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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

SOVIETU SĄJUNGOS VADAS NIKITA 
CHRUŠCEV PRADEDA ATVĖSTI

Nenoriai Pritaria Ministerių Konferencijai. - 
Macmillanas Apie Atsitraukimą iš Europos

Neperseniai Sovietų Sąjungos imnisteris pirminin
kas Nikita Crruščevas buvo užsimanęs užvaldyti Vaka
rų Berlyną ir tuo reikalu vakarų sąjungininkams pa
siuntė grieštą toną, kurioj nurodė iki kuriam laikui va
kariečiai turi pasitraukti iš Berlyno. Bet sąjunginin
kai, gavę Chruščevo grieštą notą neišsigando, bet pa
reiškė, kad jie iš Berlyno nesitrauks ir ne vieno colio 
žemės neužleis Sovietų Sąjungai, tai Chruščevo karštas 
kraujas pradėjo atvesti ir jis jau kalba švelnesniu to
nu, pasiuntė sąjungininkams švelnesnio turinio notą. 
Naujoj Sovietų Sąjungos diktatoriaus .notoj, kuri gau
ta AVasliingtone praeitos savaitės pradžioje, kalbama 
švelniau, negu pirmesnėje, todėl manoma, kad bus ga
lima pašalinti pavojų taikiomis derybomis.

Prezidontas Eisenhoweris, kalbėdamas spaudos 
konferencijoj, irgi pareiškė, kad Sovietų Sąjungos pa
skutinė .nota Vokietijos reikalu rodo sovietų pozicijos 
sušvelnėjimą. Pagal prezidento pareiškimą, butų ne tik 
nenaudinga, bet pragaištinga laisvajam pasauliui pas
kelbti visuotiną mobilizaciją prieš galimą akatą. Ame
rikos apsauga yra stipri dabartiniu metu.
Nenoriai pritaria ministerių konferencijai

Iš paskutinės Sovietų no
tos, įteiktos Vakarų sąjungi
ninkams, atrodo, kad Sovietų 
Sąjunga nenoromis pritaria 
sukviesti užsienio reikalų mi
nisterių konferenciją, apie 
kurią jau seniai spauda rašo, 
kurioj butų apsvarstyta Ber
lyno problema, tačiau Sovie
tų Sąjunga, kaip ir visuomet, 
iš anksto padiktavo kas toje 
konferencijoje turėtų būti 
svarstoma. Bet nežiūrint to 
padiktavimo, ministerių kon
ferencija įvyks, jei tik sovie
tai nepakeis savo nuomonę, 
nes nuomones keitimas yra 
jų amatas.

Macmillanas apie 
vidurio Europą

Didžiosios Britanijos minis- 
teris pirmininkas Macmilla
nas, sugrįžęs iš Maskvos po 
ilgo pasikalbėjimo Su Nikita 
Chruščevu, pasakė kalbą par
lamente, pareikšdamas, kad 
jis su sovietų vadais naudin
gai pasikalbėjo apie apribo
jimą atominių ginklų ir pa
prastų jėgų Europos srityje 
ir, jo nuomone, tai yra svar

bus reikalas apie kurį turime 
kartu toliau pastudijuoti su 
visais kraštais, kuriems tie 
reikalai rupi. Taipgi Macmil
lanas pakvietė Vakarus pa
studijuoti gal i m y b c s atsi
traukti iš Europos dėl išven
gimo karo. Ar Vakarai pri
tars tokiam Macmillano su
manymui, ateitis parodys.

Vienas parskrido, 
kiti išskrido

Macmillanui nespėjus su
grįžti iš Maskvos po pasikal
bėjimo su Chruščevu, tuoj 
išskrido į Maskvą penki Ang
lijos prekybininkai, lydimi 
James B. Scott, Londono Pre
kybos Rūmų skyriaus vedėjo. 
Toji grupė numato suruošti 
Maskvoje parodą, taipgi ta 
krupė, kaip pranešama, pa
kvies sovietus suruošti savo 
išdirbinių parodą Londone. 
Visa Anglijos prekyba su so
vietais vykdoma per jų pačių 
vyriausybę. Praeitais metais 
sovietai Anglijoje pirko gumą 
ir varį, o Anglija iš sovietų 
— medį, odą, medieną ir me
talo žaliavas.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba Pasakyta 
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo Proga

Philadelphia, Pa. 1959 m. Vasario 22 Dieną

(Užbaiga)
“Po Mikojano pasimatymo 

su Amerikos pareigūnais be- 
abąjo bus išpučiama, kaip į- 
rodymas, kad mes atsisako
me toliau tęsti pripažinti pa
vergtų tautų statusą ir, kad 
ruošiamės jas užmiršti. Aš 
galiu kategoriškai pareikšti, 
kad nesama nieko tolimesnio 
tiesai. Mes tęsiame palaikyti 
tautų laisves bei nepriklauso
mybės bylą visur pasaulyje”.

Lietuvos okupantas giriasi 
pažanga, bet istorijos ratą jis 
šimtmečiais atgal atsuko. Vie
šos išpažintys, seniai kitur 
atgyventas dalykas, Krem
liaus imperijoj klesti. Tie, 
prieš kuriuos milijonai vakar 
keikdami lenkės, nuo kurių 
lietuviai, irgi, nemažai skriau
dos patyrė, šiandien valdan
čiųjų viešai iškoniaveikiami 
ir arba sušaudomi arba po iš
pažinties ištremiami. Negaila 
mums jų, kaip negailės tų, 
kurie rytoj krūtinėn mušis. 
Gailesčio vertas tik Pasterna
kas. Jis tą naujadarą žmogų

“home sovieticus”, puikiai 
pažino ir atvaizdavo. Iš to į- 
vykio galima spręsti, kokiose 
sąlygose Lietuvos rašytojui 
šiandien dirbti tenka. Poeto 
Miškinio viešoji išpažintis tai 
patvirtina.

Kada Lietuva kėlėsi, Vilso- 
no tautų apsisprendimo obal- 
sis stiprino musų ryžtingumą. 
Kada Lietuva ^šiandien par
blokšta, šio krašto principais 
pagrįsta laikysena, palaiko ir 
gaivina musų viltis. Metai iš 
metų, Lietuvos Dienos proga, 
Valstybės Sekretorius, Dul
les, paskelbia pareiškimą, ku
ris neša paguodą ir viltį pa
vergtam lietuviui. Jis tai pa
darė ir šiemet. Tas pareiški
mas, bene, paskutinis jo do
kumentas prieš atgulant ligo
ninėn. Tai jo “aukos gėlė” 
pavergtajai Lietuvai. Mes tai 
ypatingai įvertiname. Taip 
kilnaus gesto dėkingoji lietu
vių tauta niekad neužmirš. 
Nebylės tautos ir viso pasau
lio laisvųjų lietuvių vardu, 
reiškiu Valstybės Sekretoriui,

Dulles, viešai už tai ir ben
drai už palankią laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu, gilų ir am
žiną lietuvių tautos dėkingu
mą. Mes' linkime jam greitai 
pagyti ir tęsti darbą už pa
vergtą žmogų. Lietuvių mal
dos jo pagijimą lydės.

Jo gijimą lydi ir prie Lie
tuvos Aušros Vartų Madonos 
paveikslo, .Lietuvos Pasiunti
nybėje, uždegta žvakė. Ją 
šiandien prieš trejetą valan
dų Washingtonas matė televi
zijoj :

J. A. Valstybių kilniaširdė 
laikysena Lietuvos atžvilgiu 
pagrįsta tauriais principais. 
Jie atspindi ir poroj šių metų 
jubiliejų. Kada Lietuvos val
stybės laisvės žiburiai 18 am
žiaus pabaigoj geso, čia jie 
sužibo. Tada gimė JAV Ne
priklausomybės Deklaraci j a. 
Šiemet tam Aktui 170 metų. 
Jis mums giminingas ne tik 
dėl to, 'kad musų tautietis, 
Tadas Kosčiuška, prisidėjo, 
kad jis kunu taptų, bet jis 
mums giminingas ir kitu at
žvilgiu. Tame Akte iškilmin
gai pareikšta, kad:

“Dangaus ir prigimties į- 
statymai suteikia tautai teisę 
būti nepriklausoma ir, kad vi
si žmonės (ir aš tai pabrė
žiu: visi žmonės) yra Sutvė
rėjo apdovanoti teisėmis į 
gyvenimą, į laisvę ir į laimę”.

Tą tiesą amerikie.t’s Wil- 
liam Allen White šitaip apta
ria: “Kai laisvas žmogus bet 
kur yra retežiuose, mes, irgi, 
esame grąsomi”.

Ši Vasario šešioliktoji mi
nima ir kito reikšmingo jubi
liejaus ženkle. Šiemet Lincol- 
no 150 metų gimimo sukak- 

(Nukelta į 3 pusi.)

Centro Rytų Europos
Kilmės Amerikiečių 

Konferencijos Metinis 
Susirinkimas

New York (LAIC) — Va
sario 28 dieną New Yorke į- 
vyko Centro Rytų Europos 
Kilmės Amerikiečių Konfe
rencijos metinis susirinkimas. 
Išrinkta vadovybė, išklausyti 
pranešimai, priimtos revoliu
cijos.

Konferencijai, kuri angliš
kai vadinasi Conforence of 
Americans of Centrai Euro- 
pean Descent, priklauso čeko- 
slovakų, lietuvių, latvių, estų, 
rumunų, lenkų, vengrų ir uk
rainiečių centrinių organiza
cijų atstovai. Amerikos Lie
tuvių Tarybą tame susirinki
me atstovavo prel. Jonas Bal- 
kunas, M. Kižytė ir Vladas 
Barčiauskas.

Susirinkimas vyko sklan
džiai, tik turėta sunkumų rin
kimų metu. Jau trys metai 
Konferencijos prezidentu yra 
prel. J. Balkunas, Konferen
cijos nariai norėjo, kad jis 
tose pareigose liktų ir prašė 
su tuo sutikti, tačiau prel. 
Balkunas, sveikatos sumeti
mais, nesutiko imtis to sun
kaus darbo. Po vienos ir ant
ros pertraukos susitarta kad 
prezidentu lieka prel. J. Bal
kunas, bet buvo išrinktas 
Vykdomojo Komiteto pirmi
ninkas. Tas pareigas eiti iš
rinktas Dimitro Halychyn, 
ukrainiečių fraternalos orga
nizacijos ir Ukrainiečių Kon
greso Komiteto pirmininkas. 
Konferencijos sekretore iš
rinkta M. Kižytė. Į Vykdomą
jį Komitetą įeina kiekvienos 
tautos po vieną atstovą.

