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MACMILLANAS PAINFORMAVO DE 
GAULLE APIE PASITARIMUS

Prašo nusileisti ir protingo atsakymo. - Nau
ja Italijos vyriausybe. - Kardinolas Cushing 
apie senatorių Kennedy. - Anglijos spauda gi
ria ministerį pirmininką Macmillaną

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Ila- 
rold Macmillan, sugrįžęs iš Maskvos, kur kalbėjosi su 
Sovietų Sąjungos ministeriu pirmininku Nikita Cliruš- 
čev, nuvyko Prancuzijon painformuooi prezidentą I)e 
Gaulle apie pasitarimus su Chruščevu ir pasikalbėti ki
tais reikalais, ypač Vokietijos ir užsienio reikalų įninis- 
terių konferencijos laiko nustatymo.

Po daugiau trijų valandų pasikalbėjimo su prezi
dentu I)e Gaulle, spaudos atstovų paklaustas kokiais 
reikalais jiedu kalbėjosi, pareiškė, kad jiedu priėjo prie 
susitarimo, bet nepasakė kokiais klausimais susitarta. 
Iš jo neaiškaus pareiškimo spaudos atstovams matyti, 
kad prezidentas De Gaulle ne su visais Macanillaiio pa
reiškimais bei mintimis sutinka, nes De Gaulle yra ki
tokios nuomonės dėl santykių su Maskva ir laikosi kan
clerio Adenauerio nusistatymo. Bet nežiūrint skirtin-•

gų nuomonių, jiedu principe sutiko, jog derybos su So
vietų Sąjunga šiuo metu yra būtinos, tik reikia išdirb
ti vieningą planą ir tam reikalui prisiruošti.

Jiedu kalbėjosi ir dėl užsienio reikalų ministeriu kon
ferencijos vietos ir laiko nustatymo. Tas reikalas pa
liktas Washingtonui drauge su Macinillanu, kai jis at
vyks į Washingtoną ir pasikalbės su prezidentu Eisen- 
hotveriu, papasakos prezidentui kuriais klausimais bu
vo kalbėtasi su Chruščevu. Maskvoje ir kas buvo susi
tarta su prezidentu De Gaulle. Pagal De Gaulle pagei
davimą, konferencija turėtų būti sušaukta gegužės mė
nesį Genevoje, o po ministeriu konferencijos, jeigu bu
tų numatyta išspręsti vieną kitą tarptautinį klausimą, 
butų sušaukta vyriausybių vadų pasitarimas liepos ar 
rugpiučio menesį.
Jau prašo vakariečius nusileisti

Praeitos savaitės pradžioje 
sovietų diktatorius Nikita 
Chruščevas buvo nuvykęs į 
Leipzigą ir pasakė kalbą, pa
reikšdamas, kad sovietai pa
vartos griežtą politiką prieš 
vakarus, jis pasigyrė, kad ko
munistai anksčiau ar vėliau 
valdys pasaulį. Iš Lcipzigo 
Chruščevas nuvyko į Berlyną 
ir jau švelniau kalbėjo. Jis 
savo kalboje kreipėsi į vaka
rines valstybes prašydamas 
jų nusiloidimo ir protingo at
sakymo į Maskvos 
mus dėl pakeitimo 
stasuso. Tačiau tuo 
tu jis pasakė, kad
laikosi savo pirmiau padary
tų pasiūlymų, kad vakarų 
Berlynas butų padarytas “lai
svu demilitarizuotu miestu” 
ir pavestas kontroliuoti ryti
nei Vokietijai, arba aiškiau 
pasakius, komunistų kontro- 
liuomai Vokietijos daliai.

Čia Chruščevas suvaidino 
veidmainio rolę. Pirmiausia 
jis puolė Vakarus, po to krei
pėsi į vakariečius prašydamas 
nusileidimo, o pabaigoje pa
sigyrė, kad sovietai laikosi 
savo pirmesnių pasiūlymų dėl 
Beryno kontrolės.

vairių nuomonių ir padaryta 
priekaištų. Pabaigoje ministe- 
ris pirmininkas Segni atsakė 
kritikams ir paaiškino vyriau
sybės nusistątymą dėl Atlan
to pakto ir Adigie sričių klau
simo, kurių gyventojai dau- 
kiausia kalba vokiškai ir dėl 
to kila autonominių reikalavi
mų. Ministeris pareiškė, kad 
Italija yra tolerantiška ir kad 
dėl to negali būti baimės.

pasiuly- 
Berlyno 

pat kar- 
sovietai se-

pasikalbėjime su 
Look bendradarbiu 
kad bažnyčios nuo 
atskyrimas yra pa
dalyk as Jungtinių 
Valstybių gyveni-

Se-
vyriaubę pasisakė

Senatorius Kennedy Ir 
kardinolas Cushing

Massachusetts valstijos 
natorius John Kennedy, prieš 
kiek laiko 
žurnalo 
pareiškė, 
valstybės 
grindinis 
Amerikos
me, ir kad jis neprašys fede
ralinės valdžios finansinės pa
ramos parapijinėms mokyk
loms ir kad jis nemano, kad 
atstovas Vatikane butų reika
lingas prie šių dienų sąlygų.

Tokis senatoriaus Kenne
dy pareiškimas nepatiko kai 
kuriems katalikų bažnyčių 
vadams, todėl į tą reikalį įsi
maišė ir kardinolas Richard 
Cushing. Jis kalbėdamas Bos
tone Lantern klube 
savaitės pirmadienį, 
apgailestavimą, kad 
rius Kennedy turėjo
į tokius klausimus, kurie yra 
gana juokingi, kai jie statomi 
tokiam žmogui kai šen. Ken
nedy, ‘kuris yra žinomas vie
šame gyvenime, jo gyvenimas 
ir praeitis yra geriausias ko
mentaras jo įsitikinams — 
pareiškė kardinolas Cushing. 
Tokis kardinolo pareiškimas 
yra skaudus antausis visiems 
tiems, kurie skleidė visokių 
nepamatutų gandų apie sena
torių Kennedy.

Amerika
Anglijos 

vadovau- 
diploma-

rašo Anglijos spauda, 
didžioji spauda

Anglijos spauda giria 
Macmillano diplomatija

Anglijos spauda plačiai ra
šo apie savo valstybės minis
terį pirmininką Macmillaną ir 
giria jo diplomatiją, kad nuo 
jo apsilankymo Maskvoje 
tarptautinė įtampa dėl Berly
no sušvelnėjo, bet 
nenorinti pripažinti 
premjerui vaidmens 
ti Vakarų pasaulio 
tijai
Beveik visa 
stiprina Macmillano dvasią ir 
pataria nepaisyti jokių ame
rikiečių kritikų. Aišku, Wa- 
shingtonas negali būti paten
kintas, kai Atlanto sąjungos 
politikos formavimas pateko 
į Anglijos ministerio pirmi
ninko Macmillano rankas. Ke
lionei į Maskvą 
nas laikraštis, pritarė ir sek
retorius John F. Dulles, kada 
jis buvo dar sveikas.

rašo vie-

Havajai 50 Amerikos
Valstija

Praeitos savaitės pabaigoje 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Senatas ir Atstovų Rūmai 
nutarė priimti Havajų salas 
50-ta valstija į Jungtines A- 
merikos Valstybes. Už pri
ėmimą Senate balsavo 76 se
natoriai, prieš 15. Atstovų 
Rūmuose už priėmimą balsa
vo 322, prieš — 89. Šį Senato 
ir Atstovų Rūmų nutarimą 
dar turės pasirašyti preziden
tas Eisenhowcris. Po to Ha
vajų gyventojai balsavimu 
turės pasisakyti ar jie nori 
prisidėti prie Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

Havajai susideda iš astuo
nių salų, turinčių apie 390 
mylių. Prieš du metus ten bu
vo apie 539,309 gyventojai, 
bet per pastaruosius du me
tus gyventojų skaičius padau
gėjo.

Kritikuoja Kubos 
Vadą Castro

Iš Kubos pranešama, kad 
revoliucijos vadas ir dabarti
nis ministeris pirmininkas su
silaukia aštrios kritikos, jo va
dovavimo metu, kaip praneša
ma, jau sušaudyta virš ketu
ri šimtai buvusio diktatoriaus 
Batisto pasekėjų. Miami lei
džiamas laikraštis, kurį reda
guoja Daniel Vasąuiez, smar
kiai kritikuoja buvusį revoliu
cijos vadą ir dabartinį minis
terį pirmininką Fidel Castro.

Nauja Mokesčių Nuo 
Pajamų Programa

New Yorko Valstijoj

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SVEIKINIMAS NAUJIENOMS

Seniausiam lietuvių dienraščiui NAUJIENOMS 
minint savo gyvavimo 45 metų sukaktį, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, seni aušoji lietuvių broliš
koji organizacija, kuri neužilgo taip pat minės savo 
veiklos deimantinę sukaktį nuoširdžiausia sveikina 
Naujienas, jų ilgametį redaktorių dr. Pijų Grigai
tį, Naujienų Redakcijos štabą, administraciją ir 
visus bendradarbius už jų atliktus didžius visuome
ninius ir kulturinius darbus ir linki ateityje nepa
ilstamos stiprybės vadovauti kovoms už demokrati
nę. Lietuvos nepriklausomybę, kad butų pašalinta, 
musų tėvų žemėje priespaudos pančiai.

Taip pat linki dar ilgus laikus tarnauti lietuvių 
išeivijai gimtąją kalba, ginant laisvo ir lygybės tei
sę žmogui, ugdant Visuomenėje aukštesnę kultuvą 
ir tobulesnį žmoniškumą.

SLA Pildomosios Tarybos vardu
D. M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.
«

privalo būti padarytas iki ba
landžio .15 dienai.

Taip pat reikės mokėti mo
kesčius už pajamas gautas iš 
kapitalo; šie mokesčiai reikės 
sumokėti iki birželio 15 d.

Neįporporuotų įstaigų 
kesčiai mokėtini kaip iki 
bet yra nuolaidų.

2. Mokesčius už 1959
tus samdytojai išskaitys iš 
bėgamojo darbininkų uždar
bio, panašiai kaip išskaitomi 
federaliniai mokesčiai.

mo- 
šiol,

me-

3. Jei kurie samdytojai jau 
yra išskaitę iš savo darbinin
kų uždarbio mokesčius New 
Yorko valstijai už 1958 me
tus, tokie išskaitymai darbi
ninkams bus grąžinami.

4. Nauji mokesčiai nuo pa
jamų New Yorko valstijoje 
yra nurodyti tam tikrose len
telėse, kurių samdytojai 
rėš prisilaikyti.

Bendrai, mokesčiai nuo 
jamų New Yorko valstijoj 
miai padidinami.

