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Prezidentas Eisenhoweris Pasakė 
Reikšmingą Kalbą

Negalima pirkti taikos už du milijonus žmonių. 
- Britanijos ministeris pirmininkas atvyko į 
Washingtoną pasitarimui. - Tariasi su sovie
tais. - Atnaujino diplomatinius santykius

Praeitos savaitės pradžioje prezidentas Einsenho- 
weris per radijo ir televizijos tinklus pasakė reikšmin
gą kalbą, apibudindamas šių dienų Berlyno padėtį ir 
Sovietų Sąjungos vadus, kurie pasiryžę vykdyti savo 
planą Berlyne. Jis perspėjo Sovietų vadus, pareikš
damas, kad Jungtines Amerikos Valstybes Berlyno 
klausime nenusileis. Dėl planuojamos konferencijos 
Berlyno reikalu šią vasarą, prezidentas pareiškė, jei 
užsienių reikalų ministerių pasitarimas duotų vilčių iš
spręsti Vokietijoj problemą, jis sutiktų laikyti viršū
nių konferenciją. Bet iki Berlyno klausimas nebus iš
spręstas pasitarimais, Jungtinės Amerikos Valstybės ne
pasitrauks nė vieno colio nuo savo pareigų Berlyne 
ir neatsisakys nuo savo tvirtos pozicijos, pareikšdamas, 
jog Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasiryžusios pa
naudoti savo teisę taikiam susisiekimui su Berlypu kar
tu su savo sąjungininkais.

Sąjungininkai, pareiškė prezidentas, nebus pir
mieji drumsti taiką, nes sovietai yra grasinanti jėga, 
pakenkti sąjungininkams laisvą susisiekimą su okupa
cinėmis zonomis. Vakarai yra pasiruošę dalyvauti de
rybose, jeigu jose bus pagerbtos visų suinteresuotų tei
sės vienodai ir duota proga visiems sugyventi taikoje. 
Vakarai su Berlynu palaikys susisiekimą, bet jeigu 
to kils karas, tai už tai bus kalta Sovietų Sąjunga. 
Berlyno, apie kurį prezidentas daugiausia kalbėjo, 
lietė ir amerikiečių apsaugos pajėgumą ir rakietų
si vystymą, primindamas, kad šiuo metu Jungtinės 
Amerikos Valstybės turinčios 41 r.ušį rakietų, o grei
toj ateityje jų turės daug daugiau.

Dar priminė kongresui, kad 
jis patvirtintų jo prašomą su
mą 3.9 bilijonus dolerių užsie
nio pagalbos programai, nes 
saugumas reikalauja padidin
ti laisvojo pasaulio jėgą pėsti
ninkų divizijų, karinės aviaci
jos lėktuvų, kariškų laivų, 
kuriuos parūpins sąjunginin
kai. Amerika neturi intenci
jos pabėgti nuo laisvų žmonių 
ir pamiršti Berlyną, pareiškė 
prezidentas Eisenhovveris. So
vietai labai norėtų, kad Ame
rika atsisakytų savo teisių 
Berlyne. Prezidentas dar pri
mine, kad Soviotų vadai turč-/ 
tų atsiminti, jog laisvi vyrai 
mirė dar prieš šį taip vadina
mą mažą ipopieriaus gabalą, 
kuris atstovauja laisvę ir gar
bę. Taipgi prezidentas pabrė
žė, kad negalima pirkti taikos 
apleidžiant žmonių gyvenan
čių Berlyne. Karinis pasiruo
šimas yra daromas ne viešpa
tauti, bet užtikrinti taiką ir 
ją palaikyti.
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Macmillanas atvyko 
į VVashingtonų

Didžiosios Britanijos minis- 
teris pirmininkas Macmilla
nas praeitos savaitės pabai
goje atvyko į Washingtoną 
pasitarti su prezidentu Eisen- 
howeriu. Pirm vykimo Ameri
kon, jis aplankė Maskvą, kur 
turėjo pasikalbėjimą su mi- 
nisneriu pirmininku Nikita 
Chruščevu, po to buvo nuvy
kęs Prancuzijon ir kalbėjosi 
su prezidentu 
Gaulle, vėliau 
t i joje ir tarėsi 
Adenaueriu. Jo
nėtose valstybėse 
sias tikslas buvo • 
Berlyno krizės ir Vokietijos 
reikalais.

Dabar Macmillanas atvyko 
į Washingtoną tais pačiais 
Berlyno ir Vokietijos reika
lais pasitarti su prezinetu Ei- 
seįipweriu ir painformuoti jį 
apie pasikalbėjimus Maskvo-

je,' Prancūzijoje ir Vokietijo
je, kokios tų trijų valstybių 
vadų nuomonės yra dėl Ber
lyno šių dienų krizės ir Vo
kietijos.

Jiedu pasitarimus pradėjo 
praeitos savaitės penktadienį 
David stovykloje Maryland, 
apie 70 mylių nuo Washing- 
tono. Pasikalbėjimai tęsėsi 
tris dienas.

Svarbiausia pasikalbėj i m o 
tema ___ _ _____ ,

’ kietijos klausimas^ir užsienio 
reikalų ministerių 
cijos vietos ir laikė 
mas. Jiedu nutarė, k 
torių konferencija 
gegužės mėnesio 11 
čiau vieta nenustatytą, bet 
greičiausia ji įvyks Genevoje. 
Taipgi jiedu sutiko sušaukti 
viršūnių konferenciją sekamą 
vasarą, nes tai, jų nuomone, 
geriausia išeitis išvengti karo 
dėl rytinio ir vakarinio Berly
no.

Pasikalbėjimams pas i b a i- 
gus, Macmillanas aplankė ser
gantį Valstybės sekretorių 
F. Dulks.

o krizės, Vo-Ber

konferen- 
nustaty- 
d minis- 
rasidėtų
ieną, ta-

J.
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Susivienijimo Pildomoji

50 METAI

Taryba ir Jaunuolių Komisija

I

I

Pildomosios Tarybos Suvažiavimui Praėjus■

v

Sėdi iš kairės: Adv. S. Bredes, Dr. M. J. Vinikas, J. Maceina, P. P. Dargis, N. Gugie- 
ne ir E. Mikužiutė. Stovi A. Gustus, M. L. Vasil, S. Jokūbaitis, J. Jaks-Tyris, N. Bajo
ras, V. Virbickas, P. Dagys, J. Maldutis, A. .Valatkienė ir J. Kiznis.
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Britanijos sooiallstai 
tariasi su sovietais
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SUSIVIENIJIMAS NAUJOS VEIKLOS 
IR PAGERINIMŲ KELIAIS

Bendras Pildomosios Tarybos Ir Jaunuolių 
Komisijos Posėdis

Charles Dc 
lankėsi Vokie- 

su kancleriu 
lankymosi m.i- 

svarbia u- 
pasitarti

Iš Londono pranešama, 
Didžiosios Britanijos socialis
tai pradėjo pasitarimus su 
Sovietų Sąjungos valdžios ne- 
oficiale gruipe, kuriai vadovau
ja Michael Suslov, politbiuro 
narys ir Chruščevo pirmasis 
pavaduotojas komunistų par
tijos sekretoriate. Suslovo 
tikslas, kaip pranešama, jieš- 
koti draugų opozicijoje, kad 
ji spaustų savo vyriausybę 
draugiškam sugyvenimui su 
Sovietų Sąjunga. Suslovas no
ri socialistų partijoj surasti 
draugų, kurie darytų spaudi
mą į Macmillaną, kad jis pa
laikytų draugiškus santykius 
su Maskva

V s.

Sveikiname Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
organo TĖVYNĖS bendradarbius, visus TĖVY
NES skaitytojus, Susivienijimo Pažangos Vajaus 
organizatorius, visus musų broliškos organizacijos 
veikėjus, visas kuopti valdybas su pavasarinėmis 
Velykų šventėmis ir linkime geriausios sėkmės Su
sivienijimo 
darbuose.

Lietuvių Amerikoje ir lietuviškuose

TĖVYNĖS REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA
SLA CENTRO TARNAUTOJAI,

Susivienijimo Pirmosios Apskrities Ribose 
Gyvuojančioms Kuopoms Pranešimas

Šiomis dienomis buvo išsiųsta, visoms prie SLA 
pirmosios apskrities priklausančioms kuopoms praneši
mas, kad apskrities suvažiavimas įvyks sekmadienį, šių 
1959 metų balandžio-April 26-tą dieną, Lithuanian 
American C. Club, 631 Walnut St.reet, Easton, Pa. Su
važiavimo pradžia pirmą valandą po pietų. Tačiau jei 
dėl kokių nors priežasčių bent kuri kuopa, ar kuopos to
kio pranešimo negavo, tai prašau šį viešą pranešimą, lai
dyti oficijaliu pranešimu ir delegatus į suvažiavimą pri
siųsti.

Butų labai malonu matyti didelį skaičių atstovų. 
Žodžiu, butų labai gerai kad visos kuopos butų atsto
vaujamos, nes ištikrųjų p^ti organizacija, pats Ameri
kos Lietuvių Susivienijimas, išgyvavęs daugiau kai 70 
metų senelis to nuo mus pageidauja, ir reikalauja. Ap
skrities valdyba trokšta, kad šis suvažiavimas butų to
kiu, kuris tikrai atspindėtų SLA pirmosios apskrities 
pavasarinę šventę. Vyrai ir moterys sukruskim!

Pasitikiu kad ir SLA septintos apskrities gausus 
būrys organizacijos darbuotojui šiame suvažiavime apsi
lankys, ko mes trokštame.