Susirinkime išklausyti pla
tus komitetų pranešimai, iš
rinkti komitetų pirmininkai, 
priimtos įvairos rezoliucijos,

NUTARTA PAŽANGOS VAJU 
VYKDYTI IR TOLIAU

Susirinkusi Vajaus Komisija New Yorke 
Svarstė Naujų Narių Prirašymo Darbus

Neseniai įvykusiame SLA Pildomosios Tarybos su
važiavime tarp daugelio kitų klausimų huvo^iptarta ir 
vykstančio vajaus reikalui. Tarybos nariai apsvarstė 
vajaus eigų, susipažino su gautais duomenimis ir pada
rė kaikurių siūlymų dėl vajaus busimų darbų. Šiame 
Pildomosios Tarybos suvažiavime buvo padaryti kaiku- 
rie pagerinimai apdraudos. Tenka laukti, jog tie pa
gerinimai turės teigiamos įtakos naujų narių gavimui. 
Apie šiuos pagerinimus bus parašyta kituose Tėvynes 
numeriuose.

Toliau naujų narių prirašymo reikalai buvo svar
stomi Vajaus Komisijos: pirmininko P. P. Dargio ir 
narių
Komisijos svarstymai daugiau lietė artimuosius vajaus 
darbus. Visų sutikta Pažangos Vajų tęsti ir vykdyti 
toliau. Nuspręsta kreiptis į organizatorius ir talkinin
kus prašant dar daugiau suaktyvinti vajų ir pasistengti 
dabar pilnai išnaudoti palankias sųlygas darbui iki ne
prasidėjo vasaros kaitros ir atostogos.

Ir toliau bus stengtasi vajaus darban 
{traukti daugiau talkininky

Narių plątesnė talka vajuje laikoma labai rcikalin-

i ga ir todėl tuja kryptimi Vajaus Komisija mėgina da
ryti naujus žygius. Pačio darbo palengvinimui bus ir 
toliau spausdinami Tėvynėje vajaus kuponai. Darbo 
suprastinimu ir palengvinimu siekiama padidinti talki
ninkų skaičių, kas, be abejo, turės atnešti dar geresnius 
vajaus rezultatus.

Neišleista iš dėmesio vajaus darbui svarbių para
mų teikianti Susivienijimui palanki spauda, lietuviškos 
radio valandėles ir atskiri veikėjai. Jų rodomų palan
kumų Susivienijimo darbams bus stengiamasi panau
doti tam, kad daugiau lietuvių galėtų arčiau pažinti di
džiausių organizacijų, jos teikiamas apdraudas, atlie
kamus tautinius ir kulturinius darbus.

gali 
tuo 
kur

*

■ dr. M. J. Viniko, J. Maceinos ir dr. S. Biežio.

pasiųsta John Foster Dulles 
linkėjimai.

Konfcrenci/ja veikia ketvir
ti metai, jos veikla plinta ir 
įtaka JAV-vių įstaigose didė
ja.

Dalis susirinkimo vyko ben
drai su Europos 
Tautų Asemblčjos 
Tos Asemblčjos 
pareigas einąs V. 
kas pasakė kalbą.

Pavergtų 
atstovaiš. 

pirmininko 
Sidzikaus-

Didelis vaidmuo teikiamas Jaunuoliu Komisijai
Susivienijimo plėtimo reikšmingų vaidmenį 

atlikti SLA Jaunuolių Komisija. Ji posėdžiavo 
pačiu laiku ir tose pačiose SLA centro patalpose,
vyko ir Pildomosios Tarybos suvažiavimas. Jaunuolių 
Komisijos vienas posėdis įvyko kartu su. Pildomosios 
Tarybos nariais. Pasisakius dėl SLA jaunimo organi
zavimo ir veiklos, buvo,priimti reikalingi .nutarimai. 
Tenka laukti, kad šio suvažiavimo darbai prisidės prie 
SLA spartesnio augimo, jo didėjimo ir papildymo nau
jomis jėgomis.

Išvadoje tenka pasakyti, kad šis Vajaus Komisijos 
suvažiavimas buvo darbingas. Naujai kilo sumanymai, 
planai ir apdraudų modernizavimas turi prisidėti prie 
musų organizacijos didesnio stiprėjimo. Tačiau tų nu
tarimų įvykdymas reikalauja kuopų, organizatorių ir 
pačių .narių paramos. Nariai ir organizatoriai, palai
kydami tiesioginį ryšį su visuomene, turi plačius gali
mumus daugiau lietuvių įrašyti į Susivienijimo eiles. 
Aktyviųjų narių darbas yra labai svarbus ir jei, šiam 
Pildomosios Tarybos bei Vajaus Komisijos suvažiavi
mui praėjus, išvystysime didesnį spartumų, tai ir savo 
veiklos vaisius turėsime geresnius.
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Announcing

SPECIAL MEMBERSHIP
AMERICANS 0

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

a

DRIVE FOR

0

F LITHUANIAN DESCENT

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

is only about as foliows:

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

v' •/ ». »,

It
ance.
better.

The cost for full $1J)OOjOO insurance benefit for young adults

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

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

3 cents a day for $12.00 weekly siek benefit

te

The costs include membership dues. Juvenile mem- 
ber benefits cost even less.

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

You may mail any number of additiona

you willl receive cash payment for each member in pro- 
portion to the amount and type of insurance benefits 
seleeted. Ynu r totai earnings are unlimited.

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

t •
1 coupons, they will be credited to you.
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IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ' 
307 West 3Oth Street 
New York 1, N. Y.

5

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

Name

(1)
(2)

(3)

AddressAge

**

mmentied by: —---------- _ Address ---------  .

1
i
i
i
iA
i

♦.

If necessary write additional narnės and addresses on ordinary stationery.
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MUSŲ REIKALAI

DėL praeito Susivienijimo 
seimo padarytų nutarimų

Vienas ilgametis ii- įžymus 
Susivienijimo veikėjas prisiun
tė mums laišką, klausdamas, 
kodėl mes, dažnai rašydami 
apie praeito 50-to Susivieni
jimo seimo padarytus nutari
mus, nenurodom 
nutarimus. Jis tarp 
ro:

“Vis dažnai iki 
kartoji “Tėvynėje”,

tuos gerus 
kitko ra-

įkyrėjimo 
kad daug 

gerų naudingų nutarimų pri
imta, bet nė vieno nepamini 
kokie tie nutarimai?”

Pats laiško autorius daly
vavo seime ir jis turėtų žino
ti seimo padarytus nutari
mus, taipgi jie užrašyti šei
miniam protokole, kuris tilpo 
“Tėvynėje”
baigoje ir kiekvienas 
galėjo juos 
mums nėra reikalo juos kar
toti.

Norintiems geriau
žinti su saimo padarytai or
ganizacijai naudingais nutari
mą i s, patartina pasiskaityti 
seimo protokolą, kuriame už
rašyti viso seimo padaryti nu
tarimai.

praeitų motų pa- 
narys 

matyti, todėl

susipa-

------------- ;o:-------------  
Trumpas, bet darbingas 
buvo suvažiavimas

Praeitas Susivienijimo Pil
domosios Tarybos suvažiavi
mas buvo trumpas, bet dar
bingas. Posėdžiai tęsėsi tik 
tris dienas, bet per tą trum
pą trijų dienų laiką išklausy
ti tarybos narių raportai, pa
sirašyti valstijoms metiniai 
raportai, apsvarstyti ir iš
spręsti visi šiam suvažiavimui 
pripuošti skubieji reikalai. 
Vajaus Komisijos nariai, ku
rią sudaro keturi Pildomosios 
Tarybos nariai, išsamiai ap
svarstė dabar einantį vajų, 
kad jį padarius dar sėkmin
gesnių, ir kad vajaus metu 
dar daugiau lietuvių ir lietu
vaičių butų įtraukta į didžiu
lę Susivienijimo narių šeimą.

Taipgi Pildomosios Tary
bos nariai bendrai su Jaunuo
lių Komisijos
pasitarimą ir jieškojo būdų 
kaip butų galima daugiau 
jaunimo įtraukti į Susivieniji
mo narių eiles ir veiklą. Ben
dras Jaunuolių Komisijos su 
tarybos nariais pasitarimas 
buvo draugiškas ir tikrai nuo
širdus, nes
taip ir kitiems 
lietuvių 
ugdymas

Nors 
aukščiau
tris dienas, bet jis buvo sėk
mingas ir darbingas. Jis bu
vo trumpinamas ekonominiais 
sumetimais, nes Pildomosios 
Tarybos nariams rupi, kad 
atvykus į ęentra kuodaugiau- 
sia darbu atlikti tr kuoma- 
žiausia išlaidų padaryti, nes 
prie šių diėnų pragyvenimo 
reikmenų brangumo, viešbu
čio kambarių aukštų kainų, 
reikalingas taupumas.

nariais turėjo

kaip vieniems, 
runi didžiulė 

organizacija ir jos 
nariais, 
suvažiavimas, kaip 

minėta, tęsėsi tik

Btuivlenljlmo kuopų skubus pra- 
MKbnal turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieS lalkradčlo 
^Beldimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keikiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a g e r 

YEARLY SUBSCRIPTION RATHJS
In the United Statės_____ $3.00

To1 Foreign Ountriee ____ $4.00
307 West 30th Street
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-S02V

Antanas Tvaranavičius

Visai netikėtai man teko 
apsilankyti ipas musų buvusį 
ilgametį kuopos sekretorių 
Antaną Tvaranavičių. Daug 
visokių malonių kalbų turėjo
me. Ponia Tvaranavičienė pa
vedžiojo ir aprodė savo na
mą. Ėjom iš vieno kambario 
į kitą, visur gražu ir viskas 
puikiai įtaisyta. Ponas Tva
ranavičius parodė man visą 
eilę įvairių lietuviškų knygų 
ir paveikslų, kas man labai 
didelį įspūdį padarė. Po viso 
apžiūrėjimo turėjome draugi
šką pasikalbėjimą. Gerbiamo 
A. Tvaranavičiaus pasakoji
mai man labai įdomus buvo. 
Todėl aš čia nors mažą iš
trauką jo pasakojimų ir noriu 
parašyti.

Antanas Tvaranavičius gi
mė 1888 metais vasario mėn. 
24 djeną Lietuvoje, jo moti
na Aleksandra ir tėvas Jonas 
Tvaranavičius buvo vidutiniai 
pasiturinti ūkininkai. Anta
nas Tvaranavičius dar jaunas 
būdamas slaptai ėjo į lietu
višką mokyklą, o tuo metu 
rusų buvo draudžiama lanky
ti tokias mokyklas, taip pat 
lankė tuometinę viešąją rusų 
mokyklą. Būdamas vos 15 
metų amžiaus, jau arė savo 
tėviškes laukus ir buvo geras 
šianpjuvis. 1905 metais, kilus 
rusų-japonų karui, A. Tvara
navičius įsijungė į lietuvišką 
tautinį judėjimą ir ten akty
viai pasireiškė. 1907 metais, 
19 metų būdamas Antanas 
Tvaranavičius atvyko į lais
vės šalį Ameriką, apsigyveno 
St. Louis, Missouri. Čia be
gyvendamas tuoj susipažino 
su vietiniais lietuviais ir įsi
rašė į šv. Kazimiero draugys
tę, tuoj buvo išrinktas tos 
draugystės sekretorium. Čia 
ir prasidėjo Antano Tvarana
vičiaus darbymetė lietuviška
me veikime. Beeidamas finan
sų sekretoriaus pareigas A. 
Tvaranavičius įsižiūrėjo į vie
ną jauną merginą, kuri tuo 
laiku lietuvių buvo gražuole 
vadinama Sofija Ginčiauskai- 
te. Antanas ją pamylėjo ir 
1911 metais liepos mėn. apsi
vedė, su kuria ir 
mingai gyvena.