Kaip Atrodo Lietuva ir Jos Nuotaikos

tu

pa- 
žy-

PRAKTIŠKAS DARBAS ORGANI 
ZACIJAI STIPRINTI

Musų kuopos—Susivienijimo tvirtoves. Taip mes 
žinome iš gyvenimiško patyrimo, taip mums nusako ir 
SLA Konstitucija, suteikdama kuopoms dideles teises ir 
tuo pat metu uždedama svarbiausias musy organizaci
jos gyvenime pareigas.

SLA kuopai atitenka didelė atsakomybė, nes nuo 
kuopos geros veiklos priklauso ir geras viso Susivieni
jimų sėkmingumas. Kuopa suranda visuomenes darbui 
naujų jėgų, kuopa išlaiko savo narius gerame stovyje 
ir taip pat kuopa, jeigu ji yra veikli, tinkamai reprezen
tuoja bendrą lietuvišką darbą.

SLA Centras nuolatos savo aplinkraščiais, laiškais 
ir paraginimais stengiasi kuopas paskatinti gyviau 
veikti. Bet raštai ir laiškai ne visada suteikia pagei
daujamus rezultatus. Būtinas asmeninis kontaktas, o 
kartais reikia giliau ištyrinėti vietos aplinkybes, sude
rinti vietinių veikėjų tarpusavius santykius ir dažniau
sia tenka surasti atsakingus veikėjus, jeigu anksčiau 
buvusieji sumano iš pareigų pasitraukti. Šitokius svar
bius darbus galima atlikti tik asmeniškai atsakingiems 
Susivienijimo veikėjams aplankius silpniau pradėju
sias veikti kuopas.)

Krikščionys demokratai 
valdys Italiją

Antonio Segni vyriausybei 
pareikšta pasitikėjimas, 
nate už
143, ‘prieš balsavo 97. Už vy
riausybę balsavo krikščionys 
demokratai, liberalai monar- 
chistai ir nepriklausomi par
tijoms žmonės. Prieš balsavo 
komunistai, kairieji socialde
mokratai, demokratiniai nusi
teikę socialdemokratai ir ke
letas nepriklausančių parti
joms žmonių.

Diskusijos senate dėl vy
riausybės ėjo keturias dienas, 
kurių metu buvo pareikšta į-

praeitos 
pareiškė 

senato- 
atsakyti

New Yorko valstijos seime
liui kovo 11 dieną priėmus 
kiek pataisytą gubernatoriaus 
Rockfellerio mokesčių nuo 
pajamų programą, valstijos 
mokesčių komisija ( Statė 
Tax Commission) šiomis die
nomis paskelbė tokias pakai
tas Now Yorko valstijos gy
ventojų ir čia atvykstančių 
uždarbiauti mokesčių nuo pa
jamų mokėjime:

1. Rinkimas mokesčių nuo 
pajamų Nėw Yorko valstijoj 
už 1958 metus panaikinamas 
ir niekas neprivalo siųsti už 
tuos metus savo uždarbio są
skaitos (rotum) valstijos mo
kesčių departmentui.

Bet yra išimčių. Sąskaitas 
reikia siųsti ir mokesčius su
mokėti už pajamas gautas iš 
palikimų bei globojamo turto. 
Šis atsiskaitymas su valstija

Neseniai iš Lietuvos į Va
karus atvykęs bu v. Sibiro 
tremtinys “Eltos Informaci
joms” papasakojo apie savo 
pergyvenimus ir pastebėji
mus. Be jau žinomų (iš anks
čiau atvykusių) dalykų, kiek
vienas naujas turi kai kurių 
skirtingų žinių. Visa tai pa
deda sudaryti tikresnį vaizdą 
ir apie okupuotąjį kraštą 
apie trėmimus į Sibirą.

Lietuva vis <lar išsiskiria 
iš sovietinių kraštų

Atvykėlis t. k. pasakoja, 
kad grįžusiam iš tremties į 
L i e t u vą lietuviui-tremtiniui 
susidaro toks įspūdis, kad esi 
patekęs jau į užsienį. Pripra
tusiam prie rusiškų pastatų, 
kelių, žmonių apsirengimo, 
miestų ir kaimų čia tuotj krin
ta į akį skirtingos sąlygos. 
Nors ir okupanto nuvarginta, 
Lietuva skiriasi nuo Rusijos 
tiek, kiek iš kitos pusės ji 
skiriasi nuo Vokietijos.

Pirmiausia matosi Lietuvo
je žymiai geresnis žmonių ap- 
rėdas, negu Rusijoje. Lietu
vos gyventojai nešioja visiš
kai kitų fasonų rubus, nei 
ten. Moterys ypač Lietuvos 
miestuose pamėgdžioja kiek 
galint Vakarų madas pagal 
gaunamus iš užsienio madų 
žurnalus, ir plaukų šukuosena 
daugelyje atvejų ima lygin
tis Vakarams. Drabužių spal
vos Rusijoje daugiausia tam
sios: juoda, mėlyna. Lietuvo
je įhigali vis daugiau ir švie
sesnės, margesnės spalvos. 
Ypač geriau apsirengę lietu
viai Kauno. Net tvirtinama, 
kad kauniečiai esą geriau ap
sirengę negu bot kurio kito 
miesto gyventojai Sov. Sąjun
goje. Vis daugiau drabužių 
matytis pasiutų iš amerikie
tiškų medžiagų. Vyrų kelnes 
siuvamos taip pat pagal Va
karuose įsigalėjusią madą — 
siauresnes, negu anksčiau.

Komjaunimo ir partijos pa
reigūnai kartais griežtai kri-

ir

užsienio 
randama 

to, ir vienas 
užsienio žur-
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tikuoja įsigalinčią ir Lietuvo
je “vakarietiškų” kelnių, “va
karietiškos” šukuosenos ma
dą. Kalbama apie “stiliagas” 
ir stengiamasi jiems prikiš
ti “keliaklupčiavimą Vaka
rams”.

Tačiau visa tai nesutrukdo, 
kad Kauno jaunimo, ypač 
studentų tarpe jaučiamas di
delis susidomėjimas Vaka
rais. Tai pasireiškia ne tik 
drabužių fasone, šukuosenoje, 
vakarietiškos muzikos ir šo
kių pamėgimu, bet ir tam tik
rais kalbiniais išsireiškimais. 
Uoliai skaitoma, 
literatūra, kiek 
bibliotekose, be 
kitas nučiuptas
nalas. .JAV pasiuntinybės Ma
skvoje leidžiamas žurnalas 
rusų kalba “Amerika” taip 
pat eina per rankų rankas.

Kaip šiuo metu su maistu?
Maisto problema šiuo metu 

Lietuvoje jau nebėra, tokia 
aktuali, kaip anksčiau. Kur 
nors nuošaliame miestelyje 
prekių būna maža, bet tur
guose galima gauti bemaž vi
sko ir tai dažnai pigesnėmis 
kainomis, negu valdiškose 
krautuvėse. (Be reikalo Ame
rikos lietuviai savo siunti
niuose kartais įdeda dar svie
sto, taukų, cukraus ir pana
šių produktų — jų yra ir pa
čioje Lietuvoje. Tik drabužį 
įsigyti — Ui buvo ir lieka, 
problema!). Mažesniuose mie
steliuose,, tiesa, ir dabar dar 
kartais tenka prie duonos iš
stovėti po valandą, laiko, ta
čiau jau gauti galima. Par
duodami daiktai nevynioja- 
mi į popierių, kaip buvo. ne
priklausomoje Lietuvoje, \ ar
ba kaip yra visur laisvajame 
pasaulyje. Šiaip jau su mais
tu Sovietų Sąjungoje vis dar 
blogi reikalai. Kvietinių miltų 
kai kur galima gauti tik di
džiųjų švenčių metu. Tuomet 
eilės susidaro jau iš nakties. 
Sovietiškoji liaudis maitinasi

Sektinas pavyzdis
I <*** ' Z '

Nors jau ir anksčiau buvo ne kartą Susivienijimo 
veikėjų kalbama apie svarbą lankyti kuopas, bet dabar 
atsirado nauja proga šį klausimą visu platumu pasvar
styti.

Neseniai įvykęs antrosios apskrities suvažiavimas 
padarė svarbų nutarimą, ir išdirbo planą lankyti silp
niau veikiančias savo srityje esančias kuopas. Tenka 
sveikinti antrosios apskrities praktišką, ir rimtą žygį, 
kuris neabejotinai suteiks naudas.

Bet nepakanka mums pasidžiaugti šios apskrities 
veikėjų sumanymu. Jų darbas tiek ) svarbus, kad visi, 
kurie sielojasi Susivienijimo pažangu, turime palaikyti 
jų sumanymą ir pritaikyti visuose veikiančiuose apskri
tyse. ’

SLA apskričiu dideli uždaviniai
Apskričių valdybas sudaro žinomi visoje organiza

cijoje ir aplamai-lietuvių visuomenėje asmenys. Jie 
taip pat turi ir geriausius norus patarnauti Susivieniji
mui. Bet tik labai gaila, kad vienas kitas apskritis pa
sitenkina pora, suvažiavimų į metus, kurių metu pasi
dalinama nuomonėmis ir pareiškiami gražus sumany
mai. Tokie suvažiavimai, žinoma, tam tikros reikšmės 
turi, nes jie pagyvina veikėjų nuotaikas ir siekt iek pri
sideda prie organizacijos veiklos pagyvėjimo. Bet tokie, 
nors ir labai įspūdingi suvažiavimai, negali pagydyti 
svarbesnių negalavimų.

Kuopos laukia savo veikloje paramos
Mes gerai žinome, kad yra kuopų, kurios dėl kai 

kurių priežasčių nusilpsta. Priežasčių tarpe tarp kit
ko pasitaiko ir tokie nežymus dalykai, kaip vieno kito 
veikėjo nesutarimai. Arba kuopos sekretorius sulaukęs 
vyresnio amžiaus, nori pasitraukti, kiti veikėjai nenori 
imtis atsakomybes ir nesiryžta jį pavaduoti. Gyveni
mas sukuria tiesiog šimtus įvairių atvejų, kada esti bū
tina parama iš šalies ir autoritetingas įsikišimas popu
liarią veikėjų, kuriems pasitikima. į

Taigi, šisai antrosios apskrities sumanymas ne tik 
sveikintinas, bet ir plačiausia įtaudotAnas Susivieniji
me. Jeigu minimos apskrities veikėjai gali aplankyti 
savas kuopas ir pagelbėti joms sutvirtėti, tai ir kitų ap
skričių veikėjai, gerus norus turėdami, tą patį gali at
likti.

