Main 
Street, Pittston, Pa., ir jo vardą bei adresą laiki
nai_yegistruoti, kaip oficialę SLA raštinę Pennsyl- 
vania valstijoje.

4. Svarstant Tautos Reikalų Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta Tautos 
Reikalų Komisiją sudaryti iš buvusių narių: P. Dar
gio, dr. M. J. Viniko ir E. Mikužiutės.

5. Svarstant Emigrantų Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta Emi
grantų Komisiją sudaryti iš: P. Dargio, dr. M. J. Vi
niko ir adv. S. Bredes.

6. Svarstant Investmentų Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta Invest
mentų Komisiją sudaryti iš dr. M. J. Viniko ir N. 
Gugienės.

7. Svarstant Mortgečių Komisijos sudarymo klau
simą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinkta Mortgečių 
Komisija iš P. Dargio, dr. M. J. Viniko ir trečias 
Mortgečių Komisijos narys bus skiriamas iš tos vie
tovės, kuris gyvens arčiau mortgičiaus aplikanto.

8. Svarstant Moksleivių Fondo Komisijos suda
rymo klausimą, įnešus, parėmus vienbdlsiaj išrinkta 
Moksleivių Fondo Komisija iš dr. S. Biežio, N. Gugie
nės ir E. Mikužiutės.

9. Svarstant Rytų Nuosavybių Komisijos suda
rymo klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinktas, 
į Rytų Komisiją dr. M. J. Vinikas.

10. Svarstant SLA Vapaus Komisijos klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai išrinkta Vajaus Komisija 
iš P. Dargio, dr. M. J. Viniko, dr. S. Biežio ir J. Ma

do, kaip Švietimo Komisija rekomendavo,ųkad galėtų 
baigti studijas.

19. Svarstomas A. Remeika stipendijos prašymas. 
Dr. S.t Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus vienbalsiai 
nutarta duoti $50.00 iš Tautiškų Centų Fondo, kaip 
Švietimo Komisija rekomendavo jo studijoms.

20. Svarstomas Tėvynės Mylėtojų Draugijos atsi
šaukimas, kuriuo prašo paramos išleisti knygai Lie
tuvos Žemių Aprašymas. J. Maceinai įnešus, dr. S. 
Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta duoti $100.00 iš 
Tautiškų Centų Fondo.

21. Svarstomas raštas, kuriuo prašo paremti S. 
Kairio parašytąjį’ Literatūros Fondo išleistą knygą 
“Lietuva Budo“. N. Gugienei įnešus, E. Mikužiutei 
parėmus vienbalsiai nutarta paskirti $50.00, kad įsi
gyti 10 knygų.

22. Svarstomas Čiurlionio Galerijos prašymas 
paremti ,jų kultūrinę veiklą. E. Mikužiutei įnešus, N. 
Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta paskirti Čiur
lionio Galerijai $100.00 paramą iš Tautiškų Centų 
Fondo.

23. Seimo Rengimo Komisijos pirmininkas dr. A. 
Montvidas referuoja apie atliktus didžius Seimo Ren
gimo Komisijos darbus, kad visi Komisijos nariai sa
vo pareigas atliko rūpestingai ir kuogeriausiai ir pa
prašo paramos seimo išlaidų padengimui. Dr. S. Bie
žiui įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta 
pareikšti visiems Seimo Komisijos nariams padėką ir 
paskirti $50.00 Komisijos išlaidų padengimui.

24. SLA sekretorius dA M. J. Vinikas referuoja, 
kad atsiradus kiek didesnei bedarbei krašte, atsiranda 
ir SLA narių paliestų bedarbės ir jie nebeišgali pa
laikyti savo narystės gerame stovyje. E. Mikužiutei 
įnešus, N. Gugienei parėmus nutarta šį klausimą pa
vesti tvarkyti Labdarybės Komisijai.

25. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
nurodydamas priežastis, kad buvo atsisakyta Eva 
Peslik dovanos, t. y. ūkio, kurį norėjo davanoti Su
sivienijimui tam tikromis sąlygomis. Įnešus, parėmus 
vienbalsiai nutarta atliktą šiuo reikalu SLA sekreto
riaus susirašinėjimą ratifikuoti.

26. SLA vice prezidentas J. Maceina referuoja 
apie veikėjo, veterano Kuprio laišką, kuris buvo per
skaitytas seime ir kurį seimas pavedė apsvarstyti 
Pildomajai Tarybai. E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Bie
žiui parėmus vienbalsiai nutarta paskirti veikėjui 
Kupriui dovaną $25.00 iš Exp. Fondo, kad apmokėti 
jo skolos nuošimtį, o tolimesnių^ jo laiške iškeltus 
pageidavimus nukreipti apsvarstyti Labdarybės Ko
misijai.