Kaip pasibaigė 
saulinis karas ir
kelbta tautų diena, tuo laiku 
įvairios tautybės sudarė savo 
komitetus ir ruošėsi dideliam 
gatvių iparadui, čia Antanas 
Tvaranavičius, irgi neatsiliko, 
suorganizavo lietuvių skyrių 
ir pats jam vadovaudamas 
dalyvavo tame parade. To
liau Antanas Tvaranavičius 
suorganizavo Lietuvos šelpi
mo Fondo skyrių, jam ilgą 
laiką pirmininkavo. Be to, 
Antanas Tvaranavičius rūpi
nosi Lietuvos garbingų svečių 
priėmimu, ne kartą pas jį 
viešėjo rašytoja Žemaitė, ad
vokatas Bulota su žmona ir 
kiti.

1922 metais Antanas Tva
ranavičius su savo jauna gra
žia žmonele apleidžia St. Lo
uis, Missouri tikslu grįžti į

šandien lai-

pirmas pa
buvo pas-

nepriklausomą Tėvynę Lietu
vą, ten gyventi ir dirbti savo 
energija tautinį darbą dėl 
Lietuvos gerovės. Bet trum
pam laikui apsistoja pas savo 
gimines Auiburn, III. Vietiniai 
lietuviai, sužinoję apie jo at
silankymą į Auburn, jį tuoj 
pakvietė padėti jiems suor
ganizuoti SLA 27 kuopą. An
tanas Tvaranavičius, kaip la
bai reikalingas žmogus, tapo 
tos kuopos finansų sekreto
rium ir organizatorium. Ka
dangi jis čia buvo labai rei
kalingas, tai nusprendė savo 
grįžimą į Lietuvą porai metų 
atidėti. 1924 metais Antanas 
Tvaranavičius su savo šeimy
nėle atvažiavo į Philadelphia 
ir čia laikinai apsigyveno, iš 
Auburn 27 kuopos persikėlė 
į musų 135 kuopą ir čia tuoj 
buvo išrinktas kuopos iždinin
ku. Per eilę metų bedirbda
mas 135 kuopoj, ėjo įvairias 
valdybos pareigas. Taip be
dirbdamas lietuviškame vei
kime, laikas bėgo ir grįžimas 
į Lietuvą vis buvo atidėtas ir 
galų gale iškilo antrasis pa
saulinis karas ir tą grįžimą 
visiškai sustabdė.

I

J. K. Mažukna. Trumpai sa
kant, parengimas praėjo la
bai gerai.

Pageidaujama, kad dau
giau narių prisirašytų prie S. 
L. A. Reikia tarti širdingą 
padėką P. Dargiui ir V. Ko- 
ličiui, Jr., už garsinimą per 
radio kuopos parengimą .ir 
musų kuopos moterįms, ku
rios taip sunkiai 
karienę priruošė, 
butų patenkinti.

J.

dirbo iki va- 
kad dalyviai

Virbickas.

SLA 2-ros Apskrities
Konkretus Nutarimas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
4

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOM1INIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

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

VAIKO SVEIKATA

Antanas Tvaranavičius S. e
L. A. 135 kuopos valdyboj iš
buvo 34 metus, tai yra gero
kai ilgas laikas. Be to, dar 
nenuilstamai dirbo ir kito
se lietuviškose organizacijose, 
taip kad gerb. Tvaranavičius 
liuoso laiko labai mažai turė
jo, arba jo visai neturėjo. Per 
visą savo gyvenimą visą liuo- 
są laiką paaukojo^ lietuviškam 
darbui. Tai yra žmogus su di
dele energija ir niekad nėra 
linkęs pasiduoti savo užsiė
mimuose, užtad jis yra visų 
mylimas ir gerbiamas. Bet 
senatvė ir sveikata priverčia 
viską padaryti, tai ir musų 
135 kuopos didvyris dėl se
natvės ir sveikatos stokos 
praeitais metais atsistatydino 
iš sekretoriaus pareigų ir už
leido savo vietą kitam. Nors 
dar ir buvo išrinktas kitiems 
metams.

Antanas Tvaranavičius ir 
jo žmona Sofija yra Ameri
kos piliečiai Jie užaugino vie
ną sūnų ir dvi dukteris.

Aš linkiu Antanui Tvara- 
navičiui ir maloniai žmonelei 
dar ilgo ir gražaus gyvenimo, 
o jo malonus patarimai ir pa
mokinimai iš jo paties paty
rimo, visada yra naudingi.

Gust. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Praeitų metų SLA 2-ros 
apskrities suvažiavimas, no
rėdamas paskatinti visus ap
skrities organizatorius, kurie 
daugiausiai prirašė naujų na
rių į Susivienijimą, paskyrė 
100 dolerių iš savo kasos iš
mokėti tiems organizato
riams, kurie proporcingai 
daugiau narių vienų metų lai
kotarpyje (nuo vieno apskri
ties suvažiavimo iki kito) pri- 
rašis į Susivienijimą.

Apskrities valdybai paaiš
kėjus kas praeitais metais 
daugiausiai prirašė liauju na
rių į Susivienijimą, tad pir
mąsias tris premijas laimėjo 
šių kuopų organizatoriai dau
giausiai prirašusieji:

SLA 308 kuopos organiza
torius J. Gedmintas,

SLA 328 kuopos organiza
torė J.

SLA 43 kuopos organizato
rius J. Vaičaitis.

Reikėtų ir kitoms apskri
tims pasekti šį pavyzdį ir pa
sižymėjusius organizato r i u s 
premijuoti.

Tumavičienė,

SLA Narys.

Chicago, Illinois

Iš SLA 322 Kuopos Veiklos

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas. 
Švaisto pagerbimas, 
pos vadovybės rinkimai. 
Pobūvis.

Rašytojo J.
Kuo

Pittsburgh, Pa.
SLA Kuopos Parengimas 

Bubo Sėkmingas

metu buvo pa- 
V. Kudirka jo 
gimimo proga, 
paveikslą nupie- 

kuris yra

SLA 40-tos kuopos paren
gimas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Jis įvyko šių metų 
kovo 1 dieną, L. M. Draugi
jos svetainėje. 40-tos kuopos 
moterys pagamino skanią va
karienę, kuria apie 150 daly
vių buvo patenkinti.

Parengimo 
gerbtas Dr. 
šimto metų 
•Dr. Kudirkos
še J. Krapavičia, 
vienas iš vėliau atvykusių iš 
Lietuvos.

Vakaro programą pravedė 
p. V. Količienė, Dr. V. Kudir
kos eilėrašius pasakė p. Rita 
Springytė, kuri prie 40-tos 
kuopos prisirašė su savo ma
myte ir kuri lanko mokyklą, 
taip pat eilėraščius pasakė ir 
Tavorų 4 sūnus, kurių pirmas 
gal 6 metų amžiaus, kiti trys 
vyresni. Visi savo užduotis 
atliko labai gerai.

Kuopos pirm. P. Marmokas 
įteikė ženklelius gautus iš 
centro 6 naujiems nariams. 
Po keletą žodžių tarė šie na
riai: Mrs. B. Pivaronas, tre
čios apskrities iždininkė, S. 
Bakanas, 3-čios apskrities 
pirmininkas, Alex. Vainorius 
J. Virbickas, J. Krapavičia,

I
I

Draugo konkurse už 
romaną “Jo sužadėti-

minėjimo ir pagerbi-

St. Bie- 
Kalvai

ti. Pla- 
nutar.

Vasario 13 dieną kuopa sa
vo narių susirinkime, Da
riaus-Girėno namuose, pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės 41 metų sukaktį ir šia 
proga p^kyrė \savo aukas 
Lietuvos laisvinimo bei Da
riaus-Girėno posto reikalams.

Po minėjimo vyko pagerbi
mas, šios kuopos nario, rašy
tojo Juozo Balčiuno-Švaisto, 
kuris laimėjo 1,000.00 dolerių 
premiją 
istorinį 
nė”.

O po
mo sekė kuopos vadovybės 

^rinkimai 1959 metams. Kuo
pos valdyba perrinkta veik ta 
pati: pirmininkas dr.

^žis, vicepirm. dr. A. 
tis, ir fin. sekretorė 
yer. Išrinkta naujas
sekretorius d r. J. Dauparas 
ir iždininkas S. Rutkus. šia 
proga susirinkimas išreiškė 
valdybai padėlką už eilės me
tų darbus, su linkėjimais sėk
mingai toliau vadovauti. Be 
to, ypatinga padėka išreikšta 
darbščiai finansų sekretorei 
H. Player, kuopos rengėjai O. 
Biežienei ir buvusiai nutari
mų sekretorei J. Jurkštienei.

Kuopos susirinkimų paįvai
rinimo bei paskaitų reikalais 
ir toliau rūpinsis šios kuopos 
vicepirmininkas ir SLA švie
timo Komisijos narys dr. A. 
Kalvaitis.

Į parengimų ir pobūvių ko
misiją perrinkti pr. metų ko
misijos nariai — S. Velbasis 
ir J. Juodikis, kurie praėju
siais metais tikrai daug pa
sidarbavo kuopos labui.

Beje, kuopos pirmininkas 
susirinkimui pristatė naujuB 
narius: V. ir M. Tumpijonus 
iš Pittsburgh, Pa., kurie da-

kui) 
per
būti
vrav

(Tęsinys)
KAIP DAŽNAI MAITINTI

NAUJAGIMIŲ
€

Normaliai išsivysčiusį, pakankamai 
sveriantį naujagimi užtenka maitinti 5 
kartus dienoje kas 4 vai. su 8 valandų 
peri ranka naktį. Taip maitinant virš
kinimo organai veikia geriau, kūdikis 
auga gerai, apsisaugoja nuo permaitini- 
mo; jis miega .naktį ramiai., o motina pa
silsi, kas veikia teigiamai pieno sekreci
ją-

Kūdikio maitinimas turi būti taip 
sutvarkytas, kad jis augtų ir vystytųsi 
harmoningai ir įgytų atsparumą, 
nepasižymi riebus dudikis. Todėl 
penėtas, riebus kūdikis .neturėtų 
idealu tėvams. Didesnė dar klaida
dažnas maitinimas, ypač be tvarkos; 
kuomet tik kūdikis verkia, neužmiega, 
gauna maistą. Čia jam gresia didelis 
perpenėjimo pavojus ir jo pasekme — 
susirgimas, — kūdikis vemia, ar vidu
riuoja. Sergaaitis karičių, ar viduriuo
jantis kūdikis turi dažnai troškuli, tai 
duokim jam dažniau po truputį van
dens, bet ne maisto, ne pieno! Kilo jau
nesnis kūdikis, tuo lengviau įpranta su
teiktiems jam patarnavimams, ypatin
gai .maitinimo laikui. Išsivysto blogas 
įpratimas, nuo kurio atpratinti yra sun
kiau. Jis .nemiega rainiai, atbunda daž
nai ir verkia. Motina negalvoja apie ki
tą neramumo priežastį, tik ar nėra šla
pi vystyklai, ar ne alkanas kūdikis, ir 
štai vėl teikia jam maistą.