Iki pasimatymo balandžio 26-tą dieną Easton, Iki. 
Su gilia pagarba,

JEAN GEGUŽYTĖ-ŽALONIENĖ,
SLA pirmosios apskrities sekretorė.

Atnaujino diplomatinius • 
santykius

Iš Australijos pranešama, 
kad po penkcrių metų nutrau
kimo diplomatinių santykių, 
tai yra nuo to laiko kai buvo 
surastas sovietų šnipų lizdas, 
Australija ir Sovietų Sąjunga

atnaųjino diplomatinius san
tykius. Tarp tų dviejų valsty
bių diplomatiniai santykiai 
buvo nutraukti 1954 metais, 
pasitraukus Vladimirui M. 
Petrovui iš sovietų ambasa
dos ir atskleidus sovietų šni
pų lizdą, kuriems vadovavo 
sovietų ambasada.

fi-

iško- 
Šiam 
daug 
kuo-

duokles

savo nariams, 
žinodama, 

ateities SLA 
jaunajai

Kaip upėje vanduo, kad ne
stovi vietoje, bet nuolatos 
sruvena pirmyn, taip SLA, 
broliškoji organizacija, nuola
tos jieško ir vis žengia nau
jais pagerinimų ir patobulini
mų keliais į naujus laimėji
mus į vis augančią didesnę 
stiprybę. (

SLA nonori ir nemano at
silikti nuo šių dienų gyveni
mo. SLA vadovai su didelio 
patyrimo žvilgsniu peržvelgia 
ateitį, vis jieško naujų kelių, 
kad pralenkti gyvenimo rei
kalavimus, jiems užbėgti už 
akių ir kad kuo geriausiai pa
tarnauti tautiniai ir kultūri
niai visai lietuvių išeivijai, o 
ekonomiškai

SLA vadovybė, 
kad tolimesnes 
likimas priklausys 
kartai, t. y. tiems, kurie bus 
pasiryžę vygdyti organizaci
jos idealus ir uždavinius, jau 
dabar jieško būdų ir naujų 
kelių jaunimą laiku įtraukti 
į darbą ir taip kartu dirbant 
parengti ateities darbams.

Praeitas Pildomosios Tary
bos suvažiavimas vėl pakrei
pė savo organizaciją naujais 
pagerinimo keliais. Pirmiau
sia aptarė SLA organizacijos 
stiprinimo ir jaunų jėgų į- 
traukimo klausimą. Pasėkoje 
to, turėjo bendrą posėdį su 
Jaunuolių Komisija.

Kadangi dabar jau pradeda 
pribręsti daugelio' narių 20 
metų taupomosios ir 20 metų 
išmokamos apdraudos, todėl 
aptarė šių narių klausimą ir 
nutarė paruošti lenteles, kad 
parodyti ką jie gaus grinais 
pinigais atsiėmus apdraudas, 
bet mokant tas pačias duok
les toliau. Svarstant šį klau
simą buvo atsižvelgta į tai, 
kad visiems nariams, kurių 
apdraudos jau pribrendo, eko
nomiškai apsimokėtų pasilikti 
ir toliau SLA nariais ir kad 
toji narystė jiems neštų ap
čiuopiamą naudą.

Pagaliau buvo atsižvelgta į 
SLA kuopų padėtį ir finansų

pagelbės 
duokles.
Seimas 
nutarė

surinktas 
kurios bus skir- 
1% finansų sek- 
kitas nuošimtis 
kolektuos duo’k-

sekretorių pareigas.
Kadangi didesnių kuopų 

nansų sekretoriams duoklių 
iškolektavimo našta darosi 
kartais nebepakeliama, nes 
ne visi pajėgia aplankyti 
savo narius, ypač tuos, kurie 
neateina į susirinkimus, toulėl 
buvo nutarta įvesti kuopoms 
duoklių kolektorius, kurie 
dirbs fin. sekretorių priežiū
roje ir kurie 
lektuoti narių 
reikalui 50-ta.s 
pagelbėjo, nes 
poms už
mokėti 2%, 
stomos taip: 
rotoriams, o 
tiems, kurie, 
les.

Daugelis didesnių kuopų 
jau turėjo tokią tvarką. Fin. 
sekretoriams pagelbėjo iško- 
lektuoti duokles kuopų pirmi
ninkai, iždininkai, o daugiau
sia-organizatoriai. Bet už jų 
padarytas išlaidas, kolektuo- 
jant duokles, jiems nebuvo 
atlyginta.. Dabar jie galės 
daugiau pagelbėti fin. sekre
toriams, |uomi sustiprinti 
kuopų veiklą ir gauti atlygi
nimą už padarytas bent 
lionių išlaidas.

Be šių pagerinimų SLA 
domoji Taryba praeitame
vo suvažiavime aptarė kelias 
dešimts kitų svarbių klausi
mų, patenkino visus prašy
mus, aptarė kitus ateities 
veiklos, vajaus literatūros ir 
busimo 51 
Svarstant 
kurie lietė
ir jos ateitį, 
kad visi Pildomosios Tarybos 
nariai visu rupestingumu į 
juos įsigilino ir parodė visus 
didžiuosius sugebėjimus, kad 
kuo geriausiai išspręsti visus 
reikalus.

Be kitko SLA Pildomoji 
Taryba išrinko komišką iš 
dr. S. Biožio, N. Gugienės ir 
E. Mikužiutės ir pavedė jai 
vietoje ištirti sąlygas ir nu
statyti ar yra kokios nors

ke-

Pil- 
sa-

Seimo klaus’mus. 
visus klausimus, 
SLA organizaciją 

nėra, abejonės,

galimybės įsigyti Chicagjo 
kulturinius namus, panašiai 
kaip Clevelande.

Reikia vieną pastebėti, kad 
posėdžiauti bent kelias dienas 
įtemptai ir išspręsti tiek klau
simų pareikalauja iš kiekvie
no Pildomosios Tarybos nario 
daug jėgų ir nuovargio. Bet. 
Pildomosios Tarybos nariai 
tą nugalėjo, ir išsiskirstė pa
tenkinti, nes atliko didelį dar
bą. organizacijos gerovei.

BENDRAS POSĖDIS

Sunku pasakyti, ar kada 
nors SLA veiklos istorijoje 
Pildomoji Taryba yra turėju
si bendrą posėdį su 
lių Komisija, bet. ši 
ji Taryba tą svarbų 
mingą žygį atliko.

Vasario 28 dieną 3 valandą 
po pietų susirinkus bendram 
posėdžiui SLA prezidentas p 
Dargis tarė nuoširdų sveiki
nimo žodį, apibud i n d a m a s 
reikšmę, svarbą, ir tikslą, šio 
posėdžio.

Po to. Jaunuolių Komisijos 
pirmininkas, P. Dagys, atliko 
tradicinį Pildomosios Tarybos 
ir Jaunuolių Komisijos supa
žindinimo aktą. Atlikus tai 
buvo prieita prie patiektos 
dienotvarkės svarstymo. Jau
nuolių Komisija buvo pasiruo
šusi posėdžiui ir kiekvienam 
svariom am k lauš m ui turėjo 
atskirą referentą. J iškeltus 
klausimus davė paaiškinimus 
prezidentas P. Dargis ir sek
retorius dr. M. J. Vinikas.

Šiam bendram posėdy bu
vo apsvarstyta Jaunuolių Ko
misijos uždaviniai, veiklos pla
nai, spaudos klausimas, me
todai, kuriuos mano naudoti 
Jaunuolių Komisija savo veik
loje ir budai, kuriais bus ban
doma išjudinti jaunuomenės 
reikalus.

Jaunuolių Komisija atvyko 
į posėdį su konkrečiais kuk
liais planais, kuriuos yra į- 
manoma įgyvendinti. Klausi
mų, kurie butų paremti gra
žiomis svajonėmis ar tuščiais 
fantastiniais planais, visai ne
buvo.

Šiame Jaunuolių Komisijos 
ir Pildomosios Tarybos 'ben
drame posėdyje dalyvavo Ka
nados Jaunuolių Komisijos 
atstovas p. S. Jokūbaitis ir S. 
L. A. 7-tos apskrities atstovė 
p. N. Bajorienė.

(Nukelta į 4 pusi.)

Jaunuo- 
Pildomo- 
ir reikš-
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VELYKINĖ BOBA

•uaivlenljimo kuopų skubus pra- 
•ettmai turi būti prisiųsti ne v5- 
Bau savaite laiko prlefl laikraščio 
įleidimą. Redakcija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
Mura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Senelių ir poilsio namų 
steigimo reikalu

Prieš praeitą 50-tą Susivie
nijimo seimą Tėvynėje buvo 
daug rašyta senelių ir poilsio 
namų steigimo reikalu. Vieni 
rašė pritardami namų steigi
mui, kiti pareiškė priešingas 
nuomones. Seime tas klausi
mas irgi plačiai buvo ap
kalbėtas delegatų, kurių vie
ni pritarė namų steigimui, ki
ti kalbėjo prieš namų steigi
mą ir nurodinėjo, kad tokiuo
se namuose nebus kam gy
venti, seneliai j tokius namus 
neis. Po išsamaus apkalbėji
mo namų steigimo reikalas 
paliktas Pildomajai Tarybai, 
kad ji, jei aplinkybės leis, na
mų steigimo reikalu rūpintų
si.