27. Svarstant SLA poilsio namo klausimą, nu
tarta atsikalusti visų kuopų aplinkraščio keliu apief 
poilsio namo klausimą. Bet iki aplinkraštis bus iš
siuntinėtas, visi Pildomosios Tarybos nariai yra pra
šomi susipažinti savo apylinkėse ir miestuose su kitų 
organizacijų išlaikomais tokiais namais ir atsiųsti 
šiuo klausimu raštiškus raportus SLA sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui.

28. E. Mikužiutė įnešė pageidavimą, kad sekantį 
Pildomosios Tarybos suvažiavimą šaukti Atlantic Ci
ty rugsėjo mėnesį. Įnešimą parėmus pasiūlymas, 
kaip pageidavimas buvo vienbalsiai priimtas.

29. SLA prezidentas P. Dargis referuoja apie 
naują vajų ir kas dėl naujo vajaus reikės atlikti. Iš
klausius P. Dargio pranešimo nutarta jo iškeltus 
klausimas priimti ir pavesti Vajaus Komisijai su tuo 
supratimu, kad iškelti klausimai butų įgyvendinti.

30. Svarstoma Ona Ulinskienės, SLA 77 kuopos 
apeliacinė Ligos pašalpos išmokėjimo byla. . Dr. S.

Biežiui įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutar
ta ligos pašalpą O. Ulinskienei išmokėti.

31. Svarstoma S. Surantas, 77 kuopos Ligos pa
šalpos išmokėjimo byla. Dr. S. Biežiui įnešus, N. 
Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta S. Su rantui iš
mokėti Ligos pašalpą, tik už tą laiką, kurį jis pralei
do ligoninėje. >

32. Svarstant Juozo Mitriko, Cert. No. 19848, 
SLA 10 kuopos nario, pomirtinės bylą, buvo atsi
žvelgta į tai, kad jis įstojo į SLA 1913 metais būda
mas 40 metų amžiaus ir SLA nariu išbuvo gerame 
stovyje daugiau negu 25 metus ir dabar virš 70 metų 
amžiaus, todėl nutarė (jo prašymą patenkinti ir išmo
kėti pusę pomirtinės $75.00.

33. Svarstant Justinas Laurentas Cert. No. 38751 
pomirtinės bylą (40 kp. nario), buvo atsižvelgta į tai, 
kad jis įstojo į SLA 1923 m. 36 metų amžiaus ir išbu
vo SLA nariu gerame '■stovyjejaugiau negu 25 me
tus ir daba^ yra virš 70 metų amžiaus, todėl nutarė 
jo prašymą patenkinti ’ ir išmokėti pusę pomirtinės 
$150.00.

34. Svarstant Agnieškos Lorantienės Cert. No. 
56015, SLA 40 kuopos narės, pomirtinės bylą, buvo 
atsižvelgta į tai, kad ji įstojo į SLA 1933 metais 46 
metų amžiaus ir išbuvo SLA nare gerame stovyje 
daugiau negu 25 metus ir dabar yra virš 70 metų 
amžiau’s, todėl nutarė jos prašymą patenkinti ir išmo
kėti pusę pomirtinės $150.00.

35. Beto, vienbalsiai nutarta autorizuoti preziden
tą P. Dargį ir sekretorių dr. M. J. Viniką Pildomosios 
Tarybos vardu padaryti nutarimus dėl kitų pomirtinių 
išmokėjimo.

36. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoją, 
kad pasitaiko jog SLA nariai miršta Lietuvoje, arba 
mirusių narių pašalpgaviai gyvena Lietuvoje ir at
siunčia iš ten mirties pažymėjimus arba pašalpgaviai 
reikalavimus išmokėti jiems pomirtines, o kartais į- 
galiojimus išmokėti jų įgaliotiems asmenims pomir
tines. Jis prašo apsvarstyti šį klausimą ir pagalbėti 
surasti budus, kuriais butų galima išmokėti tokias 
pomirtines. Įnešus, parėmus nutarta šį klausimą ati
dėti dėl platesnio visų reikalų ištyrimo.

37. Susipažinę su mortgičiaus aplikacija No. 370, 
kurioje prašoma suteikti pirmoji mortgičiaus paskola, 
sumoje $8,500.00 ant nuosavybės, mediniam namui 
441,-443 Sunbury Street ir 407 Kantur Street, Miners- 
ville, Pa. Pildomoji Taryba ratifikavo Mortgičių Ko
misijos, kurią sudaro P. P. Dargis ir M. J? Vinikas, 
sutartį davimui mortgičiaus ant nuosavybės 441-443 
Sunbury Street ir 407 Kantur St., Minersvilie, Pa.