Tik reikėtų visai praktiškai veikti. Pirmiausias 
apskrities veikėjų rūpestis ištirti, kurios kuopos susilp
nėjo. Po to reikia su jomis susinešti, bendrai pasvar
styti esamą padėtį ir neabejotinai išeitis bus surasta. 
Kuopa sustiprės ir tai bus neapsakomai naudinga vi
sam Susivienijimui.

labai prastai. Ne visada pajė
gia iš savo uždarbio ir sau
lėgrąžų aliejaus ar margarino 
nusipirkti. Bulvė ir duona jos 
pagrindinis maistas. Kaip mi
nėta, Lietuvoje su maistu 
kiek geriau, ir būtent gera 
dalimi dėka kolchozininkų
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privačių sklypelių ir jų laiko
mų gyvulių. Parduoda savo 
gaminius ne todėl, kad nega- . 
lotų patys suvartoti, bet to
dėl, kad nori pasidaryti sau 
vieną kitą rublį, nes uždarbiai 
kolchozuose, kaip visiems ži
noma, visai menki. E.
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PASIŽVALGIUS

Dienraščiui Naujie
noms 45 Metai .

Prieš 45 metus didmiestyje 
Chicagoje patrijotingųjų lie
tuvių tarpe kilo mintis leisti 
dienraštį, nes dirva tam buvo 
pribrendusi. Sumanytojų leis
ti dienraštį norai buvo geri— 
platinti apšvietą lietuvių tar
pe ir palaikyti lietuvybę Ame
rikoje bei kovoti prieš tuome
tinę caro valdžią ir Lietuvai 
gauti nepriklausomybę, nes 
tai įvyko prieš pat pirmąjį 
pasaulinį karą. Dienraščio lei
dimui pritarė nemažas būrys 
Chicagoje gyvenančių inteli
gentų ir paprasto darbo žmo
nių. Tam buvo įsteigta ben
drovė, gautas čarteris ir pra
dėta leisti dienraštis Vardu 
“Naujienos”. Pirmas dienrąš- 
čio numeris pasirodė 1914 
metais vasario mėn. 19 dieną, 
tad šių metų praeitą vasario 
mėn. 19 dieną sukako 45 me
tai kai “Naujienos” gyvuoja 
ir lanko lietuvių pastoges 
teikdamos žinias ir skleisda
mos apšvietą.

Per tuos 45 metus pirmiau 
pradėjusių eiti laikraščių už
baigė savo gyvavimo dienas, 
kiti pradėję eiti vėliau, pagy- 
vavę kiek laiko užmiršo savo 
skaitytojus ant visados. Ta
čiau populiarus dienraštis 
“Naujienos”, kurių išleidimas 
daug daukiau lėšuoja negu 
savaitraščių ar mėnesinių žur
nalų, per 45 metus išeidinėja 
reguliariai ir nesuvylė savo 
skaitytojų. Gal būt dėl to 
“Naujienoms” sekasi, kad 
riausiu redaktorium yra 
bus visuomenininkas dr. 
(jus Grigaitis, kuris gerai 
žįsta dienraščio rėmėjus,
vo gabia plunksna moka juos 
patenkinti, todėl nereikia ste
bėtis, kad “Naujienos” išgy
vavo puspenkto desėtko metų.

Be savo kasdieninų vyriau
sio redaktoriaus pareigų, dr. 
Pijus Grigaitis suranda laiko 
ir visuomeniniams darbams, 
jis yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomojo Komiteto 
generalinis sekretorius, Susi
vienijimo Švietimo Komisijos 
pirmininkas, dažnai vyksta į 
į Amerikos sostinę Washing- 
toną pasitarti su atitinkamais 
valdžios pareigūnais Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Tai neiš
semiamos energijos žmogus, 
kokių labai mažai galima ras
ti, užtai ir jo red a g u o j a m 
dienraščiui “Naujienoms” se
kasi ir jos išgyvavo 45 me
tus. Žmogaus gyvenime 45 
metai yra nemažai skaičius, 
o laikraščiui, ypatingai dien- 
čiui, išgyvuoti 45 metus, yra 
daug metų.

Tos reikšmingos sukakties 
atžymėjimui kovo 15 dieną 
Chicagoje įvyko didelis ir 
sėkmingas parengimas Lietu
vių Auditorijoje. Tame paren
gime Susivienijimą atstovavo 
Pildomosios Tarybos įgalioti 
Chicagoje gyvenanti trys Pil-

vy- 
ga- 
Pi- 
pa- 
sa-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
kuopų ir valdybos metinis su
važiavimas įvyko 1958 me
tais gruodžio mėn. 7 dieną 
Sandaros svetainėje, 124 F 
Street, So. Bostone.

Suvažiavimo rengimo komi
sijos pirmininkas A. Andriu
lionis pasveikino suvažiavimo 
dalyvius ir perdavė suvažiavi
mą vesti apskrities valdybos 
pirmininkui Juozui Arlauskui.
Suvažiavimo atidarymas.

J. Arlauskas, atidaręs su
važiavimą, patiekė suvažiavi
mui dienotvarkę ir paklausė 
ar visi pritaria tai propramai. 
Suvažiavimui pritarus, jis pa
prašė sutikimo, kad butų jam 
leista šiam susirinkimui vesti 
pasirinkti padėjėją St. 
vitį. Suvažiavimas tam 
rė.
Komisijų skirimas.
Mandtų komisijom 

žiavimui pritarus,
Al. Zenkų, A. Andriulienį, 
L Paulauską.

RezoJiuciijų 
Dr. Pilką, P. 
Viščinį.

Mandatus
metu suvažiavime 
kviesti kalbėti: 
nas,

samų parašymą suvažiavimo 
buvo vienbalsiai priimti.

Apskrities valdybos prane
šimai.

MirS Pranas Karpavičius, 
SLA 7 Kuopos Narys

Bud- 
prita-

suva- 
pakvietė: 

ir 
(

komisijon: Dr. 
Jančauską ir P.

tvarkant, tuo 
buvo pa- 

S. Michelso- 
J. Lekys, J. Vaičaitis, J.

Keslerienė, J. Mickevičius, V. 
Metrikas, V. Jankus, A. Sku- 
džinskas ir P. Jančauskas.
Pranešimai.
Mandatų komisijos vardu 

pranešimą padarė Al. Zenkus, 
pranešdamas, kad suvažiavi
me dalyvauja 10 kuopų su 35 
teisėtais atstovais ir 5 valdy
bos nariai. Viso 40 asmenų.

Dalyvauja sekančių SLA 
kuopų atstovai:

SLA 17 kuopos, Brockton, 
Mass. — J. Mickevičius, A. 
Strumskis, O. Mickevičius ir 
P. Viščinis.

SLA 53 kuopos, Chelsea, 
St. Budvitis.

So. Bos- 
Lekys, K.

St. Michelso-

Mass.
SLA 43 kuopos, 

ton, Mass. — J. 
Vileišis, J. Vaičaitis, A. Mat-
joška, J. Kruopas, V. Jankus, 
dr. Kapočius, S. Jokubauskas 
ir S. Kontautas.

SLA 175 kuopos, Arling- 
ton, Mass.
nas. - ,

SLA 308 kuopos, Brookline, 
Mass. — St. Kiliulis, P. Jan
čauskas, V. Sližauskas, B. 
Volmerytė ir J. Jurėnas.

SLA 173 kuopos, Lowell, 
Mass. — B. Plain, A. Mato
nis, E. Ramanauskienė ir L. 
Paulauskas.

SLA 131 kuopos, Norwood, 
Mass. — B. Bažis, J. Pečiulis 
ir W. Grinkevičius.

SLA 57 kuopos, Worcester, 
Mass.
rėčkas, A. Zenkus ir S. Nu
meris.

SLA 328 kuopos, Jamaica 
Plain, Mass. — A. Skudžins- 
kas, B. Mikonis ir J. Tamuvi- 
čienė.

SLA 360 kuopos, Milton, 
Mass.
Protokolų skaitymas.
Sekretorius J. Gedmintas 

perskaitė praeitų metų suva
žiavimo ir apskrities valdy
bos protokolus, «kurie suvažia
vimo su pagirimu už gerą iš-

V. Metrikas, J. Dva-

Dr. D. Pilka.

S. Biežis, E. Mikužiutė ir No
ra Gugienė. Tai padaryta dėl 
to, kad dienraštis “Naujie
nos” nuoširdžiai remia visus 
musų broliškos organizacijos 
darbus, garsina kuopų veiklą, 
susirinkimus ir įvairius pobū
vius bei vasaros metu išvy
kas.

Mes sveikiname dienraštį 
“Naujienas”, išgyvavusias 45 
metus, linkime dar daug me
tų gyvuoti, tęsti toliau kovą 
už demokratinę Lietuvos ne
priklausomybę ir sulaukti 

domosios Tarybos nariai: dr. ' auksinio jubiliejaus k

Pirmininkas J. Arlauskas 
apibudino apskrities valdybos 
veiklą. Sekretorius J. Ged
mintas pažymėjo, kad Susi
vienijimas turi būti ne tik 
apdraudos kompanija, kaip 
daugelį galima rasti Ameri
koje, bet turi dirbti lietuvy
bės darbą, eiti su jaunimu ku
riant Susivienijimo ateitį.

Iždininka.s J. Dvareckas 
pranešė apie apskrities valdy
bos finansus. Praeitais metais 
apskritis suruošė 2 piknikus 
iš kurių turėta pelno $178.09. 
Šiuo metu apskrities kasos 
balansas yra $613.81. \

Organizatorė J. Tumavičie- 
nė nupasakojo sunkumus ga
vimui į SLA naujų narių.

Laisvės Varpo radijo reika
lais kalbėjo “L. V.” valdybos 
pirmininkas ir pranešėjas P. 
Viščinis, apibudinęs vedamą 
radijo programą ir turimus 
sunkumus prašydamas “Lais
vės Varpą” remti.

Visi pranešimai suvažiavi
mo vienbalsiai priimti. 
Pageidavimai ir aukos.

SLA 53 kuopa įnešė pagei
davimą, kad apskrities tary
ba ateinančiais metais su
rengtų visiems buvusiems 
apskrities valdybos pirminin
kams pagerbimo banketą, 
o mirusius pirmininkus ati- ] 
tinkamai prisimintų.

“Laisvės Varpo” radijo 
programa talieka didelį darbą 
lietuvybės palaikyme, lietuvių 
kultūros puoselėjime ir tei
singai informuodama apie į- 
vykius okupuotoje Lietuvoje, 
todėl suvažiavimas pageidau
ja apskrities valdybos para
šyti visoms apskrityje esan
čiom kuopom laiškus prašy
damas “Laisvės Varpą visa
pusiškai remti skiriant jam
aukas ir įstojant į “Laisvės Į SLA 198 kuopos mėnesinis 
Varpo” sprendėjus.

J. Dvareckui įnešus, J. Kes- 
lerienei parėmus, 
mas nutarė 
paaukoti 25

Apskrities
išlaidos už 1958 metus sumo
je $90.50 įnešus J. Dvareckui, 
J. Keslerienei parėmus, suva
žiavimas nutarė apmokėti. 
Valdybos rinkimai.