SLA šeštoji apskritis pa
siūlė, kad Pildomoji Taryba 
atsiklaustų narių per kuopas, 
ar jie pritaria senelių ir poil
sio namų steigimui. Todėl Su
sivienijimo sekretorius, dr. 
M. J. Vinikas, paruošė atitin
kamus laiškus senelių ir poil
sio namų steigimo reikalu ir 
praeitą savaitę išsiuntinėjo 
visų Susivienijimo kuopų pir
mininkams, sekretoriams, iž
dininkams ir organizatoriams. 
Laiškuose įprašoma kuopų 
susirinkimuose apsvar styti 
namų steigimo reikalą ir pra
nešti centrui narių balsavimo 
duomenis. Laiške yra paduoti 
klausimai ir atsakymai, taip
gi paliktos vietos įrašymui 
kiek narių pasisakė už namų 
steigimą ir kiek prieš namų 
steigimą.

Taipgi tam pačiam laiške 
prašoma pasiteirauti ir pra
nešti kiek narių norėtų gy
venti SLA senelių ir poilsio 
namuose, kiek jų turėtų iš ko 
apmokėti nuomą, taipgi kiek 
visai negalėtų nuomos mokė
ti.

Kuopų pareigūnai, gavę to
kius iš centro laiškus namų 
steigimo reikalu, prašomi 
juos kuopi/ susirinkimuose 
perskaityti, apsvarstyti, nu
balsuoti, balsavimo duomenis 
įrašyti į laiške paliktas tuš
čias vietas ir prisiųsti cen
trui. Butų gerai, kad tokiuose 
susirinkimuose dalyvautų di
desnis skaičius narių ir pa
reikštų savo nuomones namų 
steigimo reikalu.

ANTRAS LAIŠKAS
Kartu išsiųstas ir kitas lai

škas. Tame laiške prašomos 
kuopos išrinkti mokesčių iš 
narių rinkėjus (kolektorius), 
kad tuomi palengvinus kuopų 
finansų sekretoriams. Kolek
toriais gali būti kiekvienas 
kuopos valdybos narys, orga
nizatorius, ar eilinis narys. 
Jei kurios kuopos tokius ko
lektorius išrinks, tai jos pra
šomos kolektorių vardus ir 
adresus prisiųsti centrui, kad 
tokie kolektoriai butų aprū
pinti kaucijomis.

Jeigu kurių kuopų aukščiau 
paminėti pareigūnai dėl kokių .

Pittsburgh, Pa. — Kovo 1 
dieną Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje, SLA 40 
kuopa buvo surengus gražų 
ir įspūdingą Dr. V. Kudirkos 
šimto metų gimimo sukakties 
minėjimą. Svetainė buvo gra
žiai papuošta ir pastatytas 
Dr. Kudirko didelis ir gražus 
portretas, specialiai nupieštas 
šiam parengimui,- kurį nupie
šė vienas iš musų Pittsiburg- 
ho naujųjų ateivių jaunas lie- 
tuvis Aleksandra Krapas- 
Krapavičius. Nors šis jaunas 
lietuvis, taip sakant, nėra 
profesijonalis piešėjas ir ne 
iš piešimo profesijos sau kas
dieninį gyvenimą daro, bet 
Pittsburgho lietuviams dėl į- 
vairių parengimų su savo pie
šimu labai daug pagelbsti ir 
šiaip įvairiuose lietuviškuose 
darbuose aktyviai dalyvauja, 
kaip tai AITe, Balfe ir kituo
se panašiuose darbuose.

Prie Dr. Kudirkos paveiks
lo buvo padėta graži gyvų 
gėlių puokštė; kiti svečių sta
lai buvo paipuošti Amerikos 
ir Lietuvos vėliavukais ir gė
lėm. Parengimas nebuvo labai 
gausus svečiais, taip kaip ir 
kiti musų parengimai nesu
traukė didelės ir skaitlingos 
publikos. Bet šio vakaro sve
čių ir viešnių nuotaika buvo 
graži ir jauki, nors parengi
me dalyvavo įvairių įsitikini
mų publika nepaisant kad šį 
parengimą rengė tik viena S. 
L. A. 40 kuopa. Matomai Dr. 
Kudirkos darbai budinant Lie
tuvą iš miego ir parašyto 
Lietuvos himno žodžiai: Var
dan Tos Lietuvos Vienybė 
Težydi” turi reikšmės ne tik 
tarp visų gerų lietuvių viso
kių įsitikinimų, bet ir tarp tų 
musų lietuvių, kurie mato 
Lietuvos išganymą rusų bol
ševikų žiaurioje priespaudoje, 
mat ir jie nedrįsta save va
dintis rusais... vadinasi lietu
viais. Prie tam ir pats SLA 
yra visų dorų lietuvių organi
zacija, nepaisant jų skirtingų 
įsitikinimų.

Vakaro Programas

Svečiai ir viešnios buvo su
sodinti prie gražiai paruoštų 
stalų ir pavaišyti skania va
kariene. Svečiam pasivalgius 
SLA 40 kuopos pirm. Povilas 
Marmokas pradeda vakaro 
programą, tardamas įžangos 
žodį ir parengimo tikslą, pa
kviečia programą vesti gerai 
žinomą SLA ir kitų organiza
cijų darbuotoją p. V. J. Koli- 
čienę, kuri labai sumaniai pro
gramą vedė. Programa buvo 
prądema su Lietuvos himnu, 
po to buvo pakviesta jauna 
graži lietuvaitė tautiškais rū
bais pasipuošusi Ryta Spin- 
gytė, kuri padeklamavo eiles 
parinktas iš Dr. Kudirkos ra
štų ir atitingamas šiam pa
rengimui antras iš eilės buvo 
pakviestas tarti keletą žodžių 
Dr. Kudirkos paveikslo piešė
jas Aleksandra Krapas. Ponia 
Količienė, kviesdama p. Kra
pą tarti keletą žodžių paaiš
kino, kad šis jaunas lietuvis 
specijaliai nupiešė šiam va
karui Dr. Kudirkos paveikslą 
neimdamas jokio atlyginimo 
už savo rūpestingą darbą; p. 
Krapas, taręs keletą žodžių 
apie Dr. Kudirkos darbus to
limoje praeityje, kurie buvo 
labai reikšmingi Lietuvos bu- 
dinimo iš miego laikais.

Tolimesnėj programos eigoj 
buvo pakviestas jaunas ber-

niukas Taorų šeimos trečias 
sūnūs padeklamuoti, kuris 
dar visai jaunas, bet gražiai 
išmokytas ir tikrai įspūdingai 
padeklamavo iš Kudirkos raš
tų parinktas eiles “Kelkite, 
Kelkite”. Jo deklamacija pa
darė didelio įspūdžio publikai 
ir susilaukė gausaus plojimo, 
buvo iššauktas pakartot. Ant
rasis Taorų sūnūs, kuris gero
kai didesnis už savo broliuką 
ir turi skambesnį balsą, įspū
dingai ir gražiai dekląmavo 
ir jam publika karštai plojo. 
Reikia pasakyti, kad Taorų 
sūnus parengimuose jau ne 
pirmą kartą su deklamacijom 
gražiai pasirodo. Taorų šeima 
taip vadinamų “dipukų” šei
ma ir augina 4 sūnūs ir lietu
viškoje dvasioje auklėja, prie 
tam Juozas Taoras priklauso 
SLA. Linkėtina, kad visa Ta
orų šeima taptų šios organi- * 
zacijjos nariais.
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Tolimesnėje eigoje progra
mos buvo pakviesta tarti po 
žodį kiti iš eilės: ponia B. Pi- 
varonienė, S. Bakanas, A. 
Vainorius, J. Virbickas ii’ J. 
K. Mažukna, kuris savo žody
je priminė, kad ir Lietuvoje 
buvo atžymėta Dr. Kudirkos 
šimto metų gimimo sukaktis. 
Iš gerbiamo Mažuknos žodžių 
susidaro įspūdis, kad Lietuva 
yra nepriklausoma ir tenai 
laisvai minima Kudirkos su
kaktis. Ištikrųjų taip nėra, 
Lietuva yra pavergta ir žiau
rioje priespaudoje, ir dar kol 
kas rusai bolševikai nedrįsta 
galutinai užsmaugti lietuvių 
tautinį jausmą ir tą jausmą 
bando panaudoti savai propa
gandai. Visi, kurie esame šiek 
tiek susipažinę su Dr. Kudir
kos raštais žinome, kad Dr. 
Kudirka ne tik budino lietu
vius iš miego, bet ir kovojo 
prieš caro priespaudą, ir jei 
dabar butų gyvas Dr. Kudir
ka, tai jis kovotų ir prieš šių 
dienų Lietuvos pavergėjus.

Naujų Narių Įvesdinimas

Baigus Dr. Kudirkos su
kaktuvių minėjimo programą, 
buvo įvesdinti sekami nauji 
SLA nariai įteikiant jiems 
narystės ženklelius ir su ati
tinkamu ponios Količienės žo
džiu : Angelina Marmokienė, 
40 kuopos pirmininko, Povilo 
Marmoko žmona; Pranciška 
Spingienė ir jos jauna dukre
lė Ryta Spinkytė, tai naujųjų 
lietuvių šeimos nariai; Mar- 
garieta Joyse, jaunuolių sky
riaus narė; Jonas Drasutis, 
vienas iš naujųjų 'lietuvių ir 
Kazimieras Spirgis, žinomas 
šio distrikto valgomųjų daik
tų krautuvės savininkas, ku
ris aprūpina lietuvius lietu
viškais sūriais ir ruginia lie
tuviška duonute, taip pat ir 
maisto reikmenims, ypatingai 
lietuvių mėgiamomis. P. Spir
gis yra vienas iš naujų lietu
vių ir nuoširdus lietuviškų 
reikalų rėmėjas.