Maitintas krūtimi kūdikis pats nor
muoja maisto kiekį, kuomet sotus, ne
ima daugiau. Kitą kari, atsitinka, kad

bar darbuosis šioje kuopoje.
Narių pobūvį ir vaišes pa

ruošė ir tvarkė p. Biežienė ir 
p. Juodikienė, . Kor.

South Boston, Mass.

SLA 328 KUOPOS,
Jamaica Plain, Mass., susirin
kimas įvyks Lietuvių Piliečių 
name, 368 W. Broadvvay, So. 
Bostone, kovo mėn. 13 dieną, 
penktadienį 7-tą valandą va
kare, pirmam aukšte, maža
jam kambaryje.

♦

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus laibai svar
bus metinis susirinkimas, taip 
gi nepamirškite užsimokėti 
duokles. Kviečia kuopos

Valdyba.

Visoms SLA 2-ros 
Apskrities Kuopų 

Valdyboms
SLA 2-ros apskrities val

dyba, norėdama pagyvinti Su
sivienijimo veiklą, savo darbų 
plane yra numačiusi aplanky
ti silpniau apskrityje veikian
čias Susivienijimo kuopas. 
Tuo • reikalu įprašome kuopų 
valdybas sušaukti viešus su
sirinkimus, į juos pakviečiant 
dalyvauti apskrities valdybos 
narius ar organizatorius.

Apskrities suvažiavimas yra 
pripažinęs, kad lietuvių kul
tūrinė Laisvės Varpo radijo 
programa atlieka didelį lietu
vinimo darbą šiame krašte ir 
yra nutaręs Laisvės Varpo 
radijo programą . remti, taip 
pat paraginti visas SLA kuo
pas, kad jos aukomis, skelbi
mais remtų ir įmokant spren
dėjų nustatytus įnašus pasi
darytų to radijo sprendėjais.

kūdikis neima krūties, jeigu nėra pa
kankamai pie.no, tai laikas nuo laiko 
tenka patikrinti tą, ypač jeigu, ir jo svo
ris mažiau priauga. Tai reikia jį pas
verti prieš maitinimą ir po, taip pada
lyti 5 kartus vienų dieną ir patikrinti, 
ar dar liko pieno krūtyse po kiekvieno 
maitinimo. Jeigu kūdikis yra maitintas 
dirbtinai, tai gydytojo nustatytą maisto 
sąstatą ir kieki duodama buteliuke, pa
dalintam gramais ar uncijomis. Nauja
gimiui maisto sąstatą turi atsakyti mo
ters pieno sąstatas.
TOLIMESNIS KŪDIKIO AUGIMAS 

IR VYSTYMASIS IKI 3 METŲ 
AMŽIA U S

Pirmus tris gyvenimo mėnesius kū
dikio svoris auga greit ir pribuna po 25 
giri. į dieną, po to lėtėja vis daugiau ir 
paskutiniais pirmu metu .mėnesiais pri
auga po 15 grn. į dieną. 5 mėnesyje jo 
svoris yra lygus dvigubai, o metu gale 
trigubai gimimo svoriui. Per pirmus 
metus jo ilgis priauga 25 cm., tai metų 
gale yra apie 75 cm. Naujagimio galvu
tės apimtis yra 35 cm. (13.7 inč) ir kru
tinės 33-34 cm., o metų gale jos yra 45- 
46 cm. (18.4 in.). Naujagimis yra lie
sus, odos riebalinis sluogsnis dažniausiai 
j i ė i *a dar i šsi vy st ęs; 
si rodo pilvo odoje,
svoris priauga greit, tai 
bosnis, apskritosios iki 9 menesių, po to 
svoris auga lėčiau, o ūgis priauga paly
ginamai greičiau, tai metų gale jis atro- 

metais 
o ūgis 
atrodo 
o gal-

pirmučiausiai pa- 
Kadangi. kūdikio 

jis darosi rie-

do liesesnis, lai bosnis. Kartais 
svoris padidėja apie 2 1/4 kgm., 
10 cm., tai antrų metų gale, jis 
netik liesesnis, bet ir aukštesnis, 
vutč palyginamai nedidelė.

(Bus daugiau)

Laisves Varpo adresas: P. 
Viščinis, 47 Banks Street, 
Brockton 18, Mass.

Apskrities valdybos 
pirmininkas

Joseph Arlauskas, 
Sekretorius J. Gedmintas.

Aliquippa, Pa.

Svarbus SLA 247 Kuopos < 
Susirinkimas

Gerbiami nariai ir narės! 
Mėnesinis Susivienijimo 247 
kuopos susirinkimas įvyks š. 
m. kovo mėn. 22 dieną, 6 va
landą vakare pas draugus Ei
nikius, 1501 Green Street, 
A'liąuippa, Pa.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turėsime užtvirtinti SLA 
247 kuopos valdybą, taipgi 
prašomi sumokėti mėnesines 
duokles. Viena musų kuopos 
nare Agota Gvazdauskienė, 
serga po operacijos. Linkime 

greitai pasveikti.
J. Plečkaitis, 

SLA 247 kuopos sekr.

jai

Thompson, Pa

Mirė Dr. Juozas P. Matikevi- 
čius, SLA 24 Kuopos Narys

šeštadienį, vasario 14 die
ną, Binghamton, N. Y., ligo
ninėje mirė SLA 24 kuopos 
narys d r. Juozas P. Matikevi- 
čius, gyv. Thompson, Pa.

Palaidotas trečiadienį, va
sario 18 dieną, iš St. Martin 
of Tours bažnyčios, Jackson, 
Pa., St. Mary’s kapinėse, Ha- 
nover Township, Pa.

Velionis buvo gimęs Pitts
ton, Pa., sūnūs Jono ir Ger
trūdos Matikevičių. Tėvas bu-

vo kilęs iš Prienų parapijos, 
motina — iš Šilavoto. Šeimai 
persikėlus į Nanticoke, Juo
zas čia ėjo pradinį ir viduri
nį ■ mokslus. Premedikalinį 
kursą ėjo Scrantų universite
te. 1937 metais užbaigė St. 

I Louis medicinos kursą. Prak
tikavo Mercy ligoninėje, Wil- 
kes Barre, po to šešis metus 
gydytojavo Sheatovvn, Pa. 
Antrojo pasaulinio karo laiku 
tris metus tarnavo U. S. ar
mijos medikaliniam korpuse 
majoro laipsniu. Po karo 14 
metų praktikavo dediciną 
Thompson, Pa. Priklausė prie 
American Legion Post, prie 
SLA 24 kuopos ir prie kitų 
organizacijų.

I Prie LRKSA priklausė iš 
jaunų dienų. Visa Matikevičių 
šeima šimtaprocentiniai Susi
vienijimo nariai.

Liūdesy paliko žmoną He
len, sūnų Juozą ir dukterį Lo- 
rettą A. lankančius mokyk
las; motiną Gertrūdą Matike- 
vičienę, Nanticoke; brolius 
laidotuvių direktorius Petrą 
J. ir Vincą C., Nanticoke, Ka
zį J., Glen Lyon; brolį Alek
sandrą, Nanticoke; brolį An
taną V., Bethlehem Steel 
kompanijos, Bethlehem, Pa., 
sekretorių; seserį Marijoną 
M. Kašėtienę, Glėn Lyon, ir 
kitus artimuosius. Broliai Ka
zys ir Vincas dirba LRKSA 
centro įstaigoje.

Lai jam būna lengva ilse- 
tis Dėdės Savo žamėje.

Artimiesiems reiškiame gi
liausių užuojautą! Rep.

Televizijos retransliacijos 
stotis baigiama montuoti Kau
ne. Ji perduos Vilniaus televi
zijos programą. Transliacijas 
busią galima pagauti 40 km 
atstu nuo Kauno.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
+

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais gruodžio 4 ir 5 dienomis, Sherman 
viešbutyje, Chicago, III.

PIRMOJI SESIJA

Susivienijimo IJetuvių Amerikoje Pildomosios Ta
rybos suvažiavimą ir pirmąją sesiją atidarė SLA pre
zidentas P. Dargis, 1958 m. gruodžio mėn. 4 dieną 9 
valandą ryto, viešbutyje Sherman, Moby Diek kamba
ryje, Chicago, III.

1. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito vardo- 
šaukį. šiame suvažiavime dalyvauja:

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

kvorumą.
Visi Pildomosios Tarybos nariai pareiškė, kad jie 

gavo pakvietimus raštu dalyvauti šiame posėdyje. Be 
to, šiame Pildomosios Tarybos posėdyje dalyvauja 
Kontrolės Komisijos pirmininkas S. Gegužis.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito
suvažiavimo dienotvarkę. Dr. S. Biežiui įnešums, N. 
Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta dienotvarkę pri
imti,’ kaip patiekta su tuo supratimu, kad ją bus ga
lima laike suvažiavimo papildyti. i

3. SLA prezidentas P. Dargis pakvietė vice pre
zidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad jis 
galėtų išduoti prezidento raportą. SLA prezidentas 
P. Dargis patiekė savo raportą žodžiu. Jis pareiškė, 
kad jo raportas palies tik tuos darbus, kurie buvo at
likti nuo praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki 
dabar. Į SLA Centrą teko atvykti du kartus, Vajaus 
ir kitais SLA reikalais. Su kitais Pildomosios Tary
bos nariais svarbesniais SLA klausimais teko išsiaiš
kinti telefonu ar laiškais. Laiškų įvairiais klausimais 
tenka parašyti gana daug. Nuotaikos SLA narių ge
ros. Kartais pasitaiko nugirsti blogos propagandos, 
kurią stengiuos tuojaus atremti. Visą laiką palaikiau 
glaudų ryšį su SLA apskritimis ir centriniais atsto
vais. Ten kur negalėjau nuvykti, arba mačiau, kad 
kiti tuos reikalus gali tinkamiau atlikti, įgaliojau vyk
ti kitus Pildomosios Tarybos narius.