1958 m. vienbalsiai išrink
ta sekanti apskrities taryba:

Pirmininkas
lauskas, vice pirmininkas —
Povilas Jančauskas,
rius
dininkas — Jonas Dvareckas,
iždo globėjai 
ir A. Skudzinskas.

Organizatoriai — J. Tiima- 
vičienė, A. Kriaučialis ir J. 
Vaičaitis.
Parengimų komisijos.
Numatoma surengti sekan

čiais metais 2 atskiriose vie
tovėse gegužines, tam tikslui 
išrinktos dvi
rengti komisijos iš šių asme
nų: Bostone 
nis, B. Volmerytė ir J. Jurė
nas. Wbrcesteryje — J. Dva
reckas, A. 
Metrikas.

Apskrities 
vimui laiką 
spręsti 
nuožiūrai.

Šių metų vasario 11 dieną 
SLA 7-ta kuopa neteko veik
laus nario, Prano Karpavi
čiaus, kuris pasirgęs keletą 
savaičių išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, sulaukęs arti 72 metus 
amžiaus. Velionis Pranas bu
vo gimęs Lietuvoj, Maciūnų 
kaime, Prienų parapijoj. Į šią 
šalį atvyko 1907 metais ir ap
sigyveno Pittston, Pa. ir dir
bo anglių kasyklose.

Velionis Pranas į Susivieni
jimą įsirašė 1931 metais ir 
buvo ištikimas narys savo or
ganizacijai, atlikdavo visas 
jam pavedamas pareigas pa
vyzdingai, taipgi buvo patrio- 
tingas lietuvis, rūpinosi lietu
viškais reikalais ir dėl 
nuolatos sielodavosi,
metais velionis kuopoj ėjo 
d o globėjo pareigas.

Palaidotas vasario 14 die
ną iš Casimier Kizis laidotu
vių koplyčios nuvežtas į šv. 
Kazimiero bažnyčią, o iš baž
nyčios nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines ir palaidotas 
amžinam poilsiui.

Dideliame nubudime liko 
žmona Magdė Karpavičienė, 
viena duktė Ona McDeyr, gy
venanti Kenilworth, N. J., ir 
trys sūnus, Antanas gyvena 
Kenilworth, N. J., o Juozas 
ir Kazimieras 
paliko penkis 
sesutes, kurių 
Amerikoje, o
ir didelį būrį draugų ir pažįs
tamų.

Visa kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą nubudi
me likusiai šeimai, o Tau Pra
nai, lai būna lengva ilsėtis 
šaltoje ir laisvoje žemeje.

Nellie T. Bayoras, 
Finansų sekretorė.

ju 
1943 

iž-

t

namie, taipgi 
anukus ir tris 

viena gyvena 
dvi Lietuvoje,

Akron, Ohio

ŠIA 198 Kuopos Veikla

Š. m. kovo 5 dieną įvyko

suvažiavi
“Laisvės Varpui” 
dolerius.

tarybos algos ir

Juozas Ar-

sekreto-
Juozas Gedmintas, iž-

J. Keslerienė

parengimams

A. Andriulio-

Kriaučialis ir V.

tarybos suvažia- 
ir vietą palikta 

apskrities tarybos

Arlauskas
6 vai. va

Pirmininkas J. 
suvažiavimą uždarė 
karo kviesdamas visus daly
vius dalyvauti SLA 43 ir S. 
L. A. 308 kuopų vakarienėje.

SLA 2-ros apskrities valdy
bos pirmininkas

J. Arlauskas, 
Sekretorius J. Gedmintas. I

Sveikatos skyrius

Kovo 20, 1959

A

I
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

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

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

TOLIMESNIS KŪDIKIO AUGIMAS 
IR VYSTYMASIS IKI 3 METŲ

AMŽIAUS
Pas jaunų kūdikį galvos kaulai yra 

jlesuaugę, juos jungia siūlės, kurios nė
ra sukaikėjusios. Kaulų kampuose4 yra 
moumoneliai išviso 6, pradžioje padeng
ti oda; kaulams augant ir kalkėjant mo
umoneliai sukalbėja ir išnyksta. Svar
bus yra didysis priešakinis moumonelis 
— galvos viršuje, jis yra keturkampis, 
romboidinis, kurio diametras yra 2.5 x 
2.5 cm. pas naujagimį; vėliau jis mažė
ja, kietėja ir užsidaro apie metų gale. 
Šis moumonelis yra labai svarbus kai- 
kurių ligų diagnozui ir gali rodyti, kaip 
vystosi smegenys. Jeigu jis ilgai neuž
sidaro, tai gali būti racliito ženklu, net 
rodyti koki kita sunkesni stovi.* c v i- c

Kas liečia kūdikio odos, tai ji ne
prakaituoja pas naujagimį, nes prakai
to liaukos yra dar neišsivysčiosios, o tik 
po mėnesio jos pradeda veikti. Kūdikis 
išdalina, nemaža dali skysčiu per oda su 
prakaitu. Dviejų savaičių kūdikio aša
rines liaukos pradeda veikti, tai tik nuo 
to amžiaus ar kiek vėliau jis verkia aša
rodamas. Kūdikio raumenys stiprėja 
jam augant, jis jau stipriau pakelia gal
vutę ir kiek draug nugarytę paguldytas 
ant pilviuko sugeba, pakelti aukščiau. 
Todėl patartina jį guldyti ant pilviuko 
porų kartų į dieną. Jo juslės vystosi 
gan greit, nors naujagimis reagavo į 
šviesą, bet. nematė daiktų, aplinkos, nuo 
2 mėnesių jisaiyjiios mato; vedžioja aku
tėmis rodomą‘jam daiktą; jis pradeda 
pažinti tėvus ir daiktus dažniau mato-

mus, pav. pieno buteliuką, šaukščiuku ar 
ciulpuką. Nors jis dar negali pažinti 
spalvų, bet išsigąstu ir verkia pamatęs 
kokį juodą, didesnį daiktą arti savęs, 
ar juodus drabužius, tuo tarpu mėgsta 
ir šypsosi į šviesius daiktus. Jo klausa 
irgi padarė tuo laiku didelę pažangą: 
jis pasuka galvutę užgirdžius balsą ar 
kitą garsą; jam patinka muzikos ar dai
nų ramia melodija; jos veikia jį rami
nančiai, jis jaučiasi laimingas. Kuomet 
tėvas prieina prie jo su molonia veido 
išraiška, su šypsena, jis džiaugiasi ir 
šypsosi. Pasitaiko, kad. pasirodžius tė
vams su piktu, susiraukusiu veidu, kū
dikis išsigąstą, susijaudina, verkia! Tai 
kaip svarbu, kad motina ar tėvas artin
tus! prie jo geroje nuotaikoje, neparo
dytų liekant r tuno, ar pykčio, nepaliestų 
jo grubiai, skaudžiai, Todėl jie turi iš
mokti save valdyti, vystyti gera norą ir 
valią, save perauklėti, nes yra svarbu 
ir ankstyvam kūdikio amžiuje; kad tė
vai butų subrendę.

Ir kitos kūdikio juslės vystosi, taip 
jo skonis tobulėja, jis’neretai atsisako 
imti vaistus, ar pakeistą maistą; taipogi 
reaguoja (Stipriau ir į maisto temperatū
rą ar i šaltus šlapius vystyklus. Jo indė- 
šiai darosi vis daugiau koordinuoti: 
paduotą žaisliuką į rankas, palaiko jį 
jau 2 mėn. amžiuje, o 3-4 mėn. jis pats 
siekia ir painia žaisliuką.

Šituo laikotarpiu tėvai turi atydžiai 
stebėti kūdikį, jo juslių ir kitų funkcijų 
išsilavinimą, taikytis jo išsivystymui ir 
norui, teikti reikalingus patarnavimus. 
Bet ne vargvti jo, (neduoti vis naujus 
daiktus ir žaisliukus, bet teikti galimy
bę prisižiūrėti, pažinti juos, kad jo dva
sinės ir intelektualūs jėgos tobulėtų.

(Bus daugiau)
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skyriaus pirmininkas 
Daugėla. Labai įdomią 
programą duos pagar- 
Ciurlionio Ansamblis, 
reta proga akronie- 
pasigerėti gražiomis 

Šia proga kuopos 
nutarė iš kuo-

durnas, simpatiškumas visus 
jos draugus vertė ją mylėti.

Laidotuvių koplyčioje pa
šarvota labai gražiai atrodė 
paskendusi tarp daugybes gė
lių ir tas sudarė graudų mo
mentą savo draugams, kai 
reikėjo atsisveikinti ir pasku
tinį kartą su ja atsiskirti.

Mylima Adele, ilsėkis amži
nai Dėdės Šamo žemelėje, o 
mes Tavęs kol gyvi busime 
neužmiršime. J. K.

St. Petersburg, Fla

susirinkimas. Be visos eilės 
aptartų reikalų buvo padary- 

I ta du svarbus pranešimai.
Š, m. balandžio 26 dieną šv. 

Petro parapijos salėje įvyks 
Lietuvių Dienos paminėjimas, 
kurį rengia ALTo Akrono 
skyrius. Kalbės ALTo Gleve- 
lando 
Jonas 
dainų 
sėjęs 
Tikrai 
čiams
dainomis, 
susirinkimas 
pos iždo <paskirti 25 dolerių 
auką.

Kitas svarbus pranešimas 
buvo padarytas kuopos pir
mininkės Gaškienės, kuri pa
sakė, kad metinis kuopos iš
važiavimas bus liepos 4 die
ną Luko sodyboje. Tenai bu
vo išvažiavimas praeitais me
tais. Vieta patiko visiems at
silankiusiems. Pradėta rūpin
tis, kad išvažiavimas butų į- 
domus. Korespondentas.

Kenosha, Wis

Mirė Adele Inkmann 
(Povilenskiutė)

SLA 212 kuo,pos narė Ade
lė Inkmann (Povilenskiutė), 
mirė vasario 25 dieną, sulau
kusi 41 metus amžiaus. Pa
laidota vasario 28 dieną šv. 
Jurgio kapinėse. Dideliame 
nubudime paliko vyrą Marcei 
ir Mamytę Oną Povilenskie- 
nę, ir visus tuos, kurie Adelę 
pažino.

AdeflS gimė, augo ir visą 
laiką gyveno Kenoshoj, ji bu
vo patriotinga Ar puiki lietu-? 
vaitė, jos malonumas, nuošir-

SLA 373 Kuopos Veikla

pagarba ir prižadėjo koge- 
riausia daboti, kad jisai svei
kas gerai augtų. Liudytojais 
arbav kūmais buvo Jokūbas 
Maskeliūnas ir Damicelė Stau- 
pas, antra pora buvo Jonas 
Pašakamis ir Adolfina Warp- 
nik. Abu bumai įdavė, po pen
kinę naujagimiui dėl marški
nėlių.