Visų juridinių veiksmų liečiančių teisėtą šio 
mortgičiaus davimą nutarta paskirti adv. T. Mack.

38. Šiuomi yra vienbalsiai įgaliojama SLA prezi
dentas, P. Dargis, pasirašyti ir sekretorius, M. J. Vi
nikas, atestuoti ir SLA antspaudą pridėti visuose do
kumentuose, kurie tik yra reikalingi mortgičių tran
sakcijai atlikti.

39. Įnešta, paremta ir vienbalsiai nutarta atgal
priimti žemiau išvardintus seniau buvusius suspen
duotus narius: >

J. Streleckiš, 126 kp., New York, apdr. Nl-193.
M. Kedanis, 164 kp., Pa., apdr. Nl-500.
SLA prezidentas P. Dargis, padėkojęs vifeiems 

Pildomosios Tarybos ir Komisijų nariams už taip iš
samų visų klausimų apsvarstymą ir tokius našįus nu
tarimus antrąją sesiją ir Pildomosios Tarybos posei- 
minį suvažiavimą uždarė 2 valandą po pietų, j

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Shenandoah, Pa.

Musų Miestelio Įvairenybės

Pastaruoju laiku laikraš
čiuose nesimato žinių iš musų 
miestelio, rodos kad čia nieko 
neįvyksta ir nėra kas rašyti. 
Nežinia kur dingo tie kores- 
podentai, kurie pirmiau apra
šinėdavo įvairius lietuvių pa
rengimus ir kitus įvykius, to
dėl aš, nors trumpai, paraši- 
siu kai kuriuos dalykus.

Štai vieną dieną einu gatve 
Ir susitinku vieną pažįstamą, 
gana gerai pagyvenusį lietu- 
tuvį. Jis manęs klausia kur 
taip smarkiai žengi, gal pasa
kysi man -ką nors naujo? Aš 
jam sakau, Petrai, aš tuo 
tarpu nieko naujo nežinau. 
Jis man sako, ar tu girdėjai 
ką nors apie Staniškius, kurie 
įlaikė valgomų daiktų krautu
vę. Iš dviejų brolių dabar jau 
liko tik vienas. Čia pakalbė
sim apie tai plačiau.

Krautuvė iuvo įtaisyta mo
demiškai, taip ir dabar yra. 
Ją įtaisė Jonas Staniškis, ir 
buvo jo vieno, bet tokią krau
tuvę vienam žmogui laikyt 
buvo persun-ku, tai j’s pir
miausia turėjo paimti kasi
ninką, tai jo brolis A. Staniš- 
kls irgi atėjo pas jį dirbti. 
Čia negaliu pasakyti kokią 
sutartį abu broliai buvo pasi
darę ir kiek Jonas savo bro

liui Antanui mokėjo, nes tai 
jų asmeniški reikalai, tik tiek 
galiu pasakyti, kad Jono svei
kata pradėjo mažėti po jo 
žmonos mirties, kuri mirė 
prieš porą metų, tad Jonas 
turėjo ir dabar turi pakanka
mai įvairių rūpesčių. Taip 
sant jis pamatė, kad jam ki
tokios išeitiesji ė ra, kaip tik 
parduoti krautuvę. Jis ją par
davė savo broliui Antanui, 
kuris ją perėmė į savo ran
kas šių metų vasario 14 die
ną.

Ta dabartinė Antano Sta- 
nišfkio valgomų daiktų krau
tuvė randasi po numeriu 112 
W. Coal Street, Krautuvės 
telefono No. 2-2882, gyveni
mo vietos No. 220 West & 
Penn, Shenandoah, Pa.

Abu įbroliai Staniškiai yra 
SLA 23 kuopos nariai. A. 
Staniškis yra 23 kuopos vice 
pirmininkas ir SLA 1-mos ap
skrities pirmininkas, J. Sta
niškis yra SLA 23 kuopos iž
do globėjas.

Čia dar noriu pažymėti, 
kad broliai Staniškiai yra ga
na ramus žmonės ir moka su 
visais mandagiai apsieiti ir 
gražiai sugyventi. Mano nuo
širdus patarimas Shenandorio 
lietuviams — aplankyti brolį 
A. Staniškį ir nusipirkti pas 
jį kas reikalinga, pas jį yra 
didelis pasirinkimas už priei
namą kainą..

Aš linku broliui A. Staniš- 
kiui gero pasisekimo naujam 
biznyje. Koresp.

Worcester, Mass.