Vajaus Komisijos suvažiavime apsvarstėme daug 
klausimų: Buvo paliestas jaunuomenės organizavimo 
klausimas. Kaip pavyzdį tenka laikyti nauja SLA 
374 kuopa Paterson, N. J. Buvo aptartas kitas dei- | 
mantinis SLA vajus, kurį manomo pradėti ateinančiais 
metais. Toronto sporto “Vytis” klausimas, nes jie 
suorganizavo atskirą jaunuolių kuopą vien iš sporti
ninkų, Moksleivių Fondo klausimas, nes norime sukel-

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba

(Atkelta iš 1 pusi.)

tis. Lincolnas priklauso ne tik 
Amerikai, bet visiems am
žiams visam pasauliui, ypač 
pavergtam p^j&auliui, taigi, ir 
Lietuvai. Jo idėjos 
tingos. Gi, anot 
“Idėjos, jei didžios 
ta, kaip žmonės”. O Lincolno 
idėjos buvo tikrai didžios.

Jis kalbėdamas čia pat Phi
ladelphijoj apie mano sumi
nėtą Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaraciją pasakė, 
kad ji “suteikia laisvę ne tik 
šio krašto žmonėms, bet vil
tį visam pasauliui, visiems 
laikams”. Šita proga pasakė: 
“mano... 
nes visur butų laisvi”, 
kita proga “Laisvė — 
dėjimas visų žmonių, visuos 
kraštuos, visur pasaulyje. Ir 
pagaliau pasakė, kad “Joks 
žmogus nėra pakankamai ge
ras va/ldyti kitą žmogų be jo 
sutikimo... Tie kurie atsako 
laisvę kitiems, patys nėra jos 
verti”.

Štai dėl ko tuodu jubiliejai 
yra ir lietuviams arti širdies. 
Jie šauniai derinasi su musų 
šių metų Vasario šešioliktą
ja. Jie neša 1 viltį pavergtam 
lietuviui ir toji viltis pagrįsta 
stipresniu įstatymu, negu 
Kremliaus tironų valia.

Aš džiaugiuosi turėjęs gar- 
• bes prieš dešimtį dienų pa
gerbti nemirtingojo Lincolno 
atmintį, lietuvių tautos var- 

jubiliejinio 
jo mieste,

— nemir- 
Maironio:
- nemirs-

noras, kad visi žmo- 
Dar 

pavel-

du, jo didingo 
gimtadienio dieną, 
Sipringfielde.

Jau prieš suvirš 
kai tautų
eiti Karpatų 
nas pasmerkė 
veiklą vengrų 
jų atžvilgiu,

100 metų 
pavasaris pradėjo 

kalnais, Lincol- 
ano meto rusų 
laisvės kovoto- 

pavadindamas

J

ti į šį fondą -bent $10,000.00, SLA 303 kuopos reika
lai, kuri sudaryta vien iš Čiurlionio Ansamblio narių, 
buvo pasitarta SLA poilsio namo klausimu ir įvairiais 
kitais reikalais.

Be to, man teko dalyvauti Fraternalių Organiza
cijų kongrese Pittsburgh, Pa., kur drauge su SLA 
sekretorium dr. M. J. Viniku ir adv. E. Mack atstova
vome musų SLA. Galiu pasidžiaugti, kad ikooperavi- 
mas su Centru, kitais Pildomosios Tarybos nariais, 
su apskritimis ir veik visais SLA veikėjais buvo kuo 
geriausias.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus prezi
dento raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo at
likti darbai ratifikuoti.

4. Vice prezidentas J. Maceina patiekė savo ra
portą žodžiu. Jis pranešė, kad visas jam pavestas pa
reigas atliko tuojaus ir kaip galima geriausiai. Be to, 
pareiškė pageidavimą, kad į SLA Seimo rinktos Jau
nuolių Komisijos posėdžius, butų pakviestas ir SLA 7 
apskrities atstovas, nes tokį pageidavimą išnešė ap
skritis. Adv. S. Bredes įnešus dr. S. Biežiui parėmus 
vice prezidento raportas buvo priimtas vienbalsiai ir 
atlikti jo darbai ratifikuoti.

5. SLA sekretorius 
tą patiekė raštu.

ŠIA Sekretoriaus 
gruodžio 4 ir 5

Mano raportas apims atliktus darbus nuo praeito 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki dabar. Šiame 
laikotarpyje didžiausio rupesnio ir nemažai darbo su
teikė Pennsylvania valstijos iškeltas escheat klausi
mas. Reikėjo susipažinti su įstatymais, atlikti nema
žai susirašinėjimų, kad palikti tą pačią padėtį kokią 
dabar turime. Kitaip butų tekę nemažą sumą SLA 
pinigų pervesti globoti Pennsylvania valstijos iždui.

Galiu pasidžiaugti, kad šį, taip painų reikalą, iš
sprendėme patenkinančiai ir SLA tuo tarpu liko 
paliestas.

Antras klausimas, kuris buvo gana painus ir 
kurio teko susirašinėti su tų valstijų apdraudos 
partamentais, kuriuose yra įregistruotas ŠIA,
Home Office klausimas. Kadangi šį klausimą svar
stysime atskiru dienotvarkės punktu, tai tada per
skaitysiu susirašinėjimo raštus ir paprašysiu ratifi
kuoti atliktą darbą. Bet čia turiu konstatuoti, kad 
ir šiame klausime visus sunkumus nugalėjome ir ra
dome patenkinančią išeitį ir nusamdėme Wilkes Bar
re, Pa. SLA Home Offisui pastovią vietą.

Daug laiko užėmė pasitarimai ir susirašinėjimai 
su New Yorko Apdraudos Departmentu besiaiškinant 
dėl konstitucijos papildymų ir pakeitimų, kuriuos pri
ėmė ŠIA 50-tas Seimas. Galiu pranešti, kad viskas 
vyksta gera linkme ir esu pilnai įsitikinęs, kad seimo 
priimtos konstitucijos pataisos bus priimtos Nevv Yor
ko valstijos.

dr. M. J. Vinikas savo rapor-

Raportas P. T. 1958 m. 
dienomis suvažiavimui

ne-

dėl 
dė
tai

Kalbant apie Konstituciją ir įstatymus, turiu 
Jums pranešti, kad gavau naujus Mlassachusetts val
stijos apdraudos įstatymus, kurie įeis galion nuo 1959 
metų pradžios. Naujieji Mass. valstijos įstatymai yra 
daug liberhliškesni ir turi visą eilę pakeitimų ir papil
dymų.

Tarpe tų įstatymų pakeitimų, kurie skiriasi nuo 
kitų valstijų ir kurie yra žinotini musų naciams, ga
lima suminėti šiuos:

a) prisirašantiems nariams panaikintas amžiaus 
aprubežiavimas.

b) norint naujai įsiregistruoti Mass. valstijoje, 
reikia turėti 500 narių, kurių apdraudos suma turi 
siekti ne mažiau $500,000.00.

c) įsteigta Non-Medical apdrauda.
d) Seimus galima laikyti tik tose valstijose, ku

rios turi ne mažiau kaip 5 kuopas.
e) Leidžia duoti šeimų apdraudas.
f) už palaidojimą galima mokėti $500:00.

g) leidžiama apdraudą teikti vaikams be buvusių 
suvaržymų.

h) už pakeitimą ar sužalojimą Centro raštinės 
dokumentų gali būti baudžiami tarnautojai iki 1 me
tų kalėjimo ir $1000 baudos.

ch) kiekvienas narys turintis apdraudą turi teisę 
balsuoti ir būti renkamu į valdybos pareigas.

Man teko dalyvauti Fraternalių Organizacijų 
Pittsburgho kongrese, kur drauge su SLA prezidentu 
P. P. Dargiu ir adv. T. E. Mack atstovavome musų S. 
L. A. Kongrese įsigijau naujų pažinčių ir su oficialiais 
asmenimis teko pasikalbėti apdraudų įstatymų klausi
mais, ypač mums rūpimuoju escheat klausimu. Teko 
išklausyti įvairių fraternalių organizacijų pranešimus 
ir girdėti daug nuomonių dėl nauju narių gavimo ir 
jaunuomenės reikalais. Išklausius pranešimus paaiš
kėjo, kad SLA visų kitų fraternalių organizacijų tar
pe, ne vien finansiniai, bet ir kitais požiūriais užima 
pirmiaujančią ir pavyzdingą vietą. Todėl daugelis fra
ternalių organizacijų vadovų teiravosi, įtaip 
tvarkomės ir kodėl musų SLA yra 
kad neturi nė teismo bylų, nė įvairių 
partmentų perpsėjimų ir priverstinų

Finansinis Stovis

v •

J mes 
toks laimingas, 
apdraudų de- 

rekomęndacijų.

i

nariai ir finan- 
stovis yra

SLA stiprybę sudaro du dalykai:
sinis stovis. 1958 metų SLA finansinis
geras ir nuolatos stiprėjantis. Įplaukų iki 1958 metų 
lapkričio 26 dienai buvo: Mortuary $207,307.99, Di
sability $30,039.53, Juvenille $10,104.62, Miscell. 
$4,642.22, Expense $44,470.37, Prel. Term. $50,092.51. 
Totai $346,657.24. Investmentų: Mortuary $88,178.67, 

u Miscell. $103.34. Totai $88,282.01. Grand Totai:
Mortuary $295,486.66, (Disability $30,039.53, Juvenille 
$10,104.62 Miscell. $4,745.56, Expense $50,092.51, 
Prel. Term $50,092.51. Totai $434,939.25.

Išlaidų iki 1958 m. lapkričio mėn. 15 d. buvo:

I

Mbrtuary $150,011.32, Disability $23,434.35, Miscell. 
$2,854.44, Juvenille $1,669.77, Expense $82,012.52. 
Totai $259,982.40.

Investmentų:
$300.00. Totai $150,283.20.
$299,994.52,
Juvenille
$410,265.60.

Morgičių

Mortuary $149,983.20, Miscell. 
Grand totai: Mortuary 

Disability $23,434.35, Micell. $3,154.44, 
$1,669.77, Expense $82,012.52. Totai

so

atmokėta viso $17,575.00. t

Pomirtinių iki 1958, lapkričio 15 d. išmokėta vi- 
$124,705.51.

Ligoje pašalpų iki 1958 m. gruodžio 1 d. išmokė
ta: Sename skyriuje 421 nariui, viso 14,956.25. Vie
nam nariui vidutiniškai $35.53. Naujame skyriuje iš
mokėta 123 nariams, viso $9,392. Vidutiniškai vie
nam nariui $76.37. Viso abiejuose skyriuose išmokėta 
544 nariams $24,349.05.

Apie naujai duotus morgičius, naujai pirktus 
bondsus bus referuota Morgičių ir Investmentų Komi
sijų, o apie Atlantic City SLA vasarnamio reikalus re
feruosiu Rytų Komisijos raporte.

Iš patiektų mėnesinių įplaukų ir išlaidų, matome, 
kad SLA finansinis stovis yra labai geras ir jokių su- 
sitru'kdymų finansinėje srityje nebuvo.

Va,jaus Reikalai
Be kitų skubių ir svarbių darbų, labai daug te

dirbti Pažangos Vajaus reikaluose. Po 50-to Sei- 
iki šiol išleidome 3 aplinkraščius, paraginimą liap-

ko
mo
suotiems nariams užsimokėti duokles, paruošėme dalį 
vajaus literatūros anglų kalba, susipažinime su kitų 
fraternalių organizacijų naujų narių verbavimo meto
dais ir bent keliais atvejais, susieidami su jaunimu, 
aptarėme jaunimo organizavimo klausimą.