Po visų ceremonijų visi su 
gera nuotaika linkėjo šiai 373 
kuopai kogražiausios ir sėk
mingiausios ateities.

Kuopos Korespondentas.

— P. Artzibushev, 
Jonas Sauza, P. I

lai- 
su- 
to- 
gy-

Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta $260.00 aukų.

Sėkmingai praėjusiame St. 
Petersburg, Fla. Vasario 16 
dienos minėjime, Lietuvos 
svinimo reikalams buvo 
rinkta $260.00 aukų. Dėl 
kio nedidelio skaičiaus čia
venančių tautiečių, tai gana 
stambi suma.

Šios iškilmės įvyko šešta
dienį, vidurdienyje, vasario 
14-tą dieną. Pradžioje buvo 
patiekti pietus, kuriuos pa
ruošė darbščios šeimininkės. 
Paskiaus rengimo komiteto 
pirmininkė p-nia P. Gribienė 
atidarė programą ir pasveiki
nusi svečius ibei viešnias, pa
kvietė pirmininkauti 
J. T. Zurį.

Trumpas 
vietiniai —

teisėją

pasakė 
šešto- 

atvykęs

kalbas
p. Frank 

kas, dr. D. Jasaitis ir 
iš Chicagos ALT iždininkas
M. Vaidyla. Paskiau sekė dai
nos, kurias atliko choras ir 
solistas.

Są/rašas Aukotojų

Teisėjas J. T. Zuris auko
jo $25.00, dr. D. Jasaitis — 
$15.00, F. šeštokas — $10.00,

J. Maskoliūnas — $10.00 ir 
M. Vaidyla $10.00.

Po $5.00 aukojo — B. Tri
buris, Ch. Ūselis, G. ir P. Gri- 
bai, J. Abaras, pp. K. Stau- 
pai, ponia N. Artzibuskev, 
pp. A. Paleckei, V. Jomantie
nė, pp. S. Warpnikai, p. Va- 
traJbnickas, pp. Z. Vitkai, pp. 
J. Sinkai.

Viktorija Jacobs aukojo 
$4.00.

iPo $2.00 — P. Karaliūnas, 
B. Samoška, Jonas Skapins- 
kas, J. Spitlis, E. Naginskas, 
Ona Juška, P. Širvis, Anta
nas Vilis, Antoni Stnis.

Po $1.00
P. Kiasas,
Grimes, A. Stankus, Ona Vi
lis, pp A. Williams, P. Žeko
nis, p-nia Czesna, p-nia Sa- 
demy, p-nia Skodis, P. Mažei
ka, J. Savickas, J. Laukevi- 
čienė, P. Blizas, V. Dapšys, 
M. Keturakis, S. Paukštys, J. 
Kriukas, G. Rokas, pp. Woz- 
butai, M. Triburis, P. Ainoris,. 
P. Subačius ir P. Parmelas.

Visiems aukotojams, vi
siems pasidarbavusiems ir vi
siems atsilankiusiems, rengė
jai reiškia nuoširdžiausią pa
dėką.

Kitas Svarbus Įvykis

Kitas šios SLA 373 kuopos 
svarbus įvykis buvo vasario 
28 dieną. Tai buvo šios kuo
pos krikštynos, arba priėmi
mas čarterio. Kuopos darbš
čiosios šeimininkės pagamino 
gerus pietus dėl kuopos narių 
ir jų draugų.

Po pietų su tam tikromis 
apeigomis, labai įspūdingai, 
organizatorė P. Gribienė, at
likdama motinos rolę, perda
vė tėvui K. Staupui, kuopos 
pirmininkui, globoti tą nauja
gimį, kuris priėmė su didelia

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Lawrence, Mass.

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.

—o—
Ansonia, Conn. — Susivie

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

—o—-
Chicago, Illinois.

vienijimo 134 moterų kuopos 
ruošiamos paskaitos jvyks ba
landžio mėn 10 ir 24 dieno
mis, 7 valandą vakare, Jauni
mo Centre, 5620 S.o Clar- 
mont Avenue. Paskaitų ruo
šėjos kviečia vietinius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
paskaitose.

Susi-

Susi-

SLA narių pareiga lanky
ti kuopų parengimus.

j

t

į

*
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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.

(Tęsinys sekretoriaus raporto)
Izipsuoti nariai

Metams besibaigiant teko nuodugniai peržiūrėti 
visų narių stovis. Pasirodė, kad šiemet lapsuotų narių 
skaičius bus gana didelis, nes siekė netoli 300. No
rėdami šį taip blogą reiškinį organizacijai pataisyti, 
buvome priversti skubiai išleisti paraginimą lapsuo- 
tiems nariams susimokėti duokles. Tų paraginimų ko
pijas pasiuntėme kuopų finansų sekretoriams. Aišku, 
kad užsilikę mokesčiai sumokėti yra sunku, nes nors 
ir nedidelės mėnesinės sumos, bet kai susideda kelių 
mėnesių mokesčiai jau sudaro didesnę sumą. Todėl 
paraginant sumokėti mokesčius teko pritaikinti spe
cialios privilegijos ir visus lapsuotus narius teko at
leisti nuo dviejų sąlygų išpildymo: 1) nereikalauti gy
dytojo paliudymo ir 2) atleisti nuo tų 5%, kuriuos tu
ri sumokėti kiekvienas narys patekęs suspendavimo 
stovyje. Tuos 5% pažadėjome padengti iš Ekspen- 
sų Fondo. Esu nuomonės, kad šiuo paraginimu Cen
tras daug pagelbėjo kuopų sekretoriams, nes juos at- 
palaidojo nuo panašaus darbo.

Viso parašėme ir išsiuntėme 288 laiškus.
Kaip žinote jau praėjo daugiau 20 metų, kaip į- 

vedėme taupomąją 20 metų apdraudą. Todėl dauge
lio narių apdraudos jau pribrendo ir nariai jas atsi
ima. Dėl šios priežasties taipgi nustojame nemažo 
skaičiaus narių.

Kad apeiti šį taip neigiamą narių netekimo reiš
kinį, iš anksto rašome laiškus visiems nariams, kurių 
.pdraudos jau pribrendo, su nurodymais kokias ap- 

draudas jie gali gauti, jei atsiėmę savo apdraudą mo
kės ir toliau tas pačias duokles. Šie laiškai padidina 
SLA Centre darbą. Reikia sekti tokių narių stovį ir 
beveik kiekvienam idividualiai daryti apskaičiavimus, 
nes tokių, lentelių dėl įvairaus amžiaus ir pasirinkimo 
įvairių apdraudos rūšių dar neturime.

SLA 50-to Seimo protokolas

Seimo protokolas, kaip visi pastebėjote buvo at
spausdintas Tėvynėje atskiru 2 puslapių priedu, pra

dedant Tėvynės No. 42, baigiant No. 50.
Be kitų Seimo nutarimų teko atkreipti ypatingas 

dėmesis į SLA reikalus Kanadoje. Kad neužvilkinti 
SLA įsiregistravimo reikalo Kanadoje, tuojaus pradė
jau susirašinėti su Department of Insurance Ottawa, 
Canada. Jis buvo labai palankus musų susirašinėji
mui ir atsiuntė visas reikalingas informacijas, instruk
cijas ir įstatymus. Kadangi įsiregistravimo klausi
mas Kanadoje bus svarstomas atskiru dienotvarkės 
punktu, todėl platesnius duomenis šiuo reikalu patiek
siu svarstant šį klausimą.

Su kitais 50-to Seimo nutarimais, kurie buvo pa
vesti išspręsti P. T. jau buvo susipažinta poseiminiame 
Tarybos posėdyje, o kiti klausimai, kaip poilsio namo 
buvo aptarti Vą'jaus Komisijos suvažiavimo metu ii' 
jie bus svarstomi taipgi šiame pasėdyje.

Darbas įvairiose komisijose

Kaip žinote man tenka dirbti dar keliose komisi
jose. Daugiausiai darbo ir rupesnio turime Vajaus 
Komisijoje, bet kaip anksčiau minėjau, dirbame kiek 
įmanydami ir pasiektais šios komisijos laimėjimais 
galime tik džiaugtis.

Investmentų srityje, be pirkimo vieno bondso, 
nieko naujo neįvyko.

Morgičių Komisija apsvarstė kelias aplikacijas, 
kai kurias išsprendė krivūlės keliu, veik visus nutar
tus duoti morgičius jau išmokėjome. Morgičių reika
le jokių net menkiausių nesusipratimų per šį laiką ne
įvyko. Bet dėl davimo morgičių esu išdirbęs naują 
planą, kurį patieksiu svarstyti atskiru dienotvarkės 
punktu.

Tautos Reikalų Komisijos darbuose neįvyko nieko 
naujo. Poryt teks dalyvauti ALT suvažiavime ir jau
čiu, kad šiame suvažiavime bus siūloma padaryti kai 
kurių naujų pakeitimų.

Rytų Nuosabyvių Komisijai teko atlikti visa eilė 
mažų darbų. Kaip žinote plėšikų įsilaužimai į Centro 
patalpas pasikartojo jau kelius kartus. Didelių nuo
stolių nepadarė, bet teko imtis visų reikiamų priemo
nių, kad apsaugojus SLA turtą. Kad nepasikartotų 
plėšimai teko pridėti nauji durų ir langų užraktai. 
Taip pat teko atlikti keletą smulkių remontų SLA na
me esančiame kieme, bei prižiūrėti ir rūpintis, kad ne
įvyktų nesusipratimų su nuomininkais.

Atlantic City SLA namo reikalu teko atlikti dau

giau darbų. Juos išvardinsiu Rytų Nuosavybių Ko
misijos raporte.

Suglaudus mano pranešimą apie da?bą įvairiose 
komisijose, galiu pasidžiaugti, kad ir čia jokių nesu
sipratimų nebuvo ir visą darbą su įvairių komisijų na
riais atlikome kiek įmanoma greit, sąžiningai, rūpes
tingai ir sklandžiai.

Pomirtinių išmokėkime jokių nepaprastų dalykų 
neįvyko. Viena byla buvo neaiški, ją atsivežiau į šį 
posėdį, kad padaryti nutarimą.

Ligos pašalpos skyriuje padėtis tokia pat, kaip 
seniau. Buvo neaiškumas dėl vienos ligos. Tą bylą 
pasiuntėme peržiūrėti SLA daktarui kvotėjui dr. S. 
Biežiui, jo nuomonei ir rekomendacijai gauti.

SLA Centro santykiai su SLA kuopomis buvo kuo 
geriausi, nes su visais kooperavome kuo nuoširdžiau
siai. Nežinau, ar kada praeityje yra buvę taip sklan
dus, draugingi santykiai su kuopomis, kaip buvo per 
šį paskutinį laikotarpį.

Esame gavę bent keletą pasiguodimo laiškų dėl 
esamų sunkumų kuopose, bet tie sunkumai imtinai 
slegia kuopų finansų sekretorius. Už tai praeitame 
50-tam seime, gerai suprasdamas kuopų finansų sek
retorių padėtį, ne tik sutikau, bet ir siūliau, kad jiems 
butų sudarytos sąlygos gauti duoklių kolektuotojus 
ir tam tikslui buvo paskirtas atlyginimas. Su tuo 
seimo nutarimu nenugalėsime sekretorių visų sunku
mų, bet manau, kad palengvinsime jų sunkią naštą.

Su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad ypatingai 
jautriai kuopų sekretorių darbą užjautė SLA prezi
dentas P. Dargis ir visi kiti Pildomosios Tarybos na
riais Vis/ ipagelbėjo kuopų sekretoriams patarimais 
laiškais, net asmeniškai, kur tik galėjo.

Kaip mano kooperavimas su įvairių komisijų na
riais buvo labai geras, taip lygiai kooperavimas buvo 
kuo geriausias su visos Pildomosios Tarybos nariais. 
Už tą taip gilų, brolišką kooperavimą ir pagelbėjimą 
visuose SLA reikaluose esu Jums visiems nuoširdžiai 
dėkingas. Tą Jūsų kooperavimą labai įvertinu ir su
prantu, nes Jus visi vedini gražiausių širdies troški
mų, nesigailite jėgų ir darbo, kad tą šviesųjį musų 
broliškumo rūmą SLA dar gražiau papuošti ir kad 
darbais savo mielą organizaciją iškelti į naujas ver
tybių aukštybes.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Išsamiai apsvarsčius raportą N. Gugienci įnešus, 
E. Mikužiutei parėmus sekretoriaus raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir visi jo atlikti darbai ratifikuo
ti.

6. SLA iždininkė N. Gugicnj savo raportą patiekė 
raštu.

SLA Iždininkės Raportas Pildomosios Tarybos Suva
žiavimui, Chicagoje, Gruodžio 4-5 dd., 1958 Metų 

Naujos Paskolos Duotos 1958 Metais 
(Iki gruodžio 1 dienai)

Bal. 9, 1959 — 373-375 W. Broadway,
So. Boston, Mass.__________$20,000.00

Bal. 24, 1958 — 10908 Magnolia Drive,
Cleveland, Ohio ____________ 23,330.00

Liepos 1, 1958 — 17555 Stansbury Street,
Detroit, Michigan ___ _____ j 6,000.00

Rūgs. 9, 1958 — 441-3 Sunbury Avė.,
Minersville, Pa. ____________ 8,500.00

Rūgs. 26, 1958 — 2815 N. Neenah Avė.,
Chicago, III. _______________ 9,000.00

Spalio 23, 1958 — 216 Gatės Drive,
Munhall, Pa.  _____________ 15,000.00

Lakr. 1, 1958 — 14308 Ward,
Detroit, Mich.______ _____ _ , 7,500.00

Gruod. 1, 1958 — 1644 Westmont Avė.,
Pittšburgh, Pa. _____________ 9,000.00

Gruod. 1, 1958 — 1413 Midland,
Royal Oaks, Mich. __________ 7,500.00

Viso _______ 1_________________  $105,830.00

Atmokėtos Paskolos
Rugp. 1, 1958 — 8605 So. Marshfield Avė., 

Chicago, III. ________________ $150.00
Kovo 15, 1958 — 204-08 W. 5-th St.,

So. Boston, Mass. ___________ 1,600.00
Bal. 18, 1958 — 373-375 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.________11,200.00
Bal. 19, 1958 — 33 Kenberma Rd.,

Dorchester, Mass. ___________ 200.00
Lapkr. 12, 1958 — 3705 — 68-th St.,

Woodside, N. Y. ____________ 4,600.00

Viso atmokėtų paskolų (pilnai) $17,750.00 
(Visos paskolos yra geram stovyje, nuošimčiai ir 

numokėjimai padaryti laiku).
(Bus daugiau)

Rockford, Illinois

Trumpai iš Kuopos Veikios

SLA 77 kuopa po savo su
sirinkimo surengė sveikatos 
reikalais pamokas. Daktarė 
D. Surantienė, kuopos narė, 
pasižadėjo prirengti paskai
tas, bet ant nelaimės pati su
sirgo ir negalėjo atvykti į su
sirinkimą, tai ant greitųjų su
sisiekta su kitu musų kuopos 
nariu dr. Valentinu Pliopliu, 
kuris atvyko po susirinkimo 
ir visus nudžiugino.

Dr. Plioplys kalbėjo trum
pai, bet daug pasakė kaip se
niems, taip ir jauniems svei
katingumo atžvilgiu, nes ži
nių apie sveikatą niekad ne
būna perdaug. Jis pažymėjo 
kaip užsilaikyti sveikais iš 
lauko, iš vidaus ir kaip užsi
laikyti, kad širdis atlaikytų 
žmogaus amžiui. Jo pamoka 
visiems patiko. SLA kuopa 
dėkoja dr. Pliopliui už ,jo lai
ką ir pastangas, o dr. Suran- 
tienei linki greKąi pasveikti.

Mirė Kuopos Narys

Po ilgos ligos mirė SLA 77 
kuopos narys K. Radžius, su
laukęs apie 68 metus, buvo 
nevedęs, atvyko į Rockfordą 
iš Kevvanie, III., ten užlaikė 
užeigos biznį. Rockforde dir
bo baldų fabrike. Jam mirus, 
jo kūnas nuvežtas ir palaido
tas Kewanie, III. kapinėse, 
nes ten jo sesuo gyvena.

Vasario 16 Minėjimas
Lietuvių šventės minėjimas 

16 dieną vasario pavyko kuo- 
puikiausiai. Musų Rockfordo 
nedidelė lietuvių kolonija, bet 
mes su aukomis sumušame 
didelį Pittšburgh, Pa., aukų 
surinkome su viršum 7 šim
tus dolerių. Turime didžiuo
tis, kad musų lietuviai vienin
gai ir nuoširdžiai nusiteikę 
remti Lietuvos kovą už lais
vę.

Margučių Pobūvis
BALFo skyrius rengia mar

gučių pobūvį sekmadienį, ba
landžio mėn. 5 dieną. Bus su
vaidinta vieno akto komedija ( 

ir dovanos už gražiausius 
margučius. Kviečia visus da
lyvauti SLA 77 kuopos

Korespon (lentas.

Chicago, Illinois
Iš SLA 134-tos Moterų 

Kuopos Pastogės

Kovo mėnesio susirinkime 
tarp kitų reikalų buvusio 
žaidimo vakarėlio, rengimo 
komisija C. Austin, B. Jezavi- 
tas, H. Cižauskas, A. Bučins
kas savo pranešimais susirin
kusias malonei nuteikė įrody
damos visų svečių ir narių 
musų darbams nuoširdžią pa
ramą, kuri davė nepaprastai 
gražių pajamų.

Tad šiuomi rengimo komi
sija ir kuopos valdyba reiš
kia nuoširdžią gilią padėką: 
Sandarai, Naujienoms, Tėvy
nei, p. Safijai Barčus, p. Lili
jai Vanagaitienei padėju- 
siems svečius sukviesti, St. 
Anthony Saving and Loan 
Ass’n už daugelį labai gražių 
dovanų, kuriomis galima pa
sipuošti ir pažaisti: p. M. Vai- 
dylai, p. M. Gudeliui ir vi
soms narėms aukavusioms 
puikias dovanas, skanias vai
šes ir bendrai visoms dirbu
sioms; ir visiems mieliem- 
siems svečiams už atsilanky
mą ir musų darbo parėmimą. 
Mums buvo nepaprastas ma
lonumas susidariusioje jau
kioje aplinkumoje visus sve
čius apdovanoti ir pavaišin
ti.

Dar kartą prašome visų 
priimti musų širdingiausią 
padėką.

Paskaitų rengimo komisija 
pranešė, kad paskaitos vyk
sta gražia tvarka su pilna 
svetaine klausytojų, kurie rei- ( 
škia gilų pasitenkinimą gerb. 
dr. Jono Adomąvičiaus pas
kaitų tema “Žmogaus Emoci
nės Problemos” teikiančias 
klausytojams gilios dvasinės 
moralės naudos.

Toliaus paskaitos įvyks se
kančiais penktadieniais: ba
landžio 10 ir 24 dienomis, 7-tą 
valanda vakare, Jaunimo Cen

tre, 5620 So. Clarmont Ave
nue.

Gimtadienio proga gražiai 
pasveikinta kuopos pirminin
kė H. Čižauskienė, S. Sasevi- 
Čienė, P. Radvilienė, D. Man- 
kienė ir kitos. Narė.

Thompsonville, Conn.
SLA 113 Kuopos Veikla

SLA 113 kuopa įaikė susi
rinkimą šių metų sausio mėn. 
4 dieną, 1 valandą po pietų. 
Narių buvo susirinkę nema
žai ir visi užsilaikė labai gra
žiai ir rimtaj svarstė kuopos 
reikalus.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Žvirblis. V. Labienė 
perskaitė protokolą praeito 
susirinkimo, kuris priimtas 
vienbalsiai kaip užrašytas ir 
skaitytas.

Išduotas knygų raportas 
visų metų. Raportą skaitė V. 
Labienė, pareikšdama, kad 
viskas sutinka ir knygos ge
rai vedamos.

Toliau sekė aptarimas kuo
pos reikalų ir rinkimas kuo
pos valdybos šiems metams. 
Valdyba perrinkta ta pati, 
kuri kuopai tarnavo 1958 me
tais: J. Žvirblis -4^ pirminin
kas, A. Noreika —* vice pir
mininkas, J. Žvirblis — fi
nansų sekretorius, ijį, Labienė 
— protokolų sekretorė, A. I 
Žvirblienė h- iždininkė, O. 
Čiapulienė ir A. Noreika — 
iždo globėjai, J. Juzėnas ir J. 
Žvirblis — ligonių lankytojai, 
organizatorius ir maršalka J. 
Juzėnas.

J. Žvirblis, sekretorius.

Chicago, Illinois
SLA 217 Kuopos Veikla

Š. m. sausio 4 dieną negau
siai susirinkę SLA 217 kuo
pos nariai pradėjo rinkti val
dybą, bet rinkimai baigti ko
vo 1 dieną. Naujosios valdy
bos nariai dabar yra:

Liudas Šmulkštys — pirmi
ninkas, Antanas Stankus—vi
ce pirmininkas, Vytautas Pet

rauskas — finansų sekreto
rius, Vytautas Pacivčius—iž
dininkas, Jonas Kaunas — 
protokolų sekretorius, Juozas 
Kučinskas ir Jonas Liorentas 
— iždo globėjai, Jonas Saka
las — organizatorius, Kon
stancija Stankuvienė ir Mari
jona Bajoriunienė — ligonių 
lankytojos.