Pasikalbėjimas su Svečiu
1' .. .. T

Vasario 14 dieną, svečiui iš 
New Yorko p. J. Audėnui, ap
sistojus pp. M. Žemaitaičių 
namuose, 98 Ward gatvėje, 
vakare atvyko keletas vietos 
veikėjų su svečiu pasikalbėti 
apie pasaulinius šių dienų į- 
vykius. Pasikalbėjime dalyva
vo: Juozas Pupka, Juozas Ša- 
laviejus, Juozas Krasinskas, 
Juozas Matijošaitis, Vincas 
Mitrikas, Kleofas Zurlis, šei
mininkas M. Žemaitaitis, dr. 
B. Matulionis iš W a u 1 u m 
Lake, R. I., ir svečias J. Au
dėnas.

Ponia M. Žemaitaitienė su 
dukrele Eugenija, svečius vai
šino įvairiais valgiais ir gėri
mais, netruko ir skanių gry- 

* bų. Praleista kelios valandos 
įdomiam pasikalbėjime ir lai
kas greit prabėgo.
Kalbėjo per radio

Tą patį vakarą, kaip 7:15 
vakare, per vieną vietinę ra
dio stotį WNEB, Lietuvos 
laisvinimo reikalais kalbėjo 
kongresmanas Harold D. Do- 
nohue ir adv. Antanas Mille- 
ris-Meškaųskas. Jiedu kalbė

jo labai gerai.
Rytojaus dieną, kaip 1:30 

valandą po pietų Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje įvyko at- 
žymėjimas 41 metų sukakties 
Lietuvos nepriklausomybės.

Čionai dalyvavo lietuvių 
karo veteranai su vėliavomis 
iš vietos gražių lietuviukų 
merginų ir berniukų suside
dantis Drum Korpsas, sugro
jo abu himnus ir kelis kitus 
muzikos dalykėlius.

Skautų ir skaučių grupė, I 
vadovaujant Janinai Vižba- 
raitei, pašoko gražiai kelis 
šokius. Turiningas kalbas pa
sakė : kongresmanas Harold 
D. Donohue, adv. A. Milleris 
ir svečias iš New Yorko p J. 
Audėnas. Invokaciją atkalbė
jo šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jonas Baka- 
nas. Perskaitytos ir priimtos 
rezoliucijos. Aukų surinkta 
virš , $700.00. Kitos organiza
cijos prisidėjo su stambiomis 
aukomis.

Parengimui vadovavo M. 
Žemaitaitis ir Jonas Palubec- 
kis. Į parengimą publikos at
silankė apie 250.

Kitas parengimas

Antras parengimas įvyko 
Vilniaus Aušros Vartų para
pijos auditorijoj 3 valandą po 
pietų.

Tie patys veteranai, kurie 
dalyvavo pirmesniam paren- 
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gimė Klubo Salėje, atvyko su 
vėliavomis. Vyčių ir parapi
jos mišrus choras, vedamas 
vargonininko Vinco Burdulio, 
sugiedojo himnus ir už Lie
tuvos laisvę žuvusius. Choras 
dar sugiedojo “Tėve Musų’’. 
Prelatas K. Vasys atkalbėjo 
invokaciją.

Po to vėl skautai ir “Drum 
Korpsas“ puikiai pasirodė. 
Vietos liglaikinio majoro An- 
drew B. Holmstrom išleistą 
proklamaciją perskaitė adv. 
A. Milleris. Čia vėl kalbėjo 
kongresmanas Harold D. Do- 

78 Second Avė. 
NEW YORK 8, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 28, Pa. 

VVAlnut 8-1747
Norėdami daugiau.

1

LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 

siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
(Locenesed by USSR)

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6463 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
* Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
trumpiausiu laiku. * Visi muitai apmokami vietoje., musų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiun tjmą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4val. vakaro.
MUSŲ SKYRIAI

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550
1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818 

informacijų reikalaukite musų

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298
651 Albany Avė. 

HARTFORD, Conn. 
CHapel 7-5164 

firmos katalogų. ,

nohue‘7 majoras Artdrew B. 
Holmstrom, dr. Petras Vilei
šis iš Waterbury, Conn. Kun. 
Jonas Jutkevičius perskaitė 
rezoliucijas, švento Kazimie
ro parapijos mokiniai gražiai 
padainavo ir gražių eilėraščių 
pasakė. Choras vedamas varg.
V. Burdulio gražiai sudaina
vo keletą gražių dainelių. Čia 
publikos buvo apie 500. Aukų 
surinkta apie $600.00.

Tai taip Worcesterio lietu
viai atžymėjo 41 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukak- | 

tį. Parengimui vadovavo Juo
zas Glavickas ir Antanas Va- 
gelis.

Abiems parengimams pir- I 
mininkavo SLA 57 kuopos 
nariai M. Žemaitaitis ir J. 
Glavickas.

Po parengimų aplankėme 
Antaną Kriaučialį, kuris ran
dasi šiuo tarpu švento Vin
cento ligoninėje. Biznio reika
lais jis buvo nuvykęs į Web- 
ster, Mass. miestelį, ten ant 
ledo parpuolė ir susižeidė.

J. Krasinskas;
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Vasario 19 dieną Tėvynės 
redakcijoj lankėsi M. Klimas, 
Susivienijimo 285 kuopos pir
mininkas iš Linden, N. J. Jis 
palydėjo j laivą savo dukrą, 
kuri tą dieną išvyko į Vokie
tiją pas vyrą, kuris jau pir
miau ten yra nuvykęs tarny
bos reikalais ir neužilgio grįž 
Amerikon, tai žmona nuvyko 
jį sutikti, kad prieš grįžimą 
jam Amerikon, galėtų porą 
savaičių paatostogauti įvai
riose Vokietijos ir kitų 
pos valstybių vietose.

Kadangi brolio M. 
visa šeima, jo dukros 
naus šaimos
vienijime ir yra 
tinėms šeimoms, 
džiai rūpinasi 
reikalais, tai su 
pasikalbėta
kitais šių dienų reikalais. Jis 
yra draugiško budo žmogus, 
kokių labai mažai galima ra
sti.

Euro-

Klimo 
ir su- 

priklauso Susi- 
šimtaprocen- 
o jis nuošir- 
organizacijos 
juo maloniai

Susivienijimo ir

Vasario 16 Dienos Minėji
mas SLA Centre

Tradicinis Vasario 16 mi
nėjimas SLA Centre, šiemet 
įvyko Centro tarnautojų tar
pe. Kadangi Vasario 16 die
nos platesnį minėjimą ruošė 
Lietuvos Gen. Konsulas pulk. 
J. Budrys ir Laisvės Komite
tas, todėl-SLA šiemet prisiėjo 
atlikti siauresnio masto mi
nėjimą.

Lygiai 5 valandą po pietų 
susirinkus Centro tarnauto
jams prie paruošto vaišių sta
lo, SLA sekretorius dr. M. J. 
Vinikas tarė sveikinimo žodį, 
kurį baigė linkėjimu: kad su
sirinkę sulauktų Vasario 16 
dieną švęsti laisvoje Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.

Prie vaišių stalo buvo pla
čiau pasidalinta mintimis ir 
prisiminimais. Nors šiemet 
SLA Centras Vasario 16 d. 
paminėjo kukliai, bet ji pra
ėjo pakilioje ir nuoširdžioje 
nuotaikoje.

pačioj ar kitoj vietoj ir vėl 
pasikalbėti.

Literatūrinis Pasikalbėjimas 
Apie Pasternako Daktaras 

Živago

Kovo 7 dieną, šeštadienį, 7 
valandą vakaro Baltijos Lais
vės Namuose Baltic Freedom 
House įvyks literatūrinis pa
sikalbėjimas tema: B. Paster
nako “Daktaras Živago”. Pa
skaitą skaitys rašytojas Juo
zas Petrėnas. Po paskaitos 
diskusijos ir Pasternako kuri
nių deklamacijos, kurią atliks 
aktoriai. Visi kviečiami atsi
lankyti. Rep.

Ruošiama Akademija Pagerb
ti Antaną OI j ir Vanagaitį

ALT Sąjungos steigėjo ir 
pirmojo jos pirmininko, Balfo 
vice pirmininko, Alto vice 
pirmininko, Chicagos Sanitari
nio Districkto prezidento An
tano Olio ir Antano Vanagai
čio minėjimas-akademija j- 
vyks 1959 m. kovo 8 d., sek- 
damienį, 3 vai. po pietų Stat- 
lerio viešbuvo Sky Bali salė
je, 32 Street ir 7-th Avenue, 
Manhattan.

Kalbės dr. Steponas Biežis 
ir Juozas Bačiunas. Meninę 
dalį atliks Operetės Choras, 
pianistas Antanas Smetona ir 
aktorė L. Kašubaitė.

Apygardos valdyba malo
niai kviečia lietuvius dalyvau
ti. Rengėjai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
—Vasario 16 

mo Minėjimas
Vasario 15 d.

Webster^ Hali, 
vietos Lietuvių
tangomis buvo surengtas Lie
tuvos Nepriklausomybės Ak
to—Vasario 16 d. minėjimas. 
Po Amerikos ir Lietuvos him
nų, kun. J. Aleksiunas pas
kaitė invokaciją.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
senatorius K. B. Keating, ku
rio kalba buvo pilna užuojau
tos ir gilaus supratimo pa
vergtoms tautoms ir pirmoje 
eilėje tai buvo pareikšta lie
tuviams, jų tautinės šventės 
proga. Senatorius rado reika
linga dar 'kartą priminti, kad 
Jungtinės Valstybės nepripa
žino ir nepripažins neteisėtos, 
smurto keliu įvykdytos rusų- 
komunistų Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių okupaci
jos. Susirinkusieji šį pareiški
mą sutiko dideliu pasitenkini
mu.

Minėjimo iškilmes vedė dr. 
Eug. Noakas. Ilgesnę kalbą 
pasakė pedagogas V. Cižiu- 
nas, nušviesdamas vasario 16 
akto reikšmę musų gyvenime. 
Kalbėjo taipgi Lietuvos ge- 
naralinis konsulas J. Budrys. 
Koncertinę programą atliko 
solistė Roma Vilčinskaitė-Ma- 
stienė, išpildė švelniai ir muzi
kaliai keletą lietuvių kompo
zitorių dainų. Solistė buvo 
susirinkusiųjų šiltai ir palan
kiai sutikta.

Toliau programoje dalyva
vo J. Matulaitienės vadovau
jamas tautinių šokių ansamb
lis, parodydamas išpildymo 
darnumą ir plastiniu žvilgs
niu neblogai parengtas.

Brooklyno Operetės Cho
ras, vadovaujamas muziko M. 
Cibo, pagausėjęs ir akivaiz
džiai sustiprintas padainavo 
visą eilę lietuviškų dainų. 
Akompanavo A. Kepalaitė.

Tenka vis tik apgailestauti, 
kad didžiojoje tautinėje šven
tėje lietuvių visuomenėr nela
bai gausiai dalyvavo. Šitoks 
apsileidimas sunkiai pateisi
namas. Vieną kartą į metus, 
minint brangiausią sukaktį 
Nevv Yorko ir artimųjų sričių 
lietuviai galėtų parodyti dau
giau tautinio solidarumo ir 
galėtų jautriau atsiliepti į A. 
L. T. kvietimus. Šiemet aukų 
surinkta arti $2,000.00) bet 

tyje gal vėl teks susitikti toj | tame skaičiuje buvo J. Valiu-

Vasario 16 Paminėta Free 
Baltic House Patalpose

Lietuvos Ųeneralinis Kon
sulas puik. Jonas Budrys ir 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
vasario 16 dienos vakare 
Free Baltic House patalpose 
suruošė gražų pobūvį Lietu
vos nepriklausomybės . atsta
tymo 41 metų sukakčiai pa
minėti. Dalyvavo apie du šim
tai svečių ir viešnių, lietuvių 
ir kitataučių, lietuviams drau
giškų valstybių konsulai su 
poniomis, kelių didžiųjų Nevv 
Yorko dienraščių korespon- 
dai, kurių tarpe buvo ir Nevv 
York Times redaktorius Otto 
Tolišius su žmona.

Kiek teko sužinoti šiuos žo
džius rašančiam, tai dalyva
vo šių valstybių konsulai: 
Liberijos, Meksikos, Nikara- 
gujos, Ecuadoro, Kinijos, Is
panijos, Guatemalos, Kolum
bijos, Salvadoro, Chilės, Es
tijos, Graikijos, Albanijos, Če
koslovakijos, Rumunijos ir 
čia nesuminėtų valstybių kon
sulai ir kiti įžymus politikai.

Pobūvis buvo suruoštas rū
pestingai, dalyviams buvo už
tektinai įvairių užkandžių ir 
gėrimų. Nors pobūvyje daly
vavo jvairių tautų ir įvairių 
politinių įsitikinimų 
bet iš šalies žiūrint 
kad susirinkę vienos 
.nariai linksmai laiką 
ir tarp savęs kalbasi
vairius kasdieninio gyvenimo 
reikalus. Taip besilinksminda
mi ir besikalbėdami svečiai ir 
viešnios visai nepajuto, kai 
atėjo aštunta valanda ir rei
kėjo skirstytis į namus.

Skirstydamiesi vieni kitiem 
dėkojo už draugiškus pasikal
bėjus, pareikšdami,, kad atei-

žmonės, 
atrodė, 
šeimos 
leidžia 

apie į-

,^4(rak
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Lietuvių Sve-

progra-

I

Paieškojimai

/

ir Cleveland,

.seniau

gy-

Ro-

New Britain, Conn.

kiškio ir Obelių miestuose. Iš Vo
kietijos bene išvyko Argentinon, 

šauklys Jonas, Kasparo sūnūs.

dienos.
Kviečia Lietuvos

Šelpimo Komitetas.

miesto 
visi lie-

_ $4,850.00
$19,477.21

kil. iš Blu- 
vals., Utenos

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

d. Paskelbi- 
Webster Hali 
sekmadienyje
New Yorke 

Tarybos pas-

Renkimės Atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybes 41 

Mėty Sukaktį

Viso—________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

p. 
p. 
j. 
L. 
J.

Viso _______________ ______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. BUDREIKA, 4 kp., Sioux City,, Iowa» sirgo 2 savaites 5 dienas

MOSTEIKIENE, 18 kp., ’VViestville, III., sirgo 8 sav. 1 d............
ROKAS, 126-pav. kp., Ncw York, N. Y., sirgo 6 dienas ...........
RUZINSKAS, 186 kp., Alliance, Ohio, sirgo 2 sav. 4 d...............
A. PIELį 211 kp., Mahanoy. City, Pa., sirgo 8 sav. 5 d—.........
SVINKUNAS, 311 kp., W. Frankfort, III., sirgo 10 sav. 3 d........

M. IBILIUNAS, 367/ kp., Port Chestcr, N. Y., sirgo 6 sav. 6 d------

I

no ir J. Kazicko $1,000.00 au
ka. Tad iš publikos surinkta 
palyginti mažiau, kaip būda
vo kitais metais.

Dideliu susirinkusiųjų pri
tarimu priimtas pasveikini
mas Valstybės sekretdriui J. 
F. Dulles, kurs vienu pasku
tinių savo aktų, eidamas į li
goninę, pasirašė pareiškimą 
Vasario 16 dienos proga. 
Tarp kitko iš susirinkusiųjų 
tarpo buvo iškeltas sumany
mas pasiųsti telegramą Po
piežiui Jonui XXIII prašant 
sugrąžinti Lietuvos pasiunti
niui anksčiau turėtas diplo
matines teises. Dalyvis.

Parengimas įvyks sekma
dienį, kovo 1 dieną, 2 valan
dą po pietų. Vieta yra visiem 
gerai žinoma
tainė ant Park gatvės.

Yra pakviesti keli kalbėto
jai, kuriu tikslas bus padary
ti apžvalgą Lietuvos padėties. 
Principaliu kalbėtoju bus p. 
J. Tysliava iš Brooklyn, N. 
Y. Taip pat yra pakviesti vie
tos kunigai, kurie, niekuomet 
neatsisako dalyvauti, 
majoras J. Morelli ir 
tuviai profesionalai.

Turėsime ir meninę
mą, kurią parūpins ponai Ma- I 
rijošai.

Gerbiami lietuviai, jus pri
klausote draugijose, esate iš
rinkę atstovus į Lietuvos šel
pimo daubą, ir tie jūsų iš
rinkti atstovai rūpinasi, kad 
Lietuvos nepriklausom y b ė s 
41 metų minėjimo sukaktis 
butų sėkminga, nes tas pri
klauso nuo jūsų. Tik jūsų at- I 
siiankymas padarys sekmin- F 
gą minėjimą.

Todėl prašome nepamiršti 
kovo .pirmos dienos. Vyrai ir 
moterys, seni ir jauni, daly
vaukime savo brangios tėvy
nės šventėje. Kad ir Lietuva 
yra pavergta, bet parodyki
me savo meilę. Nors mes esa
me keletą tūkstančių mylių 
nuo savo gimtojo kraštų Lie
tuvos, bet trokštame matyti 
Lietuvą vėl laisvą. Bent vieną 
kartą metuose susirinkime po 
vienu stogu, parodykime sve
timtaučiam, kad lietuviai ryž
tingai dirba dėl savo tėvynės 
laisvės atgavimo.

• Todėl dar kartą primenu 
komiteto ir rengėjų vardu ir 
prašau neužmiršti kovo pir
mos

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Stankevičius Antanas, Stasio sū
nūs, gyvenęs ^Kazliškių k., Kazlij- 

Rudos vals., Marijampolės apskr.
Szulc Jonas, KazimierO sūnūs, 

turėjo kirpyklą Čikagoje, jo sūnūs 

Edvardas studijavo mediciną.
Valaitis Boleslovas, Juozo sūnūs, 

ir jo šeima.

Vaznaitė-Andrijauskienč.
Ašmonas-Ashman William, gyve

no VVcrner Street, Seattle, Wash., 
ar gal B. C., Kanadoje turi brolį 
Motiejų.

Astrauskas Povilas, Juozo sūnūs, 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Bracas Juozas, Prano sūnūs, gy
venęs Buenos Aires, Argentinoje.

Ignatavičien-Lukošiunaitč Stase 
ir jos šeima.

Leveckis Antanas ir Juozas, gy
veno Scranton, Pa., 
Ohio.

Lumpickas Aleksas, 
aiškių km., Daugailių 
apskr.

Maksimas Jonas, buvo vedęs Oną 
Mazuraitę, kilęs iš Moįrišluų km., 
Naujo Radviliškio vals.

Merkelis Kazimieras, iš 
atvykęs Amerikon.

Tviickevičicnč Marija, Simono duk
tė, gim. Viekšniuose, ir jos vyras 
Mickevičius Pranas.

Mikšys Juozas, Juozo sūnūs, 
venęs Chicagoje.

Motokunas Antanas, gyvenęs

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway 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 7-44»9 

' 

Tei. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 
NOT AR Y PUBLIC

KOVO 8 D., SEKMADIENI, 3 VAL. PO PIETŲ 
STATLER VIEŠBUTY SKYTOP

32 Street ir 7
BALLROOM
Avė., Manhattan, Nevv York

Iškilminga Akademija
? o
Bus paminėta žymus visuomeninkas

ANTANAS OLIS ir ANTANAS VANAGAITIS-
kompozitorius

*

KALBĖS:

AMERIKOS VISUOMENES ATSTOVAS
DR. STEPONAS BIEŽIS iš Chicagos, 111., ir 
JUOZAS BACHUNAS iš Sodus, Mich.)

MENINEJE PROGRAMOJE DALYVAUJA:

*9

Brooklyno Operetės Choras, vadovaujamas muziko M. Cibo 
Pianistas Antanas Smetona 
[Dramos aktorė L. Kašiubaitė

............-......................................................<-............. .................. ..... ................................
Tą pačią dieną 11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Visus kviečiame atvykti į minėjimą ir tuo pagerbti užsipelniusius lietuvius

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Vasario 21, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS RAČIŪNAS, 11 kp., Waterbury, Conn., gimęs 

birželio 12, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugpiučio 3, 1924 m. Mjrė gegužės 31, 1956 m. 

Palaidojimo išlaidoms padengti Dolores Cristillo 
pomirtines išmokėta__ __________ _________ ___

ANTANAS DANIELIUS, 57 kp., Worcester, Mass.* 
gimęs spalių 5, 1889 m., įPušiniškių sod., Šiaulių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 1, 
1928 m. 'Mirė sausio 11, 1959 m. Velionio žmo
nai, Sophia Danielienei, .pomirtinės išmokėta __

VICTOR GREEN, 14 'kp., Cleveland, Ohio, gimęs 
rugpiučio 10, 1914 m., West Virginia. Prie SLA 
prisirašė sausio 7, 1941 m. Mirė vasario 4, 1959 
m. Velionio motinai, Juzei Grigoravičienei, po
mirtinės išmokėta ____________________ ________

PETRAS JUiRKONIS, 68 kp., Wilkes-Barre, Pa., gi
męs sausio 15, 1886 m., 'Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 3, 1925 m. Mirė vasario 8, 
1959 m. Velionio dukteriai, Aldonai Bieble, po
mirtinės išmokėta ____________________________

STASYS ZAREMBA, 102 kp., Haverhill, Mass., gi
męs birželio 5, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 1, 1928 m. Mirė lapkričio 25, 1958 
m. Velionio žmonai, Elenai Zarembienei, pomir
tinės išmokėta ______________ _______________ _

JONAS JASINSKAS, 129 kp., Chicago, III., gimęs 
sausio 26, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasario 9, 1919 m. Mirė lapkričio 5, 1958 m. 
Velionio sunui, Victor Jasipskui-Jason, pomirti
nės išmokėta ________________________________

HELEN KAVALAUSKAS, 134 kp., Chicago, I11‘., gi
musi vasario 27, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 13, 1951 m. Mirė sausio 27, 1959 
m. Velionės anūkei, Janett Kavai, pomirtinės 
išmokėta ____________________________________

PETRAS STANKEVIČIUS, 171 kp., Bentlcyville, Pa., 
gimęs birželio 29, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 15, 1929 m. Mirė spalių 22, 
1958 m. Velionio žmonai, Alenai Stankevičienei, 
pomirtinės išmokėta __________________________

PRANE DZIKIENE, 367 *ikp., Port Chester, N. Y., 
gimusi balandžio 1, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 9, 1928 m. Mirė lapkričio 11, 
1958 m. Velionės vaikams, Anthony Dzikas, 
Mary Preble ir Elenai Urban, pomirtinės išmo
kėta __________________________________ ______ 600.00

. $46.00 

. 54.75 

. 10.00'
- 16.00 
_ 44.50 
_ 74.25 
_ 60.02
"T"’ " - --------

_$305.52
....................._.............$2,507.36 

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių*.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS
RYTŲ APYGARDA NEW YORKE

PETKUS
IEVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYCIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to icaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ. LIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7728 George Stų Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠĖJO NAUJA KNYGA

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 imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos^ Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabas požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
><n\XM

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 — 111.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinob

NAUJIENOS

NAUJIENOS