Galiu pasakyti, kad Vajaus darbuose Vajaus Ko
misija ir Centras, visą laiką, lyg ištikimi laivo vairuo
tojai, nuolatos stovėjo prie vairo ir rūpestingai budė
jo studijuodami kryptį, apystovas ir galimybes.

Pasiekti šio Vajaus laimėjimai yra geri. Įsteig
tos 5 naujos kuopos, o šešta Jaunimo kuopa Toronte 
veikia 236 kuopos globoje.

Viso prirašyta 621 narys bendroje apdraudos su
moje $569.550. Į naujai įvestą akcidentalę apdraudą 
viso prisirašė 202 nariai bendroje apdraudos sumoje 
$217,750.00.

Platesnį raportą apie vajų patieksiu Vajaus Ko-' 
misijos raporte, nurodydamas kiek ir kokias a.pdrau- 
dų rūšis prisirašė suaugusių, kiek vaikų, vidutinį am
žių, kiek kokie organizatoriai prirašė naujų narių, ko
kios kuopos veikia gerai ir kokios yra savo veikloje 
silpnesnės, ir kurių kuopų veiklą reikėtų sustiprinti.

Turiu pastebėti, kad naujai įvestas Centrinių at
stovų urėdas buvo teigiamas reiškinys, nes tie centri
niai atstovai, kurie dirbo, davė labai gerus rezulta
tus. >

(Bus daugiau)
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ją “neteisėtu ir nepateisina
mu kišimosi į kitos tautos 
reikalus.

Mums labai džiugu, kad 
Lincolno gimtadienis supuola 
su didelio lietuvio gimtadie
niu, kuris lygiai aukavosi ir 
už Lietuvą ir už Ameriką. Tai 
mūsiškis Tadas Kosciuška.

Šiandien ir kito laisvės šu
lo, Jurgio Washingtono, gim
tadienis. Jis buvo narsus ir 
ryžtingas kovotojas prieš ti
roniją ir prieš savo dienų ko
lonializmą. Jei gyvas butų, 
jis tai smerktų ir šiandien. Jo 
laimėjimas, tai laisvės mylė
tojų laimėjimas, visur pasau
lyje. To laimėjimo dėka apie 
trečdalis lietuvių tautos ga
lėjo ir patys naudotis laisvės 
palaimomis ir paremti savo 
nelaimingų tautiečių aspiraci
jas. Jie ir šiandien jas remia. 
Simbolinga, kad jūsų minėji
mas su to didžiojo laisvės ko
votojo gimtadieniu supuola.

Šiemet 
sukakties 
va kėlėsi 
pasakė: 
jus man
kelią Lietuva i”. Tą kelią 
mums šia įproga rodo ir ma
no anksčiau suminėti Ameri
kos sukaktuvininkai. Jų at
mintis šauniai derinasi su 
musų Vasario 16-tos dvasia.

Man begalo malonu lietuvių 
tarpe Philadelphijoj antru 
kartu šiemet matyti didžiai 
gerbiamą kongresmaną Da- 
niel FUood. Jo veikla ir palan
kumas Lietuvai senos datos. 
Jo veikla Lietuvai širdinga, 
ugninga ir nenuilstama. Jis 
jau kelinti metai kai vado
vauja Vasario 16-tos kalbom 
Kongrese. Tos kalbos skait
lingos. Vien šiemet jų butą 
abiejuose Rūmuose virš 100.

ir Milašiaus mirties 
metai. Kada Lietu- 
jis viešai Paryžiuje 
“Broliai
parodėte pareigos

prancūzai,

Jos kartu kilnios ir gražios. 
Jos veidrodis šio krašto žmo
nių opinijos. Tame veidrodyje 
Lietuva graži ir vilties gau
biama. Mes dėkingi kongres- 
manui Flood už jo nenuilsta
mas pastangas prikelti Lietu- 
vų musų.

Aš grįžtu prie Lincolno. 
Jis šioje valstijoje, Gettys- 
burgo karių kapuose savo ne
mirtingoj kalboj pareiškė, 
kad reikia aukotis tikslui, už 
kurį ten mirusieji aukavosi, 
kad jų pasišventimas nebūtų 
veltui. Lietuvio krauju pri
mirkusi Lietuvos žemelė, jo 
“už Uraflo, žemės galo”, kau
lais nusėtos tundros, tai mu
sų Gettysburgas. Vasario 16 
ir musų ryžto ir aukos paža
do diena.

Vasario 
kilmingas 

“Senovėje

dr. ir ponia 
Vincas ir Ona 

Ona Navickienė, 
Skudzinskienė, ir

16-toji — tai 
pažadas tautai.

pasakė musų 
kunigaikštis:

—Greičiau geležis 
sutirps į vašką,

—Ir vanduo pavirs uola, 
—negu atšauksim 

duotą žodį— 
Vasario šešioliktoji . 
diena pažadų prisiminimo. 
Tenepavirsta musų priesaikos 

uola į vandenį 
ir geležis duotųjų pažadų 

vašku tenesutirpsta, 
Bukim tvirti, kaip 

geležis ir uola”.
J. Almi s Juragis.

Miami, Florida

• v
IS-

Lietuvos Laisvinimo Reika
lams Vasario 16 Proga Su

rinkta Virš $600.00

Vasario šešio- 
stambiausias

Jonas Basins-
50 dolerių;

Šiais metais 
liktosios proga 
aukotojas yra 
kas, paaukojęs
Miamės Lietuvių Klubas au
kojo 35 dolerius:

Po 25 dolerius aukojo:
SLA. 44 kuopa, Miamės

Lietuvių Moterų Socialis Klu
bas, A. D. ir Ona Kaulakiai, 
Dan ir Della Kuraičiai, dr. ir 
ponia Einoriai; Matas Zizas 
aukojo 20 dolerių.

Po 10 dolerių aukojo: ALT 
Sandaros 52 kp., Miamės Lie- 

v tuvių Choras,
Juozaičiai, 
Skupeikai, 
Adolfina
Zigmas Sr.; Mykolas Vaidyla 
aukojo 5 dolerius.

Po 5 dolerius aukojo: Ado
mas Noreika, J. Ratkus, Jo
nas ir^Elena Verbelai, J. Ma
žeika, teis, J. Zuris, Bernice 
Welcka, F. Rodger, p. Pleka- 
vičius, Zofija Druzilauskienė, 
Petras Sagatas, A. Alekna, 
Anita Karas, Petras ir Izabe
lė Svecinckai, P. P. Slavynai, 
P. K. Wychunas, Ona Davido- 
nis, Julius ir Vera Liulevičiai, 
Jonas ir Elzbieta Lucas, Mr. 
ir Mrs. M. Jawars, dr. S. Nai- 

i kelis, Pijus ir Zuzana Aleksy
nai, A. Drake, Mr. ir Mrs. L. 
Lietuvninkas, V. Cukrus, i 
Margareta Trimilove, B. Bu
kauskas, V. P. Jankus.

Po 3 dolerius aukojo: pp. 
Rastikai, J. Balk, Wm. Zieck. j 

Po 2
Zdanis, 
ir Mirs. 
Mre. P.
A. Vismanas, p. Smulkin, p. 
Aleksynas, Mr. ir Mrs. Kinu- 
tis, A. Noreika, J. M. Nevis, 
A. Kababilas, V. Kuksnis, 
Leo Kelly, Jenie Goodwill, J. 
Kąjackas, W. Jankus, A. Os- 
tar, Z. Mikšys, V. Dirse, A. 
N. Perry, A. Bukienė, p. Šim
kus, pp. Velykiai, p. Lukas, 
J. Krutulis, Mr. ir Mrs. Ab- 
ro(It.

Po 1 dolerį aukojo: Miss 
Petterson, P. Seep, P. Petter- 
son, p. Gebloniškis, p. Mu
rauskienė, ip. Šūkis, p. Dap- 
kunas, p. Goojienč, p. Rėklai
tis, Mrs. F. Korrl, V. Velgas,

J. Kontaut, p. Janulis, V. Ba- 
baskis, M. Bytautas, A. Eini
kis, V. Bytautienė, I. Varnas, 
J. Kvedaravičius, W a 11 e r 
Zees, J. Swolskinas, Mrs. M. 
Noreika, C. Johnson, Stella 
Lazutkienė, p. Hofman, p. 
Urbšaitis, W. Walace, p. Auk
štaitis, J. Sarpis, J. Trasas, 
A. Mickunas, A. Grakauskas, 
A. Mockienė, M. Buivydas, B. 
Zielianskas,
A. Satula, M. Karčauskas, F. 
Vaičaitis, J. Styles, J. Jurai- 
tis, J. Petraitis, A. Jackson, 
M. Baltramaitis, A. Amama- 
vičius, M. Budrickis, V. Jak
štą, A. Nevarauskas, B. Ma- 
čiulaitis, B. Želvis.

ALT Vykdomajam
Kom. pasiųsta__ $800.00

BALFui ___________
Vasario 16-tosios

Gimnazijai ______
Bendros išlaidos
susidariusios ruošiant

minėjimą ________

50.00

50.00

196.65

J. Stankevičius,

Pajamos ir Išlaidos

Pajamos:
Aukos ____________ $611.25
Įžangos bilietai ------- 245.30
Virtuvės pajamos — 246.00
Kasoje likutis 1957 m. 266.01

Viso pajamų — $1,368.56

Išlaidos:

dolerių aukojo: A. 
Magdė Anderson, Mr. 
J. Pundimas, Mr. ir 
Jakavičia, Mr. ir Mrs.

Viso išlaidų___ $1,096.65
Skyriaus kasoje
lieka ___________  $271.91

Skyriaus valdyba ir rengi
mo komisija, 
koja visiems 
dalyvavusiems

V.
ALT Miami

nuoširdžiai dė- 
aukotojams ir 
minėjime.

Skupeika, 
skyriaus iždln.

Juozas Švaistas
Laimėjo Premiją

Rašytojas Juozas Švaistas- 
Balčiunas, Susivienijimo na
rys ir Tėvynės bendradarbis 
laimėjo “Draugo” 1,000 dole
rių premiją už istorinį roma
ną iš Dr. Vinco Kudirkos gy-

......— -......

venimo “Jo sužadėtinė”. Švai- 
stas-Balčiunas yra senesnės 
kartos^ rašytojas, daug rašė 
gyvendamas Lietuvoje, vėliau 
tremtyje, o dabar, gyvenda
mas Chicagoje iš kuklios pen
sijos, neduoda savo smailiai 
plunksnai rudyti.

Tūkstantis dolerių jam į- 
teiktas vasario 1 dieną Saka
lų salėje įvykusiam tam tiks
lui suruoštam koncerte, ku
riame dalyvavo virš tūkstan
čio publikos.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Lavvrence, Mass. — Susi

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.