Kuopą šiais metais iš savo 
kasos paskyrė: $10.00 vasa

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

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

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

Vardas ir Pavardė Amžius

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

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49? savaitei 33c

Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių meneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių 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.
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Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė 

rio 16 d. ALTui, $10.00 Da
riaus-Girėno skridimo minėji
mo komitetui ir $12.00 fe. Si
monaičiui, kuris, Hitleriui vie
špataujant, kentėjo koncen
tracijos stovykloje. Jam Va
karų Vokietijos teismas ne
pripažino (buvusių politinių 
kompensacijos ir priteisė by
los proceso išlaidas.

Kuopai šitaip judant, jos 
lėšos neauga. Pernai neįvyko 

n

, zona----- , valstija
I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMEKICA, 807 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

jokio pobūvio. Kuopa pasi
genda veikliosios P. Gribie- 
nės. Tikimasi šiemet pobūvį 
surengti. Laukiama vieno ki
to cento įkrintant į kasą.

Korespondentas.

Lietuvoje Mirė Ma
rijona Urbšienė

Iš Lietuvos gauta žinia,

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudy skyriy duoklės dar mažesnės

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

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

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

Kl/PONAS ----- ------------------- ----- -------- <>—
I ■

Adresas

m., num. ir gatvė

miestas 

, num.

m., num. 

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė
miestas ___

ir gatvė

ir gatvė

kad kovo mėn. 2 dieną Kau
ne mirė Marijona Urbšienė- 
Mašiotaitė, buvusio Lietuvos 
užsienio ministerio Urbšio 
žmona. Ji kartu su vyru, kaip 
ir daugelis kitų, buvo išvežti 
į Rusiją, bet po karo grįžo į 
Lietuvą.

SLA nariai prašomi įrašyti 
į Susivienijimą savo šeimos 
narius ir draugus.

I

, zona valstija__  
- —— —— — — —— — _ —

, zona valstija__

, zona valstija__
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

.Linkėjimai iš Arkansas

Brooklynietis Susivienijimo 
narys Dr. Antanas Petriką 
drauge su žmona atostogauja 
Hot Springs, Arkansas. Jie 

. siųsdami linkėjimus
redaktorius, tarp kitko 
“Linkėjimai iš karštųjų 
nių. Oras čia puikus ir 
dynės karštos”.

Tėvynės 
rašo: 
šalti- 
mau-

SLA Vasarnamis Bus At 
daras Verby 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 Atlantjc pa
jūry*, užsisakykite kambarius 
SLA Centre, 307 West 30-th 
Street, New York, N. Y., lai- • 
šku arba pašaukite telefonu: F 
LAckawanna 4-5529.

Brooklyn, N.,Y.

Motery Vienybė Ruošiasi 
Jubiliejiniam Banketui

nutarė ruošiamo 
tvarką, 

pirmininke yra

Moterų Vienybe kovo 3 die
ną įvykusiame susirinkime ap
svarstė ir 
jubiliejinio banketo 
Parengimo
Marijona Jokubaitienė-Strum- 
skienė, o jos padėjėja Uršu
lė Bacey. Visos susirinkime 
dalyvavusios, reikalui esant, 
joms padės.

Malonu yra pažymėti, kad 
Moterų Vienybės narės ryž
tingai ruošiasi savo 25 metų 
gyvavimo jubiliejui, nori jį 
gražiai atžymėti ir dalyvius 
bei dalyves patenkinti.

Butų labai gražu ir pagir
tina, kad šiame Moterų Vie
nybės jubiliejiniame bankete 
dalyvautų jaunimas, nes lai
kui bėgant tik jaunoji karta 
galės tą darbą paimti ir tęsti 
toliau labdaros darbus ir Lie
tuvai bei lietuvių tautai dirb
ti naudingus darbus.

Jieva Mikolainiene.

Kazimierinės Spūdžių 
Namuose

Pranas ir Bro- 
savo namuose, 
N. Y., suruošė 
Kazimierų var- 
Dalyvavo vieti-

Kovo 7 d. 
nė Spūdžiai 
Woodhaven, 
šaunų pobūvį 
duves minėti,
nis Kazys J. Paulauskas ir 
svečias Kazys A. Bukaveckas, 
iš Cliffside, N. J. Taipgi da
lyvavo skaitlingas būrys Spū
džių draugų ir kaimynų.

Šeimininkė Bronė Spudienė, 
jos sesutė Marė Akelienė ir 
kaiminka draugė Uršulė Kri- 
žinauskienč, negailėclamos sa
vo didelio triūso, vaišėms pa
ruošė skanios košelienos, kep
tos vištienos ir kitokių skanu
mynų, kuriais svečius vaišino, 
o šeimininkas Pranas Spūdis 
visus \ vaišino Canadian Club 
ir kitais įvairiais gėrimais.

IA ĮKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Tasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siuntinius i SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, 
(Locenesed by USSR)

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir

šeštadienio vakaras pralei
stas vaišingai ir linksmai, už 
ką dalyviai reiškia didelę pa
dėką Spudžiams ir šeiminin
kėms už tokias gausias vai
šes. Vaišėse Buvęs.

Atostogauja Floridoje
Vietos biznierius Ignas Sut- 

kus ir jo žmona Izabelė lei
džia atostogas Miami, Flori
doje. Jie patenkinti tenai esa
mu gražiu oru ir gerai pasil
sėję sykiu su paukščiais Ve
lykoms ketina parskristi į 
Brooklyną. Sušalęs Kazys.

Siuvėjų Susirinkimas
Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 

Skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, kovo- 
March 25 dieną, 5:30 valandą 
vakare, Unijos patalpose, 11- 
27 Arion Place, Brooklyn, N. 
Y.

Nariai prašomi skaitlingai 
susirinkti. Bus svarbių prane
šimų.

Kipras Sakalauskas,
Skyriaus Sekretorius.

Detroit, Michigan

Atitaisomas Netikslumas

Det- 
Nr.

Vin- 
nie- 
Ten 
liko

kuopa garsino Vasario 16 
šventę per savo vadovauja
mas radio valandas veltui.

Ukrainiečių radio valanda 
Pittsburghe, kuriai vadovau
ja M. Komechak, savo pro
gramoje pasakė gražią kalbą 
apie lietuvių kovas už savo 
laisvę. Jis pabrėžė, jog tarpe 
lietuvių ir ukrainiečių visada 
buvo artimi santykiai 
dras tikslas.

Už aukas ir visiems 
kiusiems j vasario 16 
minėjimą, nuoširdžiai
Pittsburgho Lietuvių Taryba. 
Bukime veiklus kovai dėl Lie
tuvos laisvės. Aukas prašo
me siųsti Alto skyriaus iždi
ninkui J. Glebliunui, 245 E. 
16 Avenue, Homestead, Pa.

Fr. Žilionis.

ir ben-

atsilan- 
šventės 
dėkoja

Kipro Bielinio Knyga 
“D1EN0JANT”

Mano aprašyme apie 
roitą, tilpusiam Tėvynės 
10, prisiminta ir velionio 
co Budvičio paliktas ir 
kam neaprašytas turtas, 
pasakyta, kad banke
$12000. Tai neatitinka tikre
nybei, vietoji $12000, turėjo 
būti — banke liko $1200 nie
kam neaprašytų. Tą įvykusį 
netikslumą atitaisau.

K. Nausėdas.

Pittsburgh, Pa

Gražiai Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktis

Pittsburgho lietuviai įspū
dingai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės 41 metų su
kaktį. Minėjimas įvyko vasa
rio 15 dieną, jame dalyvavo 
daug vietinių ir iš apylinkių 
ir gražiai atžymėjo vasario 
16 dienos .šventę. Iškilmės į- 
vyko Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje. Visas minėjimas pra
ėjo įspūdingai. Programos ve
dėju buvo SLA prezidentas P. 
Dargis. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo SLA centrinis daktaras 
kvotėjas dr. S. Biežis iš 
cagos.

Taipgi kalbėjo miesto 
joras Tomas Geleger ir 
gresmanas James G.
ir kiti žymus amerikiečiai.

Meninė programa buvo la
bai graži, publikai patiko, ją 
atliko šv. Pranciškaus akade
mijos studentės ir šv. Vin
cento mokyklos mokinės iš 
Esplein.

Pittsburgho lietuviams, o 
ypatingai SLA prez. P. Dar- 
giui, priklauso didelis kredi
tas už tinkamą atžymėjimą 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
atgavimo 41 metų sukaktį. 
Aukų surinkta arti $600.00. 
Povilas Dargis ir Vyčių 19-ta

Chi-

ma- 
kon- 

Fulton,

s

Iš spaudos išėjo KIPRO 
BIELINIO knyga “DIENO- 
JANT”, spaudos draudimo 
laikų atsiminimai. Šio leidi
nio prieduose skaitytojas ras 
įdomių žinių kaip prieš 100 
i^etų kaikurie Kauno guber
nijos dvarininkai patys nai
kino savo dvaruose baudžia
vą, pereidami į samdomą dar
bą, kaip nustatinėjo jiems at
lyginimą ir kt. Iš kito priedo 
— “Maskolių darbai Kražiuo
se” patirsite, kaip kražiečiai 
grūmėsi su kazokais ir kaip 
Jie buvo teisiami Vilniaus 
mieste. Knygoje yra daug ir 
kitų dokumentų.

Knygą išleido Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Są- 
jugos (LSS) Literatūros Fon
das. Leidinys (464 psl.) įriš
tas į kietus viršelius. Jo kai
na $£.00.

Kur nėra knygynų ir kny
gų platintojų, leidinį galima 
užsisakyti paštu, prisiunčiant 
čekį ar money orderį $6.00 
šiuo adresu:

K. BIELINIS,
Fifth Avenue, 9-th floor, 
New York 11, N. Y.
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Miko Kuprio Padėka

Aš, Mikas Kupris, sergan
tis trys metai, pareiškiu nuo
širdžią padėką visiems tiems, 
kurie mane sergantį aplanko
te ir suraminame liūdesio va
landose. Paskutiniu laiku ma
ne aplankė šio Susivienijimo 
veikėjai:

Ambrozaitis, Tarnu lynas, 
Magdalinskas, Maceina, Greb- 
liauskas, Gegužis, šėporaitis, 
Meškauskas ir Mažeika. Taip
gi neužmiršo manęs ir keletas 
gerų moterų: Marė Kuprienė, 
Viktorija Lumbienė, Naudie- 
nė, Meškauskienė ir p. Kaz- 
las. Mialonu turėti tokius 
draugus ir drauges, kurie ir 
kurios nelaimės valandose ne
pamiršta, todėl dar kartą vi
siems dėkoju už manęs 
mirsimą ir aplankymą.

Taipgi esu dėkingas 
žmonelei Onutei, kuri
labai gražiai prižiūri dieną ir

nepa-

savo 
mane

siunčiančios

Ine.

in i-m 
MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992
• Siųsti galima tik naujus daiktus. ♦Fer 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%. *Neatidėliot.inai 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 « vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

IVAlnut 3-1747
Norėdami daugiau

107 
IX)S

vai. ryto iki 4val. vakaro.
MUSŲ SKYRIAI 
So. Vermont Avė.

ANGELES 4, Calif.
DInkirk 5-6550

124.1 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, IU. 
H Um boldt 6-2818 

informacijų i reikalaukite musų

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298
651 Albany Avė. 

HARTFORD, Conn. 
CHapel 7-5164 

firmos katalogų.

naktį ir užsitarnauja didelės 
pagarbos ir padėkos. Reiškiu 
didelę padėką ir dr. Albertui 
Valibui, kuris mane gydo. Jis 
yra tikras patriotingas lietu
vis ir geras gydytojas, tad 
reikalui esant, patariu pas jį 
kreiptis, o jis jums nuošir
džiai patarnaus už prieinamą 
kainą.

Mano žmonelė irgi serga 
jau 12 metų, o aš pats trys 
metai, tad mums yra labai 
malonu, jei kas mus aplanko 
ir suramina.

Ačiū visiems ir visoms už 
aplankymą.

Mikas Kupris ir Žmona.

Pajieško Brolio

Pajieškomas Petras Dijo
kas, sūnūs Prano, gimęs 1903 
metais Saratavo gubernijoj, 
Krasnojansko srity, Černapi- 
nės kaime. Pajieško sesuo, 
šiuo metu gyvenanti Kaune, 
L i e t u v o je. Prašomas atsi
šaukti jis pats arba apie jį ži
nantieji pranešti Tėvynės re
dakcijai.

Praną Joną Purvį 
Prisiminus

sutikau 
metais. 
Velykų 

vaikščio-

kalninko vals,, Biržų apskr.
Katillutė-Kočiunas Elzbieta, duk

tė Antano.
Kazakevičius Andrius, sun. My

kolo, iš Barsukynės k„ Marijampo
lės apskr.

Klevočka Jonas, sun. Jono, gim. 
Bliūdžiu k., Panevėžio vals., 1914

Iieškomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

Mirė 1958 metais rugsėjo 
mėn. 18 dieną arti Trakų, 
kur ir palaidotas.

Lai būna šiam Lietuvos 
karžygiui lengva žemelė, o jo 
atmintis paskatinimu, kad 
mums reikia mylėti savo šalį 
ir jos laisvę ginti.

P. J. Žiurys.

Pr. Purvis buvo uolus lietu
vis, geras patrijotas, veiklus, 
gabus ir prakilnios sielos. Jis 
buvo labai religingas ir dėjo 
visas pastangas kad ir mane, 
kaipo laisvesnių pažiūrų, pri
traukti prie Metodistų tiky
bos. Jis pasakodavo man, 
kad gyvendamas Lietuvoje 
dalyvavo 1905 metų revoliu
cijoj ir negalįs Lietuvon grįž
ti, nes caro valdžia jį nubau
stų.

Jam baigus VVyoming Se- 
minary 1913 metais, įstojo į 
Baldwin College, Borea, Ohio 
ir ten baigė metodistų kunigo 
mokslą.

Wyoming Seminary kartu 
gyvenant, aš iš jo sužinojau, 
kad jis labai gilinosi į lietuvių 
istoriją ir labai sielojosi dėl 
Lietuvos ateities.

Pasibaigus pirmam pasau
liniam karui ir prasidėjus di
deliam emigravimui laisvon 
Lietuvon, JV pasidarė truku
mas veikėjų. “Tėvynės” re
daktoriui V. K. Račkauskui 
išvykus Lietuvon, SLA pa
kvietė velionį Praną Purvį jo 
vieton. Čia jis pasižymėjo 
kaipo gabus redaktorius, bet 
prabėgus pusmečiui, jis įsi
jungė į Amerikon atvykusią 
Lietuvos Misiją, kuriai vado
vavo Jonas Vileišis ir maj. 
Povilas žadeikis. Su šia misi
ja jam teko pervažiuoti vi
sas Jungtines Amerikos Val
stybes platinant Lietuvos pa- 
skolus bonus ir Lietuvos veik
lą. Neužilgio jis išvyko Lietu
von, tapo savanoriu ir leite
nantu. Vėliau buvo Šiaulių 
komandantas ir mokytojas. 
Dar vėliau jis dalyvavo atva
davime Klaipėdos, kur tūlą 
laiką mokytojavo.

Pirmu kartu Purvį
Kingston, 
Tai buvo- 
luoslaikis. 
jo iš vieno 
tą pardavinėdamas lietuviš
kas krygas, nuo to laiko mu
sų pažintis tvirtėjo. Per jo 
pastangas ir patarimą sekan
tį rudenį įstojau ir aš į VVy
oming Seminary prisirengi
mui į universitetą.
■MMBMMa■» ■■■■■■ va—  II ■ ■   I I , ■ Į —

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

| Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 14 Dieną, 1959

Išmokėtos pomirtinės
GASPARAS KORALAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi

męs sausio 12, 1881 m., Medikonių kaime, Pasvalio 
valse, ir apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 7, 1920 m., mirė vasario 3, 1959 m. Velionio 
žmonai, Mortai Kokalas, pomirtinės išmokėta $1,000.00 

DONATAS DUMBA, 75 kp., Los Angeles, Cal., gimęs 
balandžio 7, 1873 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 1, 1922 m., mirė sausio 10, 1959 m. Velionio 
žmonai, Natalijai Dumšienei, pomirtinės išmokėta $300.00 

MYKOLAS MEČYS LEŠKYS-LEŠKEVICIUS, 87 kp., 
Omaha, Neb., gimęs rugpiučio 21, 1911 m., Lietuvo
je. Prie ŠLA prisirašė rugsėjo 1, 1951 m., mirė va
sario 2, 1959 m, Velionio žmonai, Stefanijai Leškys- 
Lcškevičienei, pomirtinės išmokėta ____________ $250.00

ANTANAS CEBATORIAUSKAS, 127 kp., Lynn, Mass.
gimęs gegužės 15, 1888 m., /Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 1, 1930 m., mirė rugpiučio 7, 1955 m 
Velionio brolio dukteriai, Florence Chase-Rcnts, po
mirtinės išmokėta ______ ______________________ $300.00

AUGUSTA VALENTOR, 134 kp., Chicago, IIljMfmus 
rugsėjo 5, 1890 m., iAetuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 5, 1943 m., mirė vasario 27, 1959 m. Ve
lionės sunui, Bruno Valentor, pomirtinės išmokėta $250.00 

KAZYS VALIULIS, 226 kp., Chicago, III., gimęs spalio
13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė baland
žio 4, 1926 m., mirė sausio 8, 1959 m. Velionio sese
riai, Lucy Prusis, pomirtinės išmokėta________ $260.87

ANTANAS ULFA, 308 kp., Dorchester, Mass., gimęs 
rugsėjo 28, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 15, 1951 m., mirė vasario 21, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Joanai Ulpa, pomirtinės išmokėta $1,000.00 

JUSTINAS ANDRIUŠKjEVICIUS, 362 kp., Cleveland, 
Ohio, gimęs rugsėjo 18, 1885 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1925 m., mirė vasario 10, 
1959 m. Velionio sunui, Edward Andriuškevičiui, 
pomirtinės išmokėta___________________________ $212.00

Pa. 1911 
pavasario

Velionis
lietuvių namo į k i-

— - - • • v

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paieškomi asmenys:

Ulevičiutė-Zalnieraitieno Marijo
na, duktė Jurgio.

Urbonas Petras, sun. Stepono.
Vaičaitis Jurgis, žmona Antanina, 

ir sūnūs Antanas.

Vingilienč-Kulbokaitė Magdalena, 
d. Kazio, iš Skriaudučių k., Mari
jampolės apskr., vyras Vingilis Ka
zimieras, ir dukterys Marija ir Ona, 
gyveno Grand Rapids, Mich.

žalnieraitienė-Ulevičiutė Marijo
na, duktė Jurgio.

Zitikis Balys ir Vladas, iš Utenos 
apskr.

Andriejus Romanas, sun. Vincen
to.

Aušrotas Matijošius, iš Cyčkų k., 
Alvito vals., Vilkaviškio apskr.

Barkauskienė-Petkutč Marijona, 
d. Kazimiero.

Braziulytė-Šimonienč Grasile, ir 
sūnūs Šimonis Leonas.

Demeikis Juozas ir Kazys, jų se
serys Elzbieta ir Izabelė Naujokai- 
tienč ir jos duktė Elena, iš Talkis- 
kių k., Šunskų vals

Fieser Merkreida, jos brolis Sadt, 
Friedrich ir sesuo Mcts, Emilija. 
Gurgdytė-Tamošaitienė Marcelė.
Indrišiunas Valentinas.
Kapickas Jurgis, sun. Jono, iš 

Bakšėnų k., Salamiesčio par., Va-

SHALINS 
(Shalinskae) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė, 

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaveu» N. Y. 

Suteikiam garbingam laidotu
ves. Koplyčias suteildam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
TeL Virsima 7-4499

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Badas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

PETKUS
TĖVAS IR SUKUS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

l

lefcurištą ląik-Kas nori skaityti su jokia partija ui 
raštį jr išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausiniais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bandradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amarikose— 
6150, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvfrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 
________C-------------------------------------------------------

f
()<«■•>()

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 imperija; 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOSIšmokėtos ligoje pašalpos

Viso __________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__

P. URBONAS, 4 kp., Sioux City, Iowa. Sirgo 5 sav. ir 6 d. .
V. MAKAUSKAS, 12 kp., Nanticokc, Pa. Sirgo 4 s, . ..... ...............
A. BALSIENE, 18 kp., Westville> UI. Sirgo 4 s. ir 2 d. --------
J. ZAVACKAS, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 2 s. ir 1 d. __
IĮ. LENDRAITISį 57 kp., Worccstcr, Mass. Sirgo 3 s. ir 4 d. _
K. MAZENKASį 75 kp., Los Angoles, Cal. Sirgo 8 s.........................
M. MATUS, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 2 s, ir 6 d. ........................
P. BALDAUSKAS, 354
ST. KAZLOWSKI, 371

kp., Akron, Ohio. Sirgo 1 s. ii 5 d. 
ikin, Cambridgc, Mass, Sirgo 4* s. ir 4 d

Viso ___________________ 1--------------
Nuo pradžios šių motų bendrai viso

$3,572.87
$29,560.08

... $72.00
24.00
26.00
13.00
22.00
54.00
15.00
11.00
52.00

$289.00 
$3,742.56

M. J. VEN1KAB,
SLA Sekretorius.

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 reikalų* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikas” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei me*ų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS
i

*

I
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