Tuomi šis malonus parengi
mas ir baigėsi.

S. Bakanas.

Kas gi per Velykas 
Valgo juodą duoną, 
Jei ant stalo boba 
Iškepta geltona. 
Velykinė boba 
Visą stalą puošia, 
Dėlto šeimininkės 
Ją Velykoms ruošia. 
Gėrybių sudėta 
Į tokią bobelę, 
Jeigu suskaityti— 
Tai net širdis gelia. 
Jei jinai prarijo 
Puskapį kiaušinių, 
Ir tai ne baltimų, 
O tik vienų trinių. 
Nemažai ir cukraus, 
Sviesto, baltų miltų, 
O dėl kvapo romo 
Yra ten įpilta.
Kaip pradėjo keltis, 
Kad jinai nekristų, 
Kad durimis trenkti 
Niekas neišdrįstų— 
Šeimininkė tuomet 
Kenčia tikrą vargą, 
Nors tada prie bobos 
Pastatyk tu sargą! 
Gatava, iškepta, 
Viršuj paliukruota 
Ir cukrinėm dulkėm 
Visa nupudruota, 
Lyg toji poniutė, 
Ką graži ir meili. 
Kvepalų ir pudros 
Dėl savęs negaili. 
Velykinės bobos 
Vąlgyt kas negavo— 
Galima sakyti, 
Gero neragavo!...

Pilėnas.

Toronto, Canada

Lankėsi Dan Kuraitis

nors priežasčių negautų pa
siųstų laiškų, tai prašomi pra
nešti centrui, o jie bus pasiųs
ti antru kartu.

Paterson, New Jersey

SLA 101 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas šau
kiamas ketvirtadienį, balan
džio mėn. 2 dieną, valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje, 62 Lafayette 
Street, Paterson, N. J.

.Visi kuopos nariai kviečia- 
/ni dalyvauti, nes kuopos val
dyba išduos raportus iš atlik
tų darbų. Bus ir daugiau kuo
pos reikalų apsvarstyti.

Iki pasimatymo susirinki
me balandžio 2 dieną.

A. Gustus,
ŠIA 101 kuopos sekr.

Š. m. kovo 7-8 dienomis To
ronto SLA 236 kuopos kvie
čiamas lankėsi žinomas Ame
rikos lietuvių veikėjas Dan 
Kuraitis, kuris šv. Jono para
pijos salėje rodė savo paga
mintus spalvuotus filmus. Pil
noje žiūrovų salėje svečias 
parodė įvairiose savo kelionė
se užfiksuotus vaizdus. Dė
mesio centre buvo nuotrau
kos iš už geležinės uždangos, 
žiūrovų tarpe sukėlusios gyvą 
susidomėjimą.

Po ilgokai užsitęsusio filmų 
demonstravimo D. Kuraitis 
su žmona dar ilgoką laiką pa- 
sibuvojo su torontiečiais salė
je, ta proga daugelį apdova
nodamas savo anksčiau para
šytomis kelionių 'knygomis.

Sekančią dieną įvyko mėne
sinis musų kuopos susirinki
mas į kurį atsilankė ir pp. 
Kuraičiai. Svečius susirinku
siems pristatė kuopos pirm. 
J. Strazdas pabrėždamas, kad 
Dan Kuraitis yra senas ir ak
tyvus Susivienijimo narys.

Tos pačios dienos vakare 
O. Indrelienės namuose įvyko 
svečiams pagerbti kuklios vai
šės. Jose dalyvavo būrelis 
musų kuopos narių ir keletas 
kviestų svečių. Buvo jaukiai 
pasilinksminta. Netruko link
smų pašnekesių, anekdotų ir 
dainų. Ilgesniame žodyje cen. 
organizatorius St. Jokūbaitis 
padėkojo pp. Kuraičiams už 
malonų atsilankymą. Taip 
pat kalbėjo kuopos pirm. J. 

t Strazdas, O. Indrelienė, kun. 
Ažubalis ir kt. Už vaišes ir 

, laike jų pasakytas kalbas 
trumpu šiltu žodžiu .padėkojo 
svečias D. Kuraitis, pažadė
damas prie progos vėl apsi
lankyti Toronte.

Mums malonu pažymėti tą 
faktą, kad p. Kuraitis nei už 
kelionę, nei už filmų rodymą 
iš rengėjų nepaėmė jokio at
lyginimo. Jis tik pareiškė pa
geidavimą, jei butų pelno, 
mažą jo dalį skirti Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Vakarienės 
metu, musų kuopos vardu, St. 
Jokūbaitis įteikė 50 dolerių, 
kuriuos svečias mielai sutiko 
perduoti ALTo centrui.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
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 DOMINIKO PILKOS M. 
D„ ir VINCO TERCIJONO M. D.

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KŪDIKIO SODINIMAS IR 
N D ŠIOJ IMAS

pats ir stovi pasilaikydamas lovutės at

)

>

t

Perankstyvas sodinimas ir nešioji
mas ant rankų nėra reikalingas ir gali 
būti kenksmingas, nes gali iššaukti ir 
stuburio iškreipimus. Normaliai kūdi
kis atsisėda ir sėdi savystoviai, be pagal
bos, 6 mėn. amžiuje. Dažnas ar ilgas ne
šiojimas išvysto blogų įpratimą. Jis no
ri, reikalauja būti nešiojamas, nebenori 
gulėti ar sėdėti lovutėje ir ten žaisti. To 
pasekmėje tėvai nešioja jį kuo ne visą 
dieną, supa, duoda žaislų, vis rodą, nau
jus daiktus, dainuoja ar griežia melodi
jas, o kūdikis vieton nusiraminti vis da
rosi daugiau neramus, reikalaujantis, 
ne r vingesnis ir naktimis blogai ar mažai 
miega, netik dieną.

Kaip kūdikis įpranta būti nešioja
mas, taip pat ir jo migdymas gali perei
ti į negeistiną įpratimą, tėvus varginan
tį, be kurių jis neužmiega, reikalauja, 
kad jį suptų, liūliuotų, dainuotų. Rami 
muzika ir lopšinė veikia jį raminančiai, 
bet sveikas kūdikis turėtų užmigti be vi
sų migdymo priemonių.

KŪDIKIO RĖPLIOJIMAS IR 
VAIKŠČIOJIMAS

Kūdikis žaisdamas lovutėje stebi ir
gi tolimesnę aplinką; štai jis pamatė 
daiktą, kuris atrodo jam įdomus ir nori 
pasiekti, mėgina rėplioti prie jo arčihu. 
Tą pastebėję tėvai privalo sudaryti jam 
naujas sąlygas, galimybę rėplioti ir pa
siekti savarankiškai įvairius daiktus. 
Pats judėjimas jam sudaro malonumą 
ir yra naujas pažinimas ir lavinimas.

Pakankamai išsivystęs kūdikis gali 
atsiremti kojutėmis, pastatytas ir palai
kytas jau 3 mėn. amžiuje, bet atsistoja

ramos nuo 6 mėn, ir jau po to mėgina 
daryti pirmus žingsnius laikydamasis 
lovutės ar kėdės. Nevisi kūdikiai prade
da vienodai greit veikščioti; yra anksty
vų 8-9 mėnesių, o kiti vos metų amžiuje. 
Dauguma eina prisilaikydami baldų, vė
liau palaikomi už abiejų rankučių, to
liau vedžiojami už vienos rankutės, ar
ba tik už pirščiuko, ar drabužėlio, nes
jam taip drąsiau, nors jėgų jam užten
ka išsilaikyti be pagalbos. Pradedant 
kūdikiui vaikščioti patariama jį apau
ti aukštesniais, rišamais batukais su
kietu užkulniu; to tikslas yra prilaikyti 
stipriau koją.

Kuomet kūdikis pradeda pirmus 
žingsnius, tėvai padeda jį į gardelį, ku
rio tikslas butų apsaugoti nuo puolimo 
ir sužalojimų ir kad paliuosuotų motiną 
nuo nuolatinės jo priežiūros, kad turėtų 
laiko pašeimininkauti.

Seniau gardeliai buvo madoje, bet 
reikia jų vengti, nes kenkia kūdikio vys
tymuisi, aplinkos pažinimui, savystovam 
laisvam judėjimui. Žinoma italų peda
gogė ir pediatrė Montessori vadina gar
delį savo rūšies kalėjimu. Reikia parū
pinti kūdikiui erdvų kambarį, pritaikin
tą jo laisvam judėjimui su minkštai už
klotomis grindimis ir tik su būtiniau
siais baldais.

Kuomet kūdikis vaikšto ir bėgioja 
laisvai, jis stebi plačią ir tolimą aplinką, 
mėgsta žaisti lauke, kur stebi žole, gė- 
les, kilimus, lapus, pamato skrendančią 
peteliškę ar bėgiojančią voveraitę, ar 
katiniuką ir džiaugiasi. Jis mėgsta ste
bėti viską, kas juda; net bežaisdamas 
lovutėje jis apžiūri daiktą, įdeda bur- 
niukėn, po to meta žemėn. Daiktų pa
žinimas rišosi su judėjimu. Judantį 
daiktą jis geriau atsimena; jo atmintis 
yra motorinė.

(Bus daugiau)

Kuopos Susirinkimas

Kovo 8 dieną Lietuvių Na
muose įvykęs eilinis musų 
kuopos susirinkimas praėjo 
paskubomis, nes netrukus to
je pat salėje turėjo įvykti ki
tos organizacijos subuvimas. 
Todėl laikas buvo gana ribo
tas ir neturėjome progos pla
čiau padiskutuoti savo eina
mųjų reikalų.

Sekantis SLA 236 kuopos 
susirinkimas įvyksta tenpat 
balandžio 12 dieną 2 valandą 
po pietų. Jame St. Jokūbaitis 
padarys išsamų pranešimą iš 
neseniai įvykusio New Yorke 
SLA Jaunuolių Komisijos po
sėdžio nuveiktų darbų. M. K.

Philadelphia, Pa.

ŠIA Kuopos Susirinkimas

SLA 135 kuopos susirinki
mas įvyks Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, Allegheny Avenue 
ir Richmond gatvė, sekmadie
nį, balandžio 5 dieną, 2 valan
dą po pietų.

Gauta iš centro raštinės du 
svarbus pranešimai aptarti 
kuopos nariams. Todėl visų 
narių yra pareiga susirinki- 
man pribūti ir tarti savo žodį 
tuo reikalu. Kreipiu taipgi na
rių atydą pasižiūrėti į savo 
mokesčių knygeles, pribūti 
susirinkiman ir užsimokėti 
užvilktas duokles.

Pavasaris jau čia pat. Kaip < 
kiti prieš tai, taip ir šis pra
bėgs... Ateis vasaros laikas, 
jis ir praeis kaip jo pirmta- 
kunai. Po to seks ruduo ir 
žiema. Ir taip bepabaigos tie 
keturi metų sezonai keitelio- 
jasi. Tik žmogaus keturių su

dėčių gyvenimas — kūdikys
tės, jaunatvės, subrendimo, 
senatvės laikas nepasikartoja.

Ko mes gyvendami laukia
me, ypač Tu jaunoji sese ir 
Tu jaunesnis broli, ar galuti
nos senatvės? Jūsų, kaip ir 
mano senatvės laikas, į pava
sario ir vasaros laiką, nepa
sikartos. Ateis Jums, kaip ir 
man, rudens ir žiemos laikas. 
Tada broli ir sese negalėsite 
“nė sėti nei pjauti”. Todėl 
“sėkite” posėlio grudus “pa
kol jauni esate” kad senat
vės sulaukus galėtumėt bran
dus grudus pjauti.

Rašykitės ir junkitės į di
džiausią nariais ir turtingiau
sią kapitalu už Lietuvos ribų 
lietuvių šeimyną — Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje. 
Tai padarę Jus atliksite tik
rai lietuvių tautos išeivijai 
gyventi ilgiausių metų.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Shenandoah, Pa.
SLA Kuopos Susirinkimas

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus laikomas 
balandžio mėn. 5-tą dieną, 1 
valandą po pietų, Lietuvių 
Veteranų patalpose, 216 N. 
Main Street.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus SLA 23 kuopos narius 
dalyvauti sekanmam susirin
kime. Praeituose keliuose 
susirinkimuose buvo kalbėta, 
kad butų reikalinga musų 
kuopai parengti kokį banke
tą dėl kuopos gerovės, bet dėl 
mažo narių skaičiaus dalyva
vimo susirinkime, tas klausi
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mas paliktas ant toliau.
Sausio mėnesį susirinkime 

buvo kalbėta, kad parengti 
kokį nors .pobūvį vasario mė
nesį, nes vasario 16 dieną su
kanka 41 metai kai Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma val
stybe. Nors apie tai bu^o 
kalbėta daug, bet susirinkimo 
nubalsuota tą reikalą, Lietu
vos 41 metų sukakties minėji
mą palikti SLA pirmosios ap
skrities suvažiavimui, kuris 
įvyks balandžio mėnesio pa
baigoje.

Taigi gerbiamos SLA pir
mosios apskrities kuopos, esa
te kviečiamos skaitlingai daly
vauti pirmosios apsrities su
važiavime ir atžymėti savo 
senosios tėvynės Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
41 metų sukaktį.

Mieli broliai ir sesės, mes 
neturime pamiršti savo tėvų 
krašto, kur mes esame gimę 
ir užaugę, tad musų pareiga 
gerbti savo kraštą Lietuvą ir 
jos reikšmingą sukaktį pami
nėti.

SLA pirmosios apskrities
buvęs sekretorius

Viktoras Visockis.

Atliekamus nuo pragyveni
mo pin’gus geriausia Jvestuoti 
į JAV bondsus.

•j



SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

Pribrendę Bonai

(Tęsinys iždininkės raporto)

Bonų Raportas
Municipal Authority

Youngstown, Ohio _________
USA Savings Bonds (10-1-58)

Atšaukti Bondai

$5,000.00
100,000.00

Puget Sound
Power & Light________ ___
Pirkti už 103.459 — atšaukti 

Pirkti Bonai:
Liep. 1, 1958 — Pacific Pewer & Light __

Pirkti už 100.5.

50,000.00 
Už 110.5.

$50,000.00

Balansai Visose Einamose Sąskaitose 
su Gruodžio 1, 1958

Pomirtinių Fonde — Girard Trust___ ____ _
Corn Exchange Bank

Pašalpos Fonde — Girard Trust
Corn Exchange Bank

Jaunuolių Fonde — Girard Trust
Corn Exchange Bank

Mišriam Fonde — Giradd Trust
Corn Exchange Bank

Lėšų Fonde — Giradd Trust
Corn Exchange Bank

I

$8,487.48

41,347.80

19,462.22

8,042.62

23,393.80

Viso__________________________ $100,733.92

Turiu pastebėti, kad mano raporte patiekti duo
menis centas centui sutampa su SLA sekretoriaus 
patiektais duomenimis.

Kaip visi žinote SLA iždininko darbas yra labai 
komplikuotas. Reikia sekti visų morgičių mokėjimo 
datas, reikia žiūrėti, kad nuosavybės ant kurių duoti 
morgičiai butų laiku apdraustos, reikia sekti visas 
SLA finansines transakcijas, reikia laiku išsiųsti vi
soms SLA kuopoms pakvitavimus už atsiųstas duok
les, bei rūpintis, kad visi dokumentai, susiję su įplau
komis ir išlaidomis, butų patikrinti ir globojami.

Šiame darbe turiu palaikyti nuolatinį kontaktą su 
SLA Centru. Užtai šia proga reiškiu ypatingą padė
ką SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui už jo taip rū
pestingą ir nuoširdų kooperavimą.

SLA iždininko pareigos taip pat yra susijusios su 
ST .A prezidentu. Galiu pasidžiaugti, kad su prezidentu 
P. Dargiu neįvyko jokių nesusipratimų ir esu giliai 
dėkinga jam už taip malonų bendradarbiavimą per 
visą laiką.

Mano gili padėka priklauso ir kitiems P. T. jia-

riams, nes visi visada rodė šiltą bei malonų bendra
darbiavimą.

Kas liečia mano veiklą SLA srityje kitur, kuo- 
Į pose, apskrityje ir mano visuomenines pareigas, tu

riu pasakyti, kad visur kur tik išgalėjau, kur buvau 
I kviesta dalyvauti, visada atsimindama musų broliš- 
| kąją SLA organizaciją, jos darbus ir tikslus kuo ge- 
I riausiai apie ją atsiliepiau ir prisidėjau prie didžiųjų 

musų tautos kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
Nora Gugis,

SLA Iždininkė.
E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus S.r 

I L. A. iždininkės raportas buvo priimtas vienbalsiai j 
ir visi jos atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pie- 

I tų paskelbdamas, kad antroji sesiįja prasidės 2 valan
dą po pietų šio(je pat vietoje. 1

ANTROJI SESIJA
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo antrą se

siją atidarė SLA prezidentas P. Dargis 1958 m. gruo
džio mėn. 4 dieną 2 valandą po pietų Sherman viešbu
tyje, Moby Diek kambaryje, Chicago, III. Šioje sesi
joje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos nariai:

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

daro kvorumą.
Be to, šiame posėdyje dalyvauja SLA Kontrolės 

Komisijos pirmininkas S. Gegužis.
7. SLA iždo globėja E. Mikužiutė savo raportą 

patiekė žodžiu. Ji pranešė, kad Chicagoje turėjo Sei
mo Rengimo Komisijos pobūvį, kuriame buvo nuošir
džiai padėkota Pildomajai Tarybai už paramą komi
sijai. Tame pobūvyje buvo išrinkta komisija iš 6 na
rių, kurios pareiga bus rūpintis SLA Vajaus reika
lais. Be to, pranešė apie padarytas pastangas suor
ganizuoti dvi naujas SLA kuopas Chicagoje ir apie 
atliktus tuo reikalu žygius.

Taip pat pranešė, kad teko nuvykti į Detroitą ir 
ten padaryti pranešimą SLA reikalu. •

N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus, SLA 
iždo globėjos E. Mikužiutės raportas buvo priimtas 
vienbalsiai ir visi jos atlikti darbai ratifikuoti.

8. SLA iždo globėjas adv. S. Bredes, savo rapor
tą patiekė žodžiu. Jis pranešė apie darbą, kurį drau
ge su SLA sekretorium dr. M. J. Viniku teko atlikti 
dėl escheat bylos. Be to, jis dalyvavo SLA pirmos 
apskrities suvažiavime, kaip privatus svetys. Jis 
siūlė apsvarstyti SLA apskričių klausimą, nes pagal

naują konstituciją yra suteiktos platesnės teises. To
dėl reikėtų apskritims paruošti didesnė veiklos dirva 
ir pavesti daugiau jiems pareigų. Reikėtų paruošti 

I apskritinis veikti nauji planai, juos apsvarstyti, pri
imti ir išsiųsti apskritims vadovautis. Dr. S. Biežiui 
įnešus, N. Gugienei parėmus, iždo globėjo adv. S. 
Bredes raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti.

9. SLA daktaras kvotėjas dr. S. Biežis savo ra
portą patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad pavestas SLA 

Į prezidento P. Dargio dalyvavo Čiurlionio Ansamblio 
namo atidaryme Cleveland, Ohio, kur atstovavo S. 
L. A. Nuoširdumo SLA buvo parodyta labai daug. 
Nupirktas namas gražiai atremontuotas. Namo re
montą atliko nariai talkos budu. Finansiniai yra ge
rai susitvarkę ir atrodo, kad SLA iš šio investmento 
nuostolio neturės. Teko turėti atskirą posėdį su kuo
pos valdyba. Jie pareiškė, kad iki šiol SLA reikalais 

Į dirbo mažai, nes buvo užimti PL Bendruomenės sei
mu ir namo remontu. Bet valdyba užtikrino, kad 
kuopa augs ir stiprės. Suteikta pagalba Čiurlionio 
Ansamblio išpopuliarins SLA, nes tame name ras 
pastogę visos kultūrinės lietuviškos organizacijos.

Be to, turėjau atskirą pasikalbėjimą su Cen
triniu Atstovu p. J. Virbaliu. Jis, dėl laiko 
stokos atsisakė būti Centriniu Atstovu. Tada ta
riaus su kitais veikėjais, tačiau asmens šioms parei
goms nesuradome. Teko pasitarti ir su Dirvos redak
toriumi. Dirva pažadėjo remti SLA veiklą/ir vajų.

Adv. S. Bredes įnešus, N. Gugienei parėmus SLA 
daktaro kvotėjo d r. S. Biežio raportas buvo priimtas 
vienbalsiai ir atlikti jo darbai patifikuoti.

10. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė. 
Kadangi gruodžio 6 ir 7 dienomis įvyksta Chicagoje, 
III., SLT. suvažiavimas, o SLA atstovauti ALT yra | 
pavesta Tautos Reikalų Komisijai, aptarus ALT veik
lą ir suminėjus jos atliktus taip reikšmingus darbus, 
nutarta dalyvauti šiame ir kituose ALT suvažiavi
muose ir remti ALT darbus, kurie imtinai yra skirti 
Lietuvos išlaisvinimui.

11. Investmentų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
dr. M. J. Vinikas ir N. Gugienė. Išklausę 
apie investmentus, bondsus, pribrendusius 
įgytus bondsus, dr. S. Biežiui įnešus, E. 
parėmus vienbalsiai nutarta Investmentų 
raportą priimti ir atliktus darbus ratifikuoti.

12. Morgičių Komisijos raportą žodžiu patiekia 
P. Dargis ir dr. M. J. Vinikas. Išklausę Morgičių Ko
misijos raportą buvo kanstatuota, kad jis sutinka su 
duomenimis suminėtais SLA sekretoriaus dr. M. J. 
Viniko ir iždininkės N. Gugienės raporte, adv. S. Bre
des įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta 
Morgičių Komisijos raportą priimti ir atliktus darbus 
ratafikuoti.

pranešimą 
ir naujai 

Mikužiutei 
Komisijos

padidinti 
tinkintai

paklodės
Taip

13. Rytų Nuosavybių Komisijos raportą patiekia 
žodžiu dr. M. J. Vinikas. Jis pranešė, kad SLA poil
sio namai Atiantic City, N. J. šiemet davė $2,944.00 
pajamų. Kelios didelės audros išplovė žemes tarp 
“foulkhe&d” ir namo. Reikėjo privežti apie 30 tonų 
žemės. Užbaigus darbą naujos audros išplovė juros 
kraštą ir žemiau “bulkhead” ir naujai pripiltos žemės 
pradėjo vėl slinkti į jurą. Sustabdymui šio išplovimo 
prisiėjo sukrauti iš jurų pusės akmenų apsaugą. Ar
timoje ateityje valstija ir miestas rengiasi 
esamas, netoli namo “jetties”, kas spėjama, 
apsaugos namą nuo jurų audrų.

Be to, per aštuonius metus susidėvėjo
ir rankšluoščiai. Todėl dalį jų teko nupirkti, 
pat teko išdažyti rūsio patalpas ir kai kurių kamba
rių vandens sugadintas sienas. Nežiūrint, kad šiemet 
buvo SLA šeiminiai metai, nes daugelis narių savo 
atostogas sunaudojo laike seimo, SLA poilsio namas 
buvo pilnas ir namo pajamos kaip ir išlaidos buvo 
normalios. Gautos nuomos pačios pateisina invest- 
mentą į poilsio namą.

SLA poilsio namą Atiantic City, N. J., kaip visi 
žinote, visą laiką nuo įsteigimo, veda p. Vinikienė, be 
jokio atlyginimo. Bet kai šiemet p. Vinikienė išvyko 
į SLA seimą Chicagon, tai teko rasti žmogų kas ją 
pavaduotų. Grįžus p. Vinikienei iš seimo, pavaduo
tojas už savaitę darbo ir keliones paprašė atlyginti 
$75.00, ką p. Vinikienė sumokėjo iš savo lėšų.

SLA Centro patalpose, po pasikartojaničų va
gių įsilaužimų, teko prie visų durų ir langų pridėti 
naujus ir stiprius užraktus, kad apsaugojus SLA tur
tą ir raštinę.

Dr. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei parėmus Ry
tų Nuosavybių Komisijos raportą nutarė priimti vien
balsiai ir atliktus komisijos darbus ratifikuoti. Be 
to, nutarė ir įpareigojo SLA Sekretorių grąžinti p. 
O. Vinikienei $75.00, kuriuos* ji išmokėjo iš savo as
meniškų lėšų jos pavaduotojui laike SLA Seimo. Be 
to, priminė SLA sekretoriui ankstyvesnį Pildomosios 
Tarybos nutarimą ir paprašė jį pildyti, būtent, kad 
visos kelionės išlaidos p. O. Vinikienei iš Nevv Yorko 
į Atiantic City ir atgal butų pilnai apmokėtos.

14. Moksleivių Fondo Komisijos raportą žodžiu 
patiekė dr. S. Biežis, E. Mikužiutė ir N. Gugienė. Dar 
kartą buvo pakartotas pageidavimas sukelti į minėtą 
fondą bent $10,000.00 ir aptartos priemonės, kaip tas 
lėšas sukelti.

Įnešus ir parėmus Moksleivių Fondo Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai priimtas.

SLA prezidentas P. Dargis antrą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo pesiją uždarė 6 vai. vakare pas
kelbdamas, kad trečioji sesija prasidės ryt 8 valandą 
ryto šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

Turė- 
kiemą ir pažįstami 
dažnai pas mane 
Tas man sudarė 

dėl suradimo pro-

ma-
bu-

BRANGUS KIAUŠINĖLIAI VELYKOMS
Vokiečių okupacijos laikais, 

kiekvieną mėnesį, gaudavom 
iš jų valdžios *maisto kortelę, 
pagal kurią turėjom teisę niv- 
pirkti krautvėj maisto. Toj 
kortelėj viskas buvo paskir
styta gramais. Duonos tiek 
gramų, druskos — tiek, mė
sos, riebalų ir kitų produktų 
— po tiek. Be kortelės nupirk
ti ką nors buvo neįmanoma.

Parašyta kortelėj nemažai, 
bet nupirkti galėjom tik šmo
telį duonos ir trupučiuką 
druskos. Visgi tai buvo ge
riau, nei pas rusus, nes ten 
nebuvo net nei žiupsnelio 
druskos. Ir kur gi dingo Lie
tuvos gėrybės. Dieve 
no?!... Visur ir visuomet
vo vienodas atsakymas: nie
ko nėra!

Ar ilgai gyvensi, gaudamas 
ištisais metais tik mažą ga
balėlį duonos ir daugiau nie
ko? Teko skaityti, kad seno
vės laikais, kuomet niekurie 
žmonės, atsiskyrę nuo pasau
lio, išeidavo į dykumas už- 
iflaldaut savo nuodomes, ir 
ten jie rinkdavo kokius tai 
valgomus vabalėlius ir lauki
nį medų, o varnėnai atnešda
vo jiems duonos net ištisais 
kepalais, dabar gi tokių var
nėnų nebuvo, tai mes ir to ne
turėjome, o dar buvom pri
pratę prie gero lietuviško val
gio.

Apyvartoj ėjo t*ys rūšys 
pinigų: musų litai, rusiški 
rubliai ir vokiečių markės. 
Visi šitie pinigai nustojo ver
tės, nes buvo nežinoma, kas 
rytoj ponaus, ir už juos nieko 
neparduodavo.

Pasiliko vienas kelias: iš
mainyt ant produktų su kai
miečiais kokį daiktą, ir tai 
slaptai, nes mainos iš po 
skverno buvo draudžiamos ir

ko gi atva- 
neapsirikau. Už

už tą vokiečiai bausdavo. Mai: 
nydami kaimiečiai neturėjo 
pasigailėjimo ir, tiesiog, “nu
lupdavo odą”.

Taip atsitiko ir čia. 
jau didelį 

. kaimiečiai 
sustodavo, 
patogumą 
dūktų.

Buvo paskutinės dienos Di
džiosios savaitės, ir reikėjo 
pasirupiriti ką nors Velykoms, 
o nieko dar neturėjom. Apsi
džiaugiau, pamačius atvažiuo
jant Gabrius iš Paskutiškių 
kaimo. Tikriausiai ką nors tu
rės, nes kitaip 
žiuotų ? Ir
poros minučių abudu Gabriai 
jau buvo kambary. Gabrienė 
laikė rankoj nedidelį kašikė- 
lį, kuriam, matomai, buvo 
kiaušiniai.

— Atvežiau poniutei Vely
koms kiaušinių, pasakė jinai.

Ačiū, ačiū ponia Gabriene, 
ar daug turite kiaušinių, pa
klausiau.

— Tai ir nemažai, visą de- 
sėtką.

O kiek gi norite už tuos 
kiaušinius

— Jog žinote, poniute, kad 
dabar už pinigus nieko negau
si, norėčiau pamainyt ant ko.

Ant ko gi mainytumet?
— Tai pažiūrėsim, ką duo

sit, pasakė jinai.
Aš pradėjau, rinkti daiktus, 

kuriuos galėčiau išmainyt ir 
kurių prisirinko nemažai. Vi
si daiktai buvo geri. Čia buvo 
šilkinės, naujos skarelės, suk
nelės, batukai ir net sidabri
nės lapės apikaklė, kurią 
paaukavau mainais Velykų 
dėlei. Buvo iš ko pasirinkti.

Tuo tarpu Gabriai, ką tai 
šnibždėdami, slankiojo po 
kambarius ir apžiūrinėjo bal-

dus. Aš juos pakviečiau pa
žiūrėt daiktų ir paimt, kas 
jiems patinka, bet jie net ne
prisiartino, o tik skersai šnai
ravo. Aš ir tylėjau, nes nega
lėjau suprast, ką tas reiškia, 
argi jie nepasakė, kad nori 
mainyt? Pagaliau, atsiliepė 
Gabrys.

— Mums, gerbiamoji ponia, 
tokių daiktų nereikia. Mums 
yra reikalinga spinta, ir jūsų 
spinta su veidrodžiu mums 
labai tiktų.

Iš pradžios maniau, kad 
negerai išgirdau, bet Gabrys 
pakartojo savo pageidavimą.

Žmogau, sakau, ar žinai, 
ką kalbi? Jog tai nauja, mo
derniško fasono, ąžuolo me
džio, spinta, o durys veidro
dinio stiklo. Matai, kaip bliz
ga, kaip rodo?... Ar žinai, 
kiek tokia spinta kainavo? 
300 litų, o desėtkas kiaušinių 
— 20 centų, tai už ją galima 
butų nupirkt 150 desėtkų 
kiaušinių!... Ne, to tai aš 
duot negaliu. Imkit sidabrinę 
lapę.

Ne, ponia brangi, pasakė 
Gabrienė, lape man nereika
linga. Aš nešiu ponia, o pras
ta kaimietė, ir lapės nenešio
siu. Kur gi, visas kaimas iš 
manęs juoktųsi... Mums yra 
reikalinga. spinta, ir kitaip 
mes kiaušinių neduosim. Štai, 
Sabaliauskienė mums duoda 
už juos fortepijoną, sako, jos 
dukterį išvežė vokiečiai ir jai 
dabar nereikalingas. Lai ge
riau vaikėzai pasibovina. Va, 
musų piemuo prašo: “Nieko, 
teta, neimk, kaip tik fortepi
joną! Aš graisiu.

Ir ji pradėjo dėt kiaušinius 
į kašikėlį. Vaje, 10 kiaušinių, 
murmėjo jinai, pamėginkit 
juos gaut! Visam kaime pasi
liko dvi vištos, viską suėdė, 
ir tos nededa, žiema buvo šal
ta.

Čia jau jsimaižė bobutė.

— Duokit jus jai, vaikeliai, 
tą spintą, sako jinai. Netinka 
sutikt šviesiąją Prisikėlimo 
šventę be kiaušinio. Karas 
dar nebaigtas, gal dar ateis

tie nevidonai komunistai, rei
kės bėgt ir viską pjalikt. Vie
nas Dievulis žino!...

Bobutė paėmė kiaušinius 
ir padėjo virtuvėj ant lenti

nos. Taip ir buvo, bobutės žo
džiai buvo pranašiški. Bėgda
mi, palikom viską ir net ne- 
atsįsukom, bet tuomet man 
taip pat buvo gaila veltui ati-

duotos spintos, ir aš užden
giau akis, kad nematyt, kaip 
k a i m i e čiai, džiaugsmingais 
veidais ją tempia.

Sofija Ambrazevičienė.
. ■ —----------------- --

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

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 mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

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

Akcidentale 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 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

SLA APDRAUDOS YRA GEROS IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

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

I 
I

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 savų vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th ' 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
s
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, zona valstija —

—--------------------------- --------------- —>

, zona valstija —

ir gatvė____ _______________________________-

. miestas_____________________ , zona -___, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEVV YORK 1, N. Y.

, nu m.
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South Boston, Mass

Brooklyn, New York

Įsidėmėkim Gegužes 16 Dieną

«

t

150.00

★

★

★

I

300.00

(Locenesed

TIKRAS

107 
LOS

„$782.91
$4,526.47

IŠIMTINAI 
IJESAS

Tą dieną Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyn, N. Y.

PARENGTAS
VALGYTI

TIKRAI
GERIAUSIAS

MRS. LOUISA CROWSON
North Tonatvartda, Nciv York

____ $2,700.00
_—$32,260.08

BUKIT 
UŽTIKRINTAS, 

KAD PERKATE
TIKRAI

LENKIŠKI 
KUMPĮ

kučianis, L. Putna, V. Stans- 
kas, D. Baužaitė, E. Budrei- 
ka.

Pasinaudokite plačiai žinomos Lr gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 
siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

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

informacijų reikalaukite musų

Tinkamai Pagerbtas Juo
zas Lekys

vai. ryto iki 4val. vakaro. 
MUSU SKYRIAI
So. Vermont Avė. 
ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk į 5-6550

mažas, kasdieniškas ir

Kartais telefonas mums su
teikia nepaprastus ir drama
tinius išgyvenimus. Bet di
džiausias jo patarnavimas

★ PUIKIAUSIAS 
SKONIS

r
»av.v> r. -.v •••.>-<•... v.-«»• • -z.-.-.. \w.v»;w.v. ’<.w»

NEW YORK COMMODITIES CORP., 745 Fifth Avenue, New York 22, N. Y.

11601 Jos. Campau Avė. 
"DETROIT 12, Mich. 

TOvvnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

CHapel 7-5164 
firmos katalogų.

e» įst 
r'-' coNsuMte v*! 
V/$fWVICt BUBtAuV

MAGAZINE

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
by USSR)

Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272 
TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992 
siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

♦Neatidėliotinai mes pa-

Kovo 27, 1959

s

IŠĖJO NAUJA KNYGA

5

Amerikos Lietuvių Veikla

SU

SLA Naujos Veiklos ir 
Pagerinimų Keliais
(Atkelta iš 1 pusi.)

Bendrasis posėdis
džiaugsmu priėmė planus Chi
cagos Rajoninės Jaunuolių 
Komisijos, kurią sudaro: A. 
Vaitkevičius pirminnkas, R. 
Dirvoms vice pirm., A. Visoc
kis sekr., K. Šalkauskas kasi
ninkas, V. Adamkevičius iždo 
globėjas ir nariai A. Butkevi
čius ir A. Levanas.

Bendrasis P. T. ir Jaunuo
lių Komisijos posėdis visais 
požiūriais

prasmingas, reikšmingas ir 
reikia tikėti, jei tik jaunuo
liai nuoširdžiai dirbs, jie rea
liai pagelbės pasukti SLA 
naujais stiprybės keliais ir 
išaugins naujus darbuotojus 
SLA ateities veiklai.

buvo naudingas,

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 

B. SHALINS 
Vlrginia 7-4499

BENDRAS POBŪVIS

Pasibaigus taip įtemptiems 
posėdžiams, SLA prezidentas 
P. Dargis visus posėdžio da
lyvius pakvietė į bendrą po
būvį, kurio stalus taip gra
žiai ir skoningai paruošė p. 
O. Vinikienė.

Įsivyravus linksmesnei nuo
taikai, SLA iždininkė p. N. 
Gugienė tarė sveikinimo žodį, 
laike kurio iškėlė didžius p. 
O. Vinikienės nuopelnus, jos 
budo gerąsias savybes ir pri
minusi, kad jai, kaip moterei,

J.
TeL I i

Tel. STagg 2-5043 

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRŪNAS-B ALTO N 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

m.

Prie SLA prisirašė spalių 9, 1938 m. Mi-
Velionio broliui, Jonui

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 21, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS DITMANAS, 43 kp., So. Boston, Mass., gi

męs 1888 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 12, 1930 m. Mirė vasario 15, 1959 m. Ve
lionio dukteriai, Veronikai Kučinskas, pomirti
nės išmokėta ________________________________ $1,000.00

MIKAS SLEKYS, pa v. kp., New York, N. Y., gimęs 
rugsėjo 18, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė liepos 7, 1918 m. Mirė vasario 25 d., 1959 

Velionio seseriai, Urušulei Milwid, pomirti
nės išmokėta ________________________________

AUGUSTAS MIGLINAS, 158 kp., Springfield, III., 
gimęs birželio 13, 1880 m., Alytaus apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 6, 1924 m. 
Mirė vasario 5, 1959 m. Velionio žmonai, Petro
nei Mlglinienei, pomirtinės išmokėta __________

ADELE POVILANSKIS-INKMAN, 212 kp., Kenosha, 
Wis., gimusi balandžio 22, 1917 m., Kenosha, Wis. 
Prie SLA prisirašė kovo 5, 1940 m. Mirė vasa
rio 25, 1959 m. Velionės dukteriai, Annai Povi- 
lanskis, pomirtinės išmokėta _________________

ANTANAS PARŠEUUNAS, 236 kp., Toronto, Cana
da, gimęs gruodžio 1, 1912 m., Miroslave, Lietu
voje,
re vasario 12, 1959 m. 
Paršeliunui, pomirtinės išmokėta______________

JONAS MANKUS, 236 kp., Toronto, Canada, gimęs 
sausio 14, 1884 m., Sauginių kaime, Kurtuvėnų 
vaisė., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių 9, 
1938 m. Mirė sausio 28, 1959 m. Velionio žmo
nai, Evai Mankus, pomirtinės išmokėta________

KAROLINA MATULAITIENE, 238 kp., Chicago, III., 
gimusi sausio 5, 1878 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 30, 1908 m. Mirė sausio 30, 1959 
m. Velionės sunams, William ir Albin Matulai- 
čiams, pomirtinės išmokėta 

JUZEFATA MILE VIEN E, 285 kp 
gimusi rugsėjo 25, 1886 m., Lietuj?©je. 
prisirašė gegužės 11, 1936 m. 
1958 m. 
tinęs išmokėta

Linden, N. J.,
Prie SLA 

ė gruodžio 21, 
Velionės vyrui, Stasiui Milevui, pomir-

• >
:tuV©,
įtink

Viso _______________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso...............

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. Z1BAS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 12 savaičių 

GERALTAUbKIENJĖ, 16 kp., Harrisburg, 111., sirgo 7 sav. 4 d 
sirgo 12 savaičių

sirgo 7 sav. ir 6 d. — 
Mich-, sirgo 8 sav. ir 1 d; - 
Wis., sirgo 12 savaičių 
sirgo 5 sav. 3 d.......................

, sirgo 3 sav. 1 d.

teko Baltajame Name atsto
vauti oficialiai Nepriklauso
mą Lietuvą, pakvietė visus 
pobūvio dalyvius sudainuoti 
jos garbei ilgiausių metų.

Juo ilgiau šis pobūvis tęsė
si, tuo daugiau kilo gražios 
nuotaikos. Tų nuotaikų veda
mi, šio istorinio posėdžio da
lyviai, skirstėsi namo su plie
niniu ryžtu savo jaunas jėgas 
ir laiką pašvęsti SLA broliš- 
kajai organizacijai, kuri jau 
yra užsitarnavusi niekuomet 
neaptemdomos garbės musų 
tautoje.

Vasario 22 dieną Stepono 
Dariaus postas savame name 
surengė gražų banketą pager
bimui Juozo Lėkio, kaipo bu
vusio posto komandieriaus.

Kadangi Juozas Lekys yra 
vienas iš senosios kartos vei
kėjų Bostone, atvykęs jaunas 
ir pilnas dzūkiškos energijos 
didelis lietuvių ir Lietuvos 
mylėtojas patrijotas, tai įsi
jungė į lietuvių kultūrinę 
veiklą ir dirba pasišventusiai. 
Iškilus pirmam pasauliniam 
karui, tarnauja Dėdės Šamo 
legijone ir ten norėjo pasi- 

j?eikšti lietuviu, bet buvo pa
klaustas kur ir nuo kada ta-

vo tautos vėliava žinoma? 
Juozas neturėjo ką parodyti, 
todėl ir buvo pavadintas bet
ter grade polak, kas, žinoma 
Juozui nepatiko, bet vėliau 
spaudoj buvo minėta Lithu
ania, tada Juozas atsigriebė.

Karui pasibaigus, Juozas 
grįžta prie visuomeninio dar
bo, dirba Jaunimo Ratelyje, 
Dailės Pramos Draugijoj Ga
bijoj, organizuoja SLA kuo
pą, dihba Sandaroje, tveria 
Piliečių Klubą, organizuoja 
S. Dariaus Amer. Lekijono 
Postą, ir tas viskas įvykdyta, 
už ką padėka priklauso Juo
zo darbštumui. Nežiūrint į jo 
praeityje nuveiktus darbus, 
jis ir šiandien yra taip veik
lus kaip ir pirmiau.

Banketo dalyviai ir dalyvės 
įvertino jo žmonos Izabelės 
kantrybę, nes Juozas iš darbo 
parvykęs nedaug laiko turėjo 
praleisti su šeima, nes visokie 
visuomeniniai darbai jo lau
kė, o žmona turėjo būti viena 
namie.

Banketo programą pravedė 
inž. Aleksandra Čiaplikas, ku
ris įteikė Juozui vertingas do
vanas nuo Legijono Posto ir 
Piliečių Klubo.

Brangus Juozai, nenustok 
dirbęs kol nebus laisva ir ne
priklausoma demokratinė tė
vynė Lietuva. F. K.

, “Aš girdėjau savo sesers balsą 
pirmą kartą po 43 metą

“Mano namai yra North To- 
nawanda, New York. Mano 
sesuo gyvena Manchester, 
Anglijoje. Nors mes viena 
kitai nuolatos rašydavome 
laiškus, aš nebuvau jos ma
čius ir kalbėjus su ja dau
giau kaip 40 metų. Kokią 
nuostabią staigmeną mes abi 
turėjom, kai jos šeima tele
fonu mus sujungė jos gimi
mo dieną. Ji buvo trijų tūks
tančių mylių nuotolyje, bet 
jos balsas skambėjo, lyg ji 
butų greta manęs. Neatsi
žvelgiant į. tiek daug metų aš 
pažinau jos balsą tuojau pat. 
Aš visada numaniau, kad te
lefonas gali suteikti džiaugs
mą žmogaus gyvenime, bet 
iki tos dienos aš nežinojau, 
kaip daug tat reiškia.”

yra
įvairus. Bet tai, ką jis atlie
ka, yra pigiausias patarnavi
mas. Jo kaina daug mažiau 
yra pakilusi negu kitų daiktų, 
kuriuos jus perkate.
NEW YORK TELEPHONE 

COMPANY

Kiekvienas yra įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

Skautams Remti Komitetas 
ruošia koncertą su įdomia ir 
įvairia programa, šokiais ir 
bufetu.

Prašoma nepamiršti nuro
dytos datos. Iš anksto esate 
visi kviečiami atsilankyti į 
parengimą, ruošiamą lietuvių 
skautų veiklai remti.

Lietuvių Skautams Remti 
Komitetas New Yorke.

Kurie architektai viešai pa
sireiškia, matyti iš pranešimo 
“Tiesoje” apie įvykusį Vilniu- 
jie III Lietuvos architektų su
važiavimą. Čia minimi archi
tektai A. Cibas, A. Zelbovi- 
čius, K. Černiauskas, S. Stul
ginskis, A. Slavianskas, v7. 
Zubovas, D. Todesas, V. Mi-

------ o------
Senatvės problemoms tyri

nėti draugija įsteigta Vilniu
je. Draugija, t. k. užves se
niausių Lietuvos gyventojų 
kartoteką.

Džiaugsmas VELYKOMS
Jūsų šeima susižavės tikro importuoto

LENKIŠKO KUMPIO Nepalyginamuoju SKONIU

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
I

iiūciluis
AND

Jltalanta
BRANDS

gauti šeimos reikalams didumo dėžėsDabar galima

150.00
PARENTS

31b. 
4 1b.

IR

51b.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPMKUAUSttMA LIETUVA" turi daug rimtų bendradar- 

blų viguose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol, visose Amerikoje— 
Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 

pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.
NAUJAI ATVYKI? “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 

bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

[>■

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoa 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovvstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis Ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis 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 paveikslaiA. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

P.
J. KUKAUSKAŠ, 23 kp., Shenandoah, Pa.,
M. LUKAS, 57 kp., VVorccster, Mass.,
V. bTROCKIS, 60 kp., Grand Rapids,
A. VINCE VLClENfi, 100 kp, Ručine,
J. KUBILIUS, 105 kp, Dayton, Ohio,
A. PALUS1NSK1, 158 kp, Spring! ield, 111.
V. BALTRAITIENE, 214 kp, SU Louis, Mo., sirgo 11 sav. ir 6 d.
E. BENNETT, 260 kp, Chicago, 111, sirgo 7 sav. 5 d. ...........................
J. MAKSVLN1S, 273 kp., Rammond, IncL, sirgo 5 sav. ir 2 d. -------
P. ROGDIENĖ, 293 kp, Wilsonville, III, sirgo 3 sav. ir 6 d. >..........
J. KBENAVIO1US, 332 kp, Richmond Hill, N. Y, sirgo 7 sav. 6 d.
F. S. KOVACS, 342 kp, Easton, Pa, sirgo 2 sav. 6 d. ...........................
& V'EGELEVICIUS, 352 kp, Detroit, Mieli., sirgo 7 sav. 4 d..........-

$54.00
82D0 

108.00
24.00
78.76
55.13
16.50
43.00
64.27
62.25
64.00
30.00
42.50
17.50
41.00

BROG^LYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue 
NEWARK, N. J., 312-314 Markei Street

• Siųsti galima tik naujus daiktus. ♦Per musų firmą 
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje.,
♦ Prie firmos ištaigų yra krautuves, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. ♦ Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.
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 sokmadieniais 

nuo 9

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

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių*.

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540
832 North 7th St~ 

PHILADELPHIA 28, Pa. 
WAInut 3-1747

Norėdami daugiau
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NAUJIENOS
, Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuviu kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu# 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos*' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago 8, mintis

NAUJIENOS

NAUJIENOS