♦

i *

I AUKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siuntinius I SSSR ir Lietuvą, patarnavimu,

PACKAGE EXPRESS and travel agency,
by USSR)

Tet IN 7-6465 ir 
TeL MI 2-2452 ir

(Locenesed

BROOAYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue 
NEWARK, N. J., 312-814 Market Street

siunčiančios

Ine.

IN 7-7272 
MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992 
siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
musų įstaigose, 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 išsiuntimą 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.
MUSU SKYRIAI

107 So. Vermont Avė. 
IX)S ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550

♦ Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą 
trumpiausiu laiku. * Visi muitai apmokami vietoje., 
a rvi . ....... j a _ f „Z. _  « * « • • • .

78 Second Avė. 
NEW YORK 8, N. Y.

ORegon 44540

882 North 7th St. 
PHILADELPHIA 28, Pa. 

WAlnut 8-1747
Norėdami daugiau

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, IU. 
HUmboldt 6-2818 

informacijų reikalaukite musų

v

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 
' TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

Cllapel 7-5164 
firmos katalogų.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

dieną 
lankėsi 

čikagie-

žurnalo “Margu- 
ir tuo pat vardu 
radijo valandos 

atvyko Nevv Yor-

Pirmadienį, kovo 9 
Tėvynės redakccijoj 
dvi žymios veikėjos 
tės Vera Olienė ir Lilija Va- 
nagaitienė, 
čio” leidėja 
lietuviškos 
vedėja. Jos
kan dalyvauti suruoštoj aka
demijoj pagerbti vėl. adv. 
Antanį Olį ir muz. Antaną 
Vanagaitį. Akademija įvyko 
kovo 8 dieną Statler viešbu
ty, tai ta proga aplankė Tė
vynės redakciją ir centrą.

Su retom ir maloniom vieš
niom draugiškai pasikalbėta 
įvairiais šių dienų klausimais, 
neaplenkiant ir musų broliš
kos organizacijos reikalų.

Rengiama Gražus Koncertas 
Kovo 15 Dieną

Lietuvių draugai latviai 
prašo mus paskelbti, kad jie 
kovo 15 dieną, sekmadienį, 
rengia koncertą Town Hali, 
113-123 West 43-rd Street, 
New Yorke. Pradžia 5:30 va
landą po pietų.

Koncertas rengiamas 
nai ir 
artistei 
Princei. 
taip ir 
karo iš 
kietijon, 
metų
mą. Iš Vokietijos ji 
Jungtines Amerikos 
bes ir čia lavino 
garsųjį dainavimo 
prof. Victor Stott. 
lio metų 
rengiamas 
Rengėjai 
Skaidytės
certą susirinks gausus būrys 

i 

įvairių tautų žmonių ir pasi
klausys gražaus 
jaunos artistės.

Bilietus galima 
anksto Tovvn Hali
West 43-rd St., Nevv Yorke.

jau-
meną studijuojančiai 

panelei Skraidyte!
Kaip daugelis lietuvių, 
Skraidyte Prince po 
Latvijos pabėgo Vo- 
ten gyveno

ir studijavo
keliolika 
dainavi- 

atvyko į 
Valsty-

balsą pas 
mokytoją 

Po dauge- 
dabar jaistudijų, 

konccrtas-racitalis. 
tikisi, kad j p-lės 
Pince pirmąjį kon-

dainavimo

įsikyti iš 
ofise, 113

Chicago, Illinois
Dienraščio Naujienų 
Jubiliejinis Banketas

Vietinis populiarus dienraš
tis Naujienos jau 45 metai 
kai lanko lietuvius, skleidžia 
apšvietą ir teikia žinias iš lie
tuvių veiklos įvairiose vieto
vėse ir viso pasaulio. Žmo
gaus gyvenime 45 metai yra 
nemažas skaičius, bet jis 
yra daug didesnis laikraščiui, 
ypač dienraščiui, išgyvuoti 45 
metus.

Tos reikšmingos sukakties 
atžymėjimui, rengiamas ban
ketas šių metų kovo mėn. 15 
dieną, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street. 
Bus turininga meninė progra
ma ir kalbų atitinkamų 45 
metų dienraščiai paminėti.

Nėra abejonės, kad į šį su
kaktuvinį banketą atsilankys 
ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir iš apylinkių miestelių, nes 
dienraštis tarnauja visiems 
lietuviams ir įvairioms orga
nizacijoms vienodai, tai visų 
pavienių lietuvių ir organiza
cijų narių būtina pareiga da
lyvauti šiame 45 motų jubi
liejiniame bankete 
maža dale 
raščiui
mą organi 
žinių visie

Todėl aš 
vietinių Susivienijimo kuopų
nariams, nepraleisti šio jubi
liejinio dienraščio banketo, 
nes jis garsina SLA vietinių 
kuopų susirinkimus, parengi
mus, vasaros metu išvykas 
veltui, tai narių pareiga da
lyvauti bankete ir padėkoti 
dienraščiui už atliktus gerus 
darbus.

Iki pasimatymo bankete 
kovo 15 dieną.

SLA Senyvas Narys. |

ir nors 
atsilyginti dien- 

nuoširdų tarnavi- 
ijoms ir teikimą 
. lietuviams, 
patariu visiems

Newarke Vasario šešioliktosios Minėjimo Programos 
Dalyviai ir Nevv Jersey Liet. Tarybos Valdybos Nariai

Sėdi iš kairės j dešinę: Lietuvos konsulas Vytautas Sta- 
vice pirm., kun. prel. Ignas Kelme-

- garbės pirm., Vladas J. Dilis
Stovi iš kairės j dešinę: Leonas Morkūnas — iždin, kun.

Petras Totoraitis, Jieva Trečiokienė
Trečiokas — sekr., adv. Charles F. Paulis — apskrities proku
roras, adv. Andrew Salvest-Salvestravičius, N. J. valstijos 
prokuroro padėjėjas.

riai vadovavo baleto pastaty
mui. Į šį pastatymą buvo į- 
traukta kelios dešimtys pri
augančio jaunimo, apsijungu
sio Jaunių tautinių šokių gru
pėje, kuriai vadovauja O. Ra- 
zutienė. Repeticijoms ir va
karui akompanavo pianistė 
O Barauskienė, puikias deko
racijas nupiešė stud. A. And- 
ronytė ir H. Misevičius. Va
karo programi vadovavo stu
dentė Žibutė Balsytė.

Pagrindines roles balete at
liko: D. Šimonytė 
T. Rudzevičiutė -
J. Skirius 
vas, R.
O. Nausėdaitė 
šios rolės buvo atliktos pasi- 
gerėtonai puikiai, nes veik 
visos paruoštos įvairiose Los 
Angeles ar Hollyvvoodo bale
to mokyklose.
Kairienė, Tijunaitienė, Pa- 

valkienė ir eilė kitų ponių su
organizavo ir vadovąvo bufe
tui — valgyklai,
ir Vilimienė pravedė loteriją. 
Daug (bendruomeniškos tal
kos susilaukta ir iš daugelio 
kitų bendruomenės narių, šis 
parengimas buvo šauni ben
druomenės dvasios 
tracija.

Dailiojo Skaitymo

Š. m. kovo mėn.

- gulbė, 
princas, 

— princo palydo- 
Skiriutė — undinė, 

lelija. Visos

Kazimiero parapijos salėje, 
tuoj po sumos, Bendruomenės 
apylinkės valdyba Los Ange
les ir apylinkių lietuvių jau
nimui organizuoja dailiojo 
skaitymo varžybas. Premijų 
fondui daugelis lietuviškų or
ganizacijų jau paskyrė au
kas, kurias priiminėja valdy
bos vicepirm. Ig. Medžiukas. 
Varžybų teisėjais sutiko būti 
red. B. Brazdžionis, lituanis
tas F. Kudirka, kolegijos dės
tytoja E. Tumienė ir raš. G. 
Velička. |

SLA Vasarnamis Bus At 
daras Verbų ir Velykų 

Sekmadieniais

Kaip praeitais keliais me
tais, taip ir šiemet Susivieniji
mo vasarnamis Atlantic City, 
N. J., bus atdaras Verbų ir 
Velykų sekmadieniais. Norin
tieji tuos du sekmadienius 
praleisti gražiam Atlantic pa
jūry, užsisakykite kambarius 
SLA Centre, 307 West 30-th 
Street, Nevv York, N. Y., lai
šku arba pašaukite telefonu: 
LAckavvanna 4-5529.

Sušinskas Vincas, ir jo sūnūs Le
onardas, iš Janaslavo k., Lazdijų 
vals., Seinų apskr.

Sutkaitis Jurgis.
Tamašauskas Aleksandras, iš Ute

nos apskr.
Tamašuitytž-Survlliene Ona, iš 

Akmenės.

Iieškomleji arba apie juos Žinan* 
tKeji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

šinskas, Izabelė Dilienė 
lis pirm.

Nartutienė
vice pirm., Albinas S.

Newark, New Jersey

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Minėjimas Įvyko 

Vasario 16 Dieną.

Kaij^ pirmesniais metais, 
taip irt šiemet Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimą surengė New Jersey 

uvių Taryba. / Rengimo 
isija buvo sudaryta iš ta

rybos valdybos narių. Oficia- 
oji minėjimo dalis buvo at- 
ymėta N. J. valstijos guber

natoriaus ir Newarko miesto 
majoro Lietuvių Dienos pro
klamacijomis. Abi šios aukš
tos įstaigos tomis progomis 
perdavė savo nuoširdžius lin- 
kėijmus lietuvių tautai ir ra
gino nepailsti siekiant savo 
laisvės atstatymo darbe.

Gausiai prisirinkusioje baž
nyčioje buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos už Lietuvą ir 
atgiedota Libcra už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, taipgi 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Lietuvos ir Ame
rikos vėliavos, ir žuvusioms 
pagerbti vainiką ant katefa- 
lio .padėti atlydėjo uniformuo
ti lietuviai Amerikos vetera
nai ir L. A. R. Ladies Auxi- 
liary.

4 valandą po pietų bendras 
minėjimas įvyko 
Draugijos salėje, 
atidarė N. J. L.
rius A. S. Trečiokas, pakvies
damas Vladą Dilį minėjimui 
vadovauti.

Scenoje buvo: Liet, konsu
las V. Staniškas, N. J. valsti
jos vyr. gyn. padėjėjas adv. 
A.' Salvest-Salvestravičius, ap
skrities gynėjas C. P. Paulis, 
miesto majoro atst. P. Piet- 
rushis ir kun. prel. I. Kelme
lis.

Pagrindinis minėjimo kal
bėtojas buvo kons. V. Stašin
skas, kuris savo nuosaikioje 
ir įdomiais faktais pagristo
je kalboje klausytojus nuvedė 
į Lietuvos laisvės žuvimo die
nas. Jis buvo išklausytas su 
ypatingu dėmesiu. Daugumai 
tai buvo gyvas atgaivinimas 
pergyventų vaizdų ir pajudi
nimas amžinai negyjančių 
žaizdų.

Adv. A. Salvest, savo ir 
senatoriaus H. Williams var
du tarė žodį pažymėdamas, 
kad tarnybiniam pasisekimui 
savo lietuviškos kilmės užak- 
centavimas nėra kliūtis, bet 
papildymas savo asmenybės: 
“Savo lietuviškos kilmės aš 
niekados neslėpiau ir dėl to 
niekados dar nesigailėjau” — 
paaiškino jaunas advokatas.

Adv. C. Paulis sklandžia, 
gražia lietuvių kalba pažymė
jo, kad bendras lietuvių dar
bas siekiant savo valstybines 
nepriklausomybės turime visi 
laikytis vienybėje ir dvasinia
me gajume. Turime visuomet 
pasireikšti kaip geri lietuviai, 
kaip esam geri amerikonai.

šv. Jurgio
Minėjimą 

T. sekreto-

Nors salėje specialaus au
kų rinkimo nebuvo, bet minė
jimo dalyviai savo politinės 
paramos įnašą atidavė įei
dami į salę. Aukų surinkta 
apie $450.00.

Meninę dalį atliko “Rūtos” 
Radio choras, vadovaujant 
muz. A. Kačanauskui. Dekla
mavo A. Butvydaitė ir R. 
Graudušytė. Pianu akompa
navo L. Stukas.

Minėjimą tenka skaityti ge-
■ rai pavykusiu.

Laike minėjimo aukotojų 
sąrašas:

$50.00 aukojo Juozas Kra- 
likauskas.

$20.00 aukojo kun. Petras 
Totoraitis.

Po $15.00 aukojo Izabelė ir 
VI. Diliai, Jieva ir Alb. Tre
čiokai.

Po $10.00
Gudai, Kazanauskai, dr. ir p. 
Kungiai, Liet. Moterų Klubas, 
SLA 245 kuopa, A. Skučai, 
dr. J. Stanknevičius.

Po 5.00
Balbotai, A. Borcika, K. Ga
jauskas, L. Gaubas, Garoliai, 
Giraičiai, O.
Jatuliai, V.
Juškevičius, 
kun. prel. Ignas Kelmelis, Ky
mantai, Klimai, Klimeikai, 
A. Laukžemienė, Liet. Moterų 
Klubas, P. Mačiulaitis, Mor
kūnai, Panckevičienė, adv. C. 
Paulis, P. Plešunas, J. Sadau
skas, Salvestravičius, 
dienė, Stringienė, J. 
Sipaila, Sišai, Tiknys, 
čiokai, J. B. Venckai.

Po $3.00 — C. Juselienė, V. 
Kiaunė, Pretinas.

Po $2.00 
ženis, 
nė, Kontrimas, 
Lengveniai, 
kas, P. žiugždienė.

Kiti aukojo po $1.00 ir ma
žiau. Dalyvis.

I

Baltrušaičiai,

J. Ambrozaitis,

Grigalevičičnė, 
Jokūbaitis, A. 

V. Kalašinskas,

v • Skurvi- 
Stuikas, 
K. Tre-

Butvydai, Bru- 
J. Čepulis, Graudušie- 

Kvietkauskai', 
Sarkenis, šešto-

Los Angeles Calif.

Užgavėnių Blynai

Užgavėnių dieną ALB Los 
Angeles apylinkė šv. Kazimie
ro parapijos saloje suruošė 
blynų vakarą. Prisirinkusi 
pilna salė šiltai priėmė pro
gramą. Dalyvavo daug jauni
mo bei svečių 
J. Bachunas iš 
fija Barčus iš 
Visi džiaugėsi 
šta programa.

Labai geroje
rodė solistė Florance Korsak, 
nuoširdi lietuviškų parengimų 
talkininkė, padainavusi 
dainas, šauniai 
jaunieji įpianistai
Budriuno mokiniai: 
Gliaudys, Razutis.

Paprindinėjc programos da
lyje buvo inscenizuota pasa
ka—keletas “Gulbė karaliaus 
duktė”. Baleto siužetas mok. 
O. Razutienes, muzika — 
komp. J. Bertulio. Abu auto-

iš Rytų, k. t. 
Michigano, So- 
Cikagos ir tt. 
gražiai paruo-

formoje pasi-

tris 
pasirodė ir 
- komp. B. 

Skirius,

/

Pasirodymas Hollyvvoode

Hollyvvoodo aukštesniojoje 
mokykloje kasmet vyksta į- 
vairių tautinių grupių kultū
rinių pasirodymų serija. Lie
tuviams šiais metais skirta 
kovo mėn. 18 diena. Musų pa
sirodymą organizuoja Ben
druomenės apylinkės valdyba. 
Lietuviai reprezentuosis pa
čiom stipriausiom meninėm 
pajėgom. Dalyvaus B. Bud
riuno vad. šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vyrų oktetas, 
solistė Florence Korsak. Pra
nešėja
binės kolegijos karalienė stud. 
Žibutė Balsytė, 
vadovas 
Chaleden. Žodį apie Lietuvą
tars konsulas dr. J. Bielskis.

Bendr. inf.

Paieškojimai

demons-

Varžybos

15 d. šv.

Kalifornijos valsty-

pasirodymo 
adv. dr. Algerdas

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
| Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 7, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtines
JUOZAS MATUSEVIČIUS, 1 kp., Edwardsville, Pa., 

gimęs kovo 17, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 1, 1925 m. Mirė vasario 3, 1959 
m. Velionio sesers dukteriai, Dolores Gaites, po
mirtinės išmokėta ________ ______ _____________

PETRAS LESKIS, 16 kp., Harrisburg, III., gimęs bir
želio 29, 1877 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 1, 1917 m. Mirė vasario 17, 1959 m. Ve
lionio žmonai, M^arie Leskis, pomirtinės išmokėta

PETRAS GUNTORJUS, 29 kp., Westvillc, III., gimęs 
rugsėjo 23, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi- 

v rašė sausio 7, 1917 m. Mirė vasario 10, 1959 m.
Velionio dukterims, Barbarai Vackctta ir Adelei 
Clausen, pomirtinės išmokėta__ ______________

ANELE SIMiULAUSKIENE, 30 kp., Scranton, Pa., 
gimusi liepos 26, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 6, 1925 m. Mirė vasario 18, 1959 
m. Velionės dukteriai, Anna Sarovitz, pomirti
nės išmokėta __________ ________________ '_____

SALOMIJA JAlNKAiUSlKI-EJNE, 36 kp, Chicago, III, 
gimusi rugsėjo 10, 1901 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 2, 1926 m. Mirė sausio 14, 
1959 m. Velionės vyrui, Alexander Jankauskui, 
pomirtines išmokėta __________________________

ONA DUiBINSKLENE, 44 kp, Miami, Fla, gimusi 
liepos 24, 1877 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 2, 1919 m. Mirė gruodžio 27, 1958 m. Ve
lionės vaikams, Stasiui Dubinskui ir Onai Du- 
binskas, pomirtinės išmokėta _________________

ANTANINA URBONIENE , 124 kp, Bloomfield,
Conn, gimjusi spalių 13, 1891 m, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė sausio 4, 1920^m. Mirė gruodžio 
28, 1958 m. Velionės sunui, Augustui Urbonui, 
pomirtinės išmokėta ------- -------------------------------

STASYS KANDROTAS, 173 kp, Lowell, Mass, gi
męs kovo 4, 1887 m, Žaslių vaisė, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1935 m. Mirė rugsėjo 
6, 1958 m. Velionio sunui, Steponui Kandrotui, 
pomirtinės išmokėta ------- ------------ ---------------

VINCAS STULPINAS, 270 kp, Niagara Falls, N. Y, 
gimęs gruodžio 13, 1874 m, Šiaulių apskr, Lie- 
tuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 1, 1924 m. 
Mirė vasario 12, 1959 m. Velionio dukteriai, Alvi- 
nai Gelumbis, pomirtinės išmokėta . ....................

$300.00

304.00

i,ookoo

600.00

1,000.00

300.00

170.00

150.00

436.00

____ $4,260.00
____$25,987.21

Viso --------------------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
I. STAJINSKAS (Steei), 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 savaites--$36.00
P. LESKIS, 16 kp., Harrisburg, III. fJirgo 1 s. ir 2 d. ............................  10.00
A. GALINSKAS, 29 kp.,, Westville, III. Sirgo 3 s. ir 2 d. ...................... 20.00
A. SLEKIENfi, 41 kp., Lavvrence, Mass. Sirgo 3 s. ir 1 d. -............. 28.50
J. KRIZENAUSKAS, 115 kp., VVilkes Barre, Pa. Sirgo 11 s..................75.34
S. KANDROTAS, 173 kp.f Lovvcll, Mass. Sirgo 6 s. ir 3 d. ..................  27.00
O. BIC1OLIEN1!}, 102 kp.) New Kcnsington, Pa. Sirgo 4 s. ir 4 d. — 42.00 
A. PAPE1KĄ, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 8 s. ........  24.00
S. MEDELINSKAS, 199 kp., Shaft, Pa, sirgo « sav. 6 d.......................102.00
K. ADOMAVIČIUS, 245 kp., Newark, N. J., sirgo 6 sav. 2 d.................. 74.00
J. KAVALELIS, 278 kp., St>. Catherincs,, Canada, sirgo 5 dienas — 27.00
T. BANYS, 328 kp., Jamaica Plain, Mass., sirgo 5 sav. 2 d.................... 32.00

Nuo
Viso -________________ ______

pradžios Šių jpetų bendrai viso

__$497.84
$3,453.56

M. J. V1N1KAS,
SLA Sekretorių*.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Kulikauskas (Kelly) Mateušas, ir 
sesuo Elena, vaikai Mateušo, iš 
Tauragės, gyvenę Edinburghe, Ško
tijoje.

Leliuga Justinas, iš Kretingos 
apskr.

Liukus-Jazbutytė Justina.
Lukoševičius Antanas ir Feliksas, 

sūnūs Prano.
Okienč Agnė, ir vaikai Albinas, 

Elena, Marija ir Onutė.
Oksas Bronius, Mykolas ir Pet

ras, sūnus Jurgio, iš Butkunų k., 
Panevėžio apskr.

Pakalnis Petras, sūnūs Motiejaus.
Povilonis Jonas, išvyko Brazili

jon iš Lygamiškio k., Užpalių vals., 
Utenos apskr.

Rimutis Juozapas, iš Akmenės, 
vaikai Vladas ir Marcelė.

Sargelis .Petras, sūnūs 
Stankevičius Andrius.
Stukas Vitoldas, sūnūs 
Survilienė-Tamašuityte

Akmenės.

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 7-4499,

Prano.

Igno.
Ona, iš

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

#1

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’' turi daug rimtų bendradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e riko se— 
6450, Kanadoje ■— 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
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 vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 

, Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip 'gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostab’ps požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akAj . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
iinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšt! savo nuomonę.

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

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

NAUJIENOS
1739 Sonth Halsted Street, Chicago 8, Ulinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS




