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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

AUKŠTOJO LYGIO KONFEREN 
CIJOS BELAUKIANT

Nedarbo Pasekmės Kelia Nerimu
Atsakingų politikų pažiuręs į busimą konfe
renciją. - Prancūzijos prezidento de Gaulle 
tvirta laikysena. - Chruščevas pripažino vaka
riečių teises vakarų Berlyne

Priverstinas, ilgai aptariamas didžiųjų valstybių 
galvų pasimatymas jau darosi nebeišvengiamas, nors 
prezidentas Eisenhoweris ne kaitą buvo šiuo reikalu 
neigiamai išsitaręs. Šio susitikimo atkakliai siekė So
vietų minifteris pirmininkas Chruščevas. Jis pasiekė, 
ko norėjo. Susidarė tokia padėtis, o toji padėtis dirb
tinu budu paties Chruščevo pastangomis ir buvo suda
ryta, kad besirūpinant taikiu budu išspręsti vadinamąjį 
Berlyno klausimą, tenka pradėti derybas, nors ir nieko 
gero iš tų derybų nelaukiama. Ypatingai minimas pa
sitarimas pasidarė aktualus po Anglijos ministerio pir
mininko Macmillano kelionės į Maskvą,
Tuo tarpu nėra pilno sutarimo

Pažiūrose į busimą vyriausybių gąlvų pasimatymą 
vakaruose yra žymus skirtumai. Tuo tarpu, kai prezi
dentas Eisenliovveris laikosi kietai ir rado reikalinga 
Chruščevą įspėti, jog jis apsiriks manydamas, jog šan
tažo ir blofo keliu jis galėtų ką nors laimėti. Tik visiš
kai atviras ir laisvo noro susitikimas, anot prezidento, 
gali duoti pageidaujamus vaisius.

Spaudos konferencijoje praeitą savaitę prezidentas 
Eisenhovveris padarė aiškią užuominą Macmillanui, pa
brėždamas, kad klysta tie, kurie sau įsivaizdino, jog jis 
važiuotų į vyriausybių galvų konferenciją besąlyginiai. 
Svarbu esą įsitikinti, kad numatomas susitikimas bus 
vaisingas. O tokio įsitikinimo galima laukti tik po už
sienių reikalu ministerių konferencijos, kuri turėtų pa
rengti aukštojo lygio konferencijai dirvą. Prezidentas 
irgi nesižavi Macmillano pasiulymu, kad vyriausybių 
galvos laikytų dažnas konferencijas. Prezidento nuo
mone esą blogiausia, kad tokios konferencijos tik suda
rys bereikalingą triukšmą pasaulinėje spaudoje, o jų 
rezultatai gali būti abejotini.
De Gaulle pritaria Elsenhoweriui '

valstijų atstovais nedirban
čiųjų šelpimo reikalu.

Kadangi šiuo metu nedir
bančiųjų skaičius jau prisiar
tino prie penkių milijonų, tai 
jų šelpimas jau sudaro dide
lę problemą, kuria susirūpino 
federalinė administracija.

Susidarė tokia padėtis, kad 
ne visose valstijose nedirban
čiųjų šelpimas vienodai atlie
kamas. Kaip rimta padėtis 
nedirbančiųjų šelpime jau pa
rodo tai, kad praeitais 1958 
metais jiems buvo išmokėta 
daugiau 4 bilijonų dilerių. 
Kiekvienos valstijos legislatu- 
ra nustato nedirbančiųjų šel
pimo taisykles. Vidutiniškai 
bedarbis gauna po 30 dolerių 
į savaitę ir jam išmokama pa
šaipa 26 savaites. Bet yra 
valstijų, kurios moka mažiau 
negu $30 į savaitę, tuo tarpu 
kai kitose valstijose mokama 
net iki $40 j savaitę.

Bet ilgesnį laiką užtrukusi 
nedarbo negerovė, prezidento 
žodžiais labai neigiamai atsi
liepia į visą ekonominę ir so
cialinę šalies būklę. Todėl 
prezidentas rekomendavo val
stijoms artimiausiu laiku su
sirūpinti nedirbančiųjų šelpi
mo reikalais. Ypatingai sun
kioje būklėje atsiduria tie as
menys, kurie jau spėjo išim
ti jiems priklausančias pašal
pas ir vis tiek tebėra be pa
jamų, kadangi neturi darbo. 
Pailgintas nedirbančiųjų šel- 
jimas, kas daugelyje valstijų 
praktikuojama, tuo tarpu 
padėtį palengvina.

Trumpos Žinios 
iš Visur

šią

PJT Delegacija Stengiasi 
Macmillanui už Akių

D. Britanijos premjero 
“apaštališkos” kelionės iš so
stinės į sostinę, pradėjus nuo 
Maskvos, per Londoną, Pary
žių, Boną iki Washingtono, 
sovietų pavergtųjų valstybių 
egziliniams veiksniams, pir
miausia Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimo veikėjams, 
kelia pagrįsto susirūpinimo. 
Pažįstant britiškąjį politinį 
prisitaikėliškumą, pigu nuspė
ti, kad, Rytų-Vakarų kompro
miso bejieškodama, Britanija 
gali sovietų pavergtuosius 
Centro ir Rytų Europos bylą 
“kišti po gelumiba”.

Todėl dar prieš Macmillano 
atvykimą, apsirūpinusi me
morandumu įstaigojančiu Va
karus deklaruoti savo aiškią 
poltinių tikslų ir siekimų pro
gramą ir demaskuojančiu so
vietų politikos siekimus, PJT 
Seimo delegacija, vadovauja
ma Lietuvos delegacijos pir
mininko V. Sidzikausko, kovo 
17-19 dd. lankėsi Valstybės 
Departamente, pas Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienių rei
kalų komisijų narius, vice
prezidento Nixono biure.

Valstybės Depart a m e n t e 
pasikalbėjimas užtruko dau
giau kaip valandą. Buvo iš
diskutuoti visi pavergtiesiems

t

klausimai, 
kad Vaka- 
dar nesu- 
dabartinis

kraštams oipieji 
Buvo konstatuota, 
rų politika tikrai 
formuluota. Nors
Macmillano vizitas vargu ar 
tokiam formulavimui tinka
mas nuotaikas gali sudaryti, 
bet PJT Seimo memorandumo 
prielaidos ir konstatavimai vi
sokiu atveju bus tam tikras 
įpsęjimas. Ne be reikalo Wa- 
shingtono politiniai sluogs- 
niai šį pavergtųjų vizitą kon
statavo labai laiku padarytą.

Nors JAV Kongresas tie
sioginio konstitucinio povei
kio vykdomajai politikai kaip 
ir neturi, tačiau atskirų sena
torių ir kongresmanų, ypač 
užsienių reikalų komisijos na
rių, faktinis svoris tai politi
kai turi reikšmės ir jų palan
kumas pavergtųjų bylai yra 
tam tikra garantija, kad J. 
A. V. vykdomoji politika ne
sileis iškreipiama iš tarptau
tinės taikos — taikos laisvėje 
— kelio. Be V. Sidzikausko, 
kuris šiuo metu eina PJT pir
mininko pareigas, delegacijo
je dar buvo PJT Gen. Sekre
torius B. Costc (Rumunija), 
ir PJT Bendr. Reikalų Komi
teto nariai P. Ženki (Čekoslo
vakija) ir L. Bartok (Vengri
ja) . Kor.

Mirė Leopoldas Dymša
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Pirmoj eilėįj iš kairės į dešinę sėdi: A. Sirutis, P. Gvildys, 
J. Žukas, A. Urbonaitė, Centrinis Atstovas ir jaunimo kuo
pos organizatorius S. Jokūbaitis, V. Balsytė, S. Kaspera- 
vičiutė, K. Budreckas; antroj eilėj iš kairės į dešinę stovi: 
J. Matusevičius, V. Baliunas, P. Berneckas, V. Dobilas, J. 
Juškelė, J. Nešukaitis, J. Budrys R. Paškauskas, K. Striau- 
pis, A. Dailidonis, A. Supronas; trečioj eilėj iš kairės į de
šinę stovi: A. Balnis, A. Kasperavičius, L. Kirkilis.

Eisenhoweriui šiuo žvilgs
niu visiškai pritaria Prancū
zijos prezidentas de Gaude. 
Jis net toliau eina savo pasi
sakymuose.

Bet kokį bandymą iš Sovie
tų ir Rytų Vokietijos pusės 
smurtą panaudoti laisvasis 
pasaulis esą turi griežčiausia 
atremti. Jeigu Chruščevas pa
norės eiti iki konflikto, tai so
vietų kariuomenei teks susi
durti su vakarų valstybių ka
rinėmis pajėgomis. Sąjungi
ninkai neturi daryti bet kokių 
nuolaidų. Prancūzija niekada 
nesutiksianti, kad vakarų 
Berlynas butų atiduotas ko
munistų valdžion.

Savo pasisakymus spaudos 
atstovams de Gaulle baigė to
kiu pareiškimu:

— Prancūzija saugiai jau
sis tik tada, kai sovietų kari
nės pajėgos v pasitrauks už 
Uralo. Bet kol komunistinė 
kariuomenė tebėra visai arti, 
Prancūzija jaučia sau grės
mę.

Macmillanas už busim; 
konferenciją be sąlygą

O tuo tarpu Macmillanas 
daug nuolaidesnis Chruščevui. 
Jo nuomone aukštojo lygio 
konferencija neabejotinai bu
sianti naudinga net ir tuo at
veju, jeigu užsienio reikalų 
ministerių konferencija nepa
siektų apčiuopiamų susitari
mų. Tokiu budu matome, 
kad bent tuo taip pilno va
karų valstybių politikos vado
vų solidarumo nesimato. Čia 
yra busimos konferencijos da
linai silpna pusė, bet, žinoma, 
kol konferencija galutinai bus
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Paryžius.
atplaukė į Conakry iš raudo
nosios Čekoslovakijos į buvu
sią Prancūzijos koloniją Gui- 
nea prikiautas ginklų, prane
ša pransuzų spaudos agentū
ra..

Lenkų laivas

parengta, reikia tikėtis, jog 
laisvojo pasaulio vadų nuo
monės priartės prie viena ki
tos ir prieš Chruščevą vaka
riečiai atsistos vieningai ir 
sutartinai palaikydami savo 
reikalavimus.

Chruščevas pripažįsta va
kariečiams teises Berlyne

Tuo tarpu galima pažymė
ti nors ir nežymų Macmilla- 
no laimėjimą Maskvoje. Jam 
vis tik> pavyko iš Chruščevo 
ištraukti tokį pareiškimą, kad 
jis sutinka jog vakarų valsty
bės turi teisės vakarų Berly
ne, o tos teisės išplaukia iš 
Vokietijos kapituliacijos po 
šio paskutinio karo. Kas be 
ko, bet Maskvos spauda šiuo 
metu griežtai kritikuoja ne 
tik prezidentą Eisenhowerį, 
bet ir jiems nuolaidesnį Mac- 
millaną. Jie abu, girdi, deda 
pastangas, kad busimoji vy
riausybių galvų konferencija 
nepavyktų. O reikalavimas, 
kad užsienio reikalų ministe
rių konferencija būtinai pa
siektų susitarimo, esąs nieku 
nepagrystas ir absurdiškas.

Laisvojo pasaulio atstovai 
susitinka su Chruščevu be di
delio noro ir tik nusileidžia jo 
reikalavimams todėl, kad no
ri išmušti iš jo rankų propa
gandinį ginklą, buk tik jis no
ri taikos, o vakarai atsisako 
derėtis, kadangi trokšta karo.

Nedirbančiu skaičius 
kelia rūpesčius

VVashingtone, Baltuosi uos 
Rumuos įvyko prezidento pa
sitarimas su gubernatoriais ir

j.

Washingtonas.
Comelius Gallagher paskirtas 
pirmininku spacialiai komisi
jai užsienio reikalams studi
juoti Berlyno kryzę. Jis ir at
stovas Alvin M. Bentley iš
skrido į Vokietijos sostinę 
kovo 30 dieną ir sugrįž balan
džio 4 dieną.

Atstovas

Algeria. — Iš Prancūzijos 
pranešama, kad prancūzai už
mušė 136 sukilėlius ir 62 pa
ėmė nelaisvėn mūšyje netoli 
Boussada, apie 200 mylių pie- 
tytuose nuo Algerijos. 
cuzai tik šeši užmušti.

Pran-

Italija.
Florencijos apylinkėje 
žemės drebėjimas. Daug na
mų sugriauta, apgadinta ir 
padaryta daug nuostolių žmo
nėms.

Kovo 24 dieną 
buvo

Užsienio rei-Londonas.
kalų ministerija praneša, kad 
Londonas ir VVasshingtonas 
susitarę dėl viršūnių konfe
rencijos sukvietimo, tačiau 
pirm viršūnių konferencijos 
turi įvykti užsienio reikalų 
misterių konferencija.

Bagdadas. — Irakas pasi
traukė iš Bagdado pakto, ku
rį smerkia sovietų vadas Ni
kita Chruščevas ir Nasseris.

Tarp Klaipėdos ir Smilty
nes kursuos savieigis dizelinis 
keltas, kurį pastatė Kauno 
laivų remonto dirbtuvės. Be 
kelių šimtų keleivių keltas ga
lėsiąs perkelti į Neringą ir 8 
automašinas.

šir-

va- 
ap- 
bu-

Kovo 25 dieną Stamford, 
Conn. mirė Lietuvos buvęs di
plomatas ir pasižymėjęs vi
suomenininkas Leopoldas 
Dymša. Velionis savo jėgas 
atidavė Lietuvai atlikdamas 
svarbias pareigas savo gim
tajam krašte ir užsieniuose.

L. Dymša mirė savo duk
ters Marijonos Ogden namuo
se. Mirties priežastis — 
dies smūgis.

L. Dymša gimė 1893 m. 
sario 15 dieną Raseinių 
skrityje, Pausupio k. Jis
co baigęs Londono universite
tą ir savo aukšto lygio žinias 
panaudojo išimtinai sėkmin
goje savo tarnyboje. L. Dym
ša pirmaisiais nepriklausomy
bės metais tarnavo Lietuvos 
kariuomenėjo, baigdamas tar
nybą kapitono laipsniu. Net ir 
būdamas (karininku jis atliki
nėjo faktinai diplomatines 
pareigas. Pradžioje jis buvo 
ryšių karininkas prie prancū
zų, paskui prie britų karinių 
misijų Kaune. Taip pat jam 
teko atstovauti Lietuvos Vy
riausiąjį Štabą prie prancūzų 
generolo Niesselio komisijos. 
Kai Klaipėdą okupavo pran
cūzų kariuomenė, tai L. Dym- 
šą Lietuvos vyriausybė pas
kyrė prie okupacinės valdžios 
savo atstovu. Vėliau L. Dym
ša perėjo į .pastovią diploma
tinę tarnybą. Tarp 1928 įr 
1935 metų jis Lietuvos (pa
siuntinybės Berlyne sekreto
rius ir pasiuntinybės patarė
jas, pastrasias pareigas jis 
atlieka Rygoje 1935-1936 me
tais. O 1936-40 metais jis ge
neralinis konsulas Karaliau
čiuje. Ir Hitlerio valdžiai areš
tavus K. Škirpą, jis ėjo Lie
tuvos atstovo pareigas Berly
ne charge d’affaires titulu.

L. Dymša buvo nesvetimas 
spaudos darbui. Be jo raštų 
laikraščiuose, jis padarė kele
tą vertimų, kaip pavyzdžiui— 
pagarsėjusia iš Amerikos ne
grų gyvenimo H. Beecher- 
Stowe apysaką Dėdės Tomo 
Trobelė, S. Swifto Guliverio 
kelionės ir it i

Velionis pasižymėjo dideliu 
pareigingumu ir tiksliu savo 
aukštų pareigų atlikimu. Šias* 
jo budo savybes Lietuvos va
dovai, neatsižvelgiant į parti
nius pasiskyrstymus, vienodai 
aukštai vertino ir todėl jam 
buvo pavedami atsakingi, 
kaip matėme, darbai.

Asmeniniuos santykiuos L. 
Dymša buvo santūrūs, visada 
vienodai korektištas ir jaut
rus. Dėl jo jautraus budo mes 
jį matome dirbant įvairiose 
labdaringose organizacij o s c, 
kur buvo reikalingas tam tik
ras pasiaukojimas ir noras 
padėti ir patarnauti bėdoje 
atsidurusiems žmonėms.

L. Dymšos asmenyje nete
kome nuoširdaus patrioto, są
moningo visuomenininko ir 
žymaus Lietuvos nepriklauso
mų laikų pareigūno. Tr.

Priverčiamojo Darbo 
Stovyklos Veiks

Priverčiamojo darbo sto
vyklos sovietų valdomuose 
kraštuose veiks ir pagal nau
juosius baudžiamuosius įsta
tymus, tik jos vadinamos ne 
tikruoju vardu, o “pataisos ir 
darbo kolonijos”. Sovietų pro
pagandoje užsieniams karto
jamas teikimas apie priver
čiamųjų dahbų stovyklų pa
naikinimą yra tikras blofas, 
nes tos stovyklos netik fak
tinai, bet ir juridiniai tebevei
kia, nors ir naujais pavadini
mais. Lieka sovietinėje bau
džiamoje teisenoje ir trėmi
mas. Nauji nuostatai numa
to dviejų rūšių trėmimą:

1. Iškeldinimą iš gyvena
mosios vietos ir priverstinį 
apgyvendinimą naujoje vieto
je.

2. Ištrėmimą iš gyvenamo
sios vietos, nustatant sritis, 
kuriose tremiamajam drau
džiama lankytis.

Pagal naujuosius nuosta
tus, abiejais atvejais trėmi
mas negalįs būti ilgesnis kaip

Į

Toronto Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 
kuopos vadovybe seniai j ieškojo būdų ir kelių, sustip
rinti savo kuopos narių skaičių lietuviškuoju jaunimu. 
Kuopos vadovai, įvertindami SLA veiklų ir svarbų lie
tuvybei, aiškiai suprato, kad organizacijai yra būtina 
nuolat pasipildyti naujais, j ainiais nariais.

Tuo tikslu, maždaug prieš metus laiko, SLA 236 
kuopos pirmininkas p. J. Strazdas ir vyriausias orga
nizatorius p. S. Jokukaitis, atsilankė į lietuvių sporto 
klubo “Vytis” metinį narių susirinkimų ir nuodugniai 
paaiškino SLA organizacijos reikalingumų bei naudų 
pavieniams nariams ir tautiškumo palaikymui. Tiek p. 
J. Strazdo, tiek p. S. J Jokūbaičio žodžiai, nepraskambč- 
jo veltui ir štai, tuojau pat po susirinkimo, prie vyriau
siojo organizatoriaus prisiartino būrys jaunų žmonių, 
norėdami įstoti į SLA nariais. Pirmaisiais jaunimo 
nariais įstojo: Alg. Banelis, J. Balsys, J. Budrys, Pr. 
Gvildys, O. Kriaučiuna itė, J. Nešukaitis, J. Velyvis ir 
kiti. Netrukus pasipildo sąrašas dar naujais jaunais 
žmonėmis ir prie SLA 236 kuopos įsteigiama jaunimo 
kuopa.

Kuopos įsteigimui nelieka abejinga nė centrinė S. 
L. A. vadovybe. Kuopos įgaliotinis gauna iš .jos ištisą 
eilę sveikinimų ir patarimų kuopų plėsti, didinti, kad 
su laiku išaugtų į didelį jaunimo vienetą. Negalima 
nepaminėti, kad jaunimo kuopos reikalai rupi ir vi- 
visietns SLA 236 kuopos nariams, kurie, savo vadovy
bės vykdomajam vajui, prirašyti daugiau kuopon jau
nimo, karštai pritaria ir visur pagelbsti.

Beveik visi jaunimo kuopos nariai, priklauso lietu
vių sporto klubui “VYTIS”. Centrine SLA vadovybė, 
giliai įvertindama musų, jaunimo pastangas sporto aik
štėse ir žinodama sunkių jų finansinę padėtį, per SLA 
236 kuopos jaunimo kuopų paskyrė lietuvių sporto klu
bui “VYTIS” $100 aukų. Čekio įteikimo proga, vyr. 
organizatorius p. S. Jokūbaitis, prirašė į jaunimo kuo
pų dar penkis naujus narius: A. Kasperavičių, V. Do
bilą, K. Budrecką, K. Striaupį ir V. Balionų.

Tik įsikurusi jaunimo kuopa jau pradeda pasireik
šti ir bendrame SLA 236 kuopos darbe. Naujai išrink
toje kuopos valdyboje matome jaunimo .narį J. Budrį 
sekretoriaus pareigose. Jaunimo kuopos nariai talki
ninkauja įvairiuose kuopos daromuose pa rengimuose. 
Šiais metais, švenčiant SLA 236 kuopai savo 25 metų 
veiklos sukaktį, nemaža dalimi prisidės ir jaunimo kuo
pos nariai.

Žengiant į antruosius jaunimo kuopos gyvavimo 
motus linkime ir tikimės dar daugiau išaugti bei su
stiprėti, energingiau plėsti SLA veiklų ir tuo pačiu pri
sidėti prie musų tėvynes laisvinimo kovų.

J. GUSTAINIS.

5 metams, nepriklausomai 
nuo to, ar trėmimas vykdo
mas kaip pagrindinė; ar kaip 
papildoma bausmė. E.

Žiluos iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Paskelbė naują, loteriją, 
šį kartą “griežtai savanoriš- 
kąf’. Ministerių taryba 
kelbe nutarimą surengti 
ją loteriją Lietuvoje, 9

bet

pas- 
nau- 
mili-

*

jonų sumoj. Pabrėžiama, kad 
loterijos bilietai šį kartą bu
sią platinami “griežtai sava
noriškai”, o ne per įmones ir 
įstaigas, išskaitant iš algos, 
kaip kad būdavo praktikuoja
ma. anksčiau.

------o.....
Iš Lietuvos patekti į Kara

liaučių nesą daroma jokių 
kliūčių, leidimų nereikia. Bū
na, kad Lietuvos kolchozinin- 
kai su savo produktais pasie
kia netik Tilžę, bet ir Kara
liaučių.
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MUSŲ REIKALAI

oras išvy-
ukius, miškus ir paju-

kurios Susivienijimo 
jau pradėjo ruoštis

pranešė, kad

ir

ki- 
di-

Žiemos sezonui praėjus ir 
pavasariui prasidėjus

Žiemos sezonui praėjus, pa
vasariui prasidėjus ir pavasa
rinę šventę praleidus, laikas 
pradėt ruoštis vasarinėms iš
vykoms į tyrą orą, nes visai 
nepajusime kai ateis vasaros 
šiltas ir patogus 
koms į 
liūs.

Kai 
kuopos
prie išvykų, turi parinkę vie
tas ir ragina narius iš anksto 
prie išvykų ruoštis ir jose da
lyvauti. Akron, Ohio, gyvuo
jančios Susivienijimo 198 kuo
pos veiklioji pirmininkė Gaš
kienė kovo 5 dieną įvykusia
me susirinkime
kuopos metinis išvažiavimas- 
išvyka bus liepos mėn. 4 die
ną Luko sodyboje ir paragino 
narius išvykoje dalyvauti 
padaryti ją įdomia.

Butų labai gerai, kad ir 
tos kuopos, gyvuojančios
desnėse kolonijose ir turin
čios didesnį skaičių narių, pa
sektų 198 kuopą ir iš anksto 
pasirūpintų vietas išvykonL. 

®— ® A
Susivienijimo pirmosios 
apskrities suvažiavimas

Susivienijimo pirmoji ap- 
skirtis, gyvuojanti Shenan- 
doah-Mahanoy City, Pa., apy
linkėse, kviečia suvažiavimą 
šių metų balandžio mėn. 26 
dieną Easton, Pa. Pirmoji ap
skritis per savo ilgų metų gy
vavimą yra atlikusi savo 
ganizacijai daug gerų darbų. 
Ji savo ribose turi ilgamečių 
ir organizacijos reikalus su
prantančių veikėjų, kaip bu
vęs ilgus metus' prezidentu S. 
Gegužis, buvęs prezidentas P. 
W. Birštonas ir daugelį kitų, 
užtad jos suvažiavimuose vi
suomet būna rimtai svarsto
mi organizacijos reikalai ir 
padaroma gerų nutarimų.

Apskrities sekretoriaus pa
reigas eina Amerikoje gimusi 
ir augusi lietuvaitė Jean Ge- 
gužyte-žalonienė. Ji savo pra
nešime apie suvažiavimą ra
šo: “Kad šis suvažiavimas 
butų tokiu, kuris tikrai at
spindėtų SLA pinnosios ap
skrities pavasarinę'ŠVentę”.

Dar kartą primename dėl 
steigimo poilsio namų

Praeitą savaitę šioje vieto
je buvo rašyta, kad Susivieni
jimo sekretorius išsiuntinėjo 
visoms kuopoms laiškus rei
kale steigimo poilsio namų 
seneliams 
raginame 
sukviestų 
rinkimus, 
Stomas iš 
kas reikale 
Reikalas svarbus, todėl tuose 
kuopų susirinkimuose privalo 
dalyvauti kiekvienas narys ir 
paduoti savo balsą pagal ge- 
riausį supratimą. Nežiūrint 
kaip balsuosite, bet dalyvau-

• iš ankst 
išvyk oSL. 
® A

or-

gyventi. Dabar mes 
visas kuopas, kad 
narius į tuos susi
kurtuose bus svar- 
centro gautas laiš- 

namų steigimo.

SLA Reikalai ir Veikla
Paskutinis Pakvietimas j SLA 66 Kuopos 

Tradicinę Pavasario Vakarienę

ANSONIA, CONfrf. — Balandžio 12 dieną lietuvių šv. An
tano parapijos salėje 5 valandą po pietų įvyks SLA 66 kuo
pos svarbi pramoga, tai yra tradicinė ir pavasarinė vakarienė. 
Pirmiausia bus duodama vakarienė, o po tam bus šokiai ge
ram orkestrui grojant.. įėjimas į šokius tik 50 centų.

Daugelis žmonių kai kada važiuoji kur nors kitur pie- 
tams ar vakarienei praleisti laiką. Tai atsiminkit broliai ir 
sasės, kad atvykdami į musų metinę pramogą klaidos nepada
rysite, nes čia visi maloniai pralęisim kelias valandas ir kariu 
pagyvinsim lietuvišką judėjimą, busim daugiau vieningi.

Rengėjai pasirengę visus gerai pavaišinti už prieinamą 
kainą, maloniai priimti, todėl visus, vietinius ir iš apylinkių 
nuoširdžiai kviečiame balandžio 12 dieną pribūti į ŠIA 66 kuo
pos tradicinę metinę vakarienę ir linksmai laiką praleisti.

Kviečia Ren gėjai.

Jš SLA Ketvirtosios Apskrities 45 Metų 
Sukakties Minėjimo

Kovo 1Hartford, Conn.
dieną Lietuvių Piliečių Klube, 
227 Lavvrence Street, įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
45 metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti banketas. Todėl apie 
jį aš čia nors trumpai pami
nėsiu.

Atvykus prie minimo klubo 
namo, tuoj matai iš parašo, 
kad čia randasi lietuviška į- 
staiga, trijų aukštų nemažas 
pastatas. Tai lietuvių suma
numo ir pasididžiavo darbas 
(apie įrengimą prisieitų daug 
rašyti). Trečiam aukšte erd
vioj salėj vidurdienį svečiai 
sukviesti prie stalų pietauti. 
Svečių buvo vietinių ir iš to
limesnių kolonijų atvykusių, 
tačiau ne tiek daug kiek bu
vo tikėtasi. Mat tą dieną apy
linkės kolonijose buvo mini
ma Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 41 metų su
kaktis — Vasario 16 minėji
mai.

Čia vietos įžymus veikėjas 
ir 6 metus buvęs ketvirtosios 
apskrities pirmininkas Bro
nius Vedeikis pradėjo kalbų 
programą. Pirmiausia jis pa
kvietė sekančius svečius pa
kalbėti: V. Vitkauską, A. Bi- 
rietą, M. Voketaitį, J. Mar
čiulionį, S. Bujanauską, J. 
Radzevičių, T. Matą, A. Oran- 
tą, buvusį apskrities pirmi
ninką J. Trečioką, ir dabarti
nį apskrities pirmininką A. 
Kasparavičių. Pastarasis tarp 
kitko perskaitė laišką nuo 
centrinio SLA sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko, kuriame pra
nešė, kad kviesti nekurie Pil
domosios Tarybos nariai ne
gali dalyvauti jubiliejiniame 
parengime, tai tik sveikini
mus prisiuntė ketvirtąjai ap- 
skičiai. Dar perskaitė kai ku
rių SLA kuopų gyvuojančių 
Conn. valstijoj pirmus valdy
bų vardus.

Dar pakviesti pakalbėti: J. 
Pikelis, V. šilkas, J. Diken. 
Atsiprašau, jei čia kurių var
dus praleidau, nes svečiai ne
labai buvo ramus tai kai ku
rie sulaikė nuo kalbėjimo.

Žodį kitą reikia pasakyti 
apie pietus, kurie buvo labai 
geri, maistas pirmos rūšies ir 
skoningai pagaminti, tai visi 
pavalgė 'kiek norėjo ir išsigė- 
rė. Vienas svečias net paste
bėjo: “Jei Hartforde kada bu
vo kokių trukumų su maistu, 
tai šiandien atsilygino”.

Banketą rengė vietinė SLA 
124 kuopos sekanti išrinkti 
rengėjai: Bronius Vedeikis, 
Jonas Pakalnis, Stasys Pik
turna, o jiems pagalbėjo Ju
lius Baltulionis. Sekančios 
sumanios gaspadinės (pagami
no skanius pietus: Mary Bal
tulionis, Ona Racinskienė, 
Ona Degutienė, Marė Piktur- 
nienė, o joms pagalbėjo Ona 
Brazauskienė ir Ona Jusinas.

kitę savo kuopos susirinkime 
ir atlikite savo, kaipo nario, 
pareigą.
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KOVAS

Truko žiemos pančiai, 
Nors dar ore šalta,
Nors dar būna šalnos 
Ir dar žemė balta—

Dangus mėlynuoja, 
Vandenys sujudo,
Kiekviena šakelė
Miške atsibudo.

Saulė prisikėlė,
Gamta jau nemiega, 
Nemunėlis blizga 
Ir į jurą bėga.

Girioj šaltinėlis
Tyliai žaidžia, plaukia, 
Pasaką pamirštą 
Prisiminti šaukia.

Sofija Ambrazevičienė.

Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS"

T

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)

KALBOS VYSTYMASIS

Todėl varde SLA ketvirtosios 
apskrities visiems darbuoto
jams reikia pasakyti širdin
giausi ačiū!

Gaila, kad SLA ketvirto
sios apskrities senos knygos 
yra kur nors dingę, tai ant 
greitųjų nebuvo galima su
rasti ir sužinoti kas buvo pir
maisiais apskrities tvėrėjais 
ir darbutojais, tai prisiminta 
tik tie, kurie vėliau daugiau
sia dinbo. Gal vėliau bus su
rasta knygos ir sužinota iš jų 
apie pirmuosius apskrities 
tvėrėjus ir veikėjus. Žinoma, 
gal tų pirmųjų darbuotojų 
dauguma jau ilsisi šaltuose 
kapuose.

SLA 4-tos Apskrities 
Korespondentas.

1--------------
Padėka SLA Centro 

Tarnautojams

Aš, žemiau pasirašęs, nuo
širdžiai dėkoju Susivienijimo 
Centro tarnautojams, kurie 
prisiminė mane sergantį ir 
pagal savo geriausias išgales 
kiekvienas paaukojo atitinka
mą sumą pinigų mano sveika
tos pataisymui. Dabar aš vėl 
turiu už ką nuspirkti gyduo
lių ir užsimokėti už gazo tan
ką, kuri man reikalinga.

Aš jaučiuosiu daug geriau, 
kuomet matau gerus drau
gus, kurie mane nelaimėje at
jaučia ir kartais nuo karto pi- 
nigiškai paremia. Gerai yra 
turėti draugų sveikam esant, 
bet daug geriau ir maloniau 
turėti gerus draugus nelai
mės valandose gavus nuo jų 
pagalbą. Todėl dar kartą nuo
širdžią padėką reiškiu centro 
tarnautojams už suteiktą 
man piniginę paramą. Aš, 
gerbiamieji, Jūsų nuoširdumo 
niekad nepamiršiu.

Jus gerbiąs
Mikas Kupris.

Shenandoah, Pa

Iš SLA 23 Kuopos Mėne
sinio Susirinkimo

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas buvo laikomas 
kovo mėn. 1 dieną, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku. Kuo
pos valdyba visa dalyvavo su
sirinkime.

Iš vasario menesio kuopos 
susirinkimo protokolas per
skaitytas ir priimtas. Finansų 
sekretorius raportavo, 
yra vienas ligonis
Makauskas. Apkalbėjus 
pos praėjusius reikalus, 
kalbėta apie bėgančius 
pos reikalus, ar nebūtų
ma surengti kokį parengimą 
dėl padinimo kuopos iždo. Tas 
reikalas paliktas ant toliau, 
kai oras atšils.

Buvo iškelta ir plačiai apkal
bėta apie SLA daugelio metų 
veikėjus, kurie daug prisidė
jo prie lietuvių veiklos Ame
rikoje, kad jiems pareikšti 
pagarbą už jų gerus darbus, i

kad 
Povilas 

kuo- 
buvo 
kuo- 
gali-

f

♦
i

suruošti pagerbimo pobūvį 
dėl dr. M. J. Viniko, dr. P. 
Grigaičio ir Stasio Gegužio, 
kviečiant visas Susivienijimo 
apskritis, visas kuopas, kitas 
draugijas, klubus, laikraščių 
redakcijas ir šiaip visuomenės 
veikėjus, šiam parengimui 
laikas butų tinkamas 1959 
metų rudenį, vieta butų pa
togiausia New Yorke vienam 
didesnių viešbučių.

Tokiam darbui atlikti ge
riausia butų sudaryti komisi
ją New Yorke ir apylinkėse 
gyvenančių asmenų. Butų ma
lonu išgirsti ir iš kitų koloni
jų veikėjų nuomones šiuo rei
kalu.

Gerbiami SLA veikėjai, ku
rie pritariate šiam sumany
mui, be atidėliojimo pareiški- 
te savo nuomones per organą 
Tėvynę.

SLA pirmosios apskrities bu
vęs sekretorius

Viktoras Visockis.

South Boston, Mass.

ŠIA 43 Kuopos Nariams

Pranešama, kad š. m. ba
landžio mėn. 8 dieną, 8 valan
dą vakare Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose So. Bos
tone yra kviečiamas kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
bus aptariamas SLA Centro 
raštas, Senelių ir Poilsio Na
mų reikalu, nes turime pa
reikšti savo nuomonę. Be to, 
bus aptariami ir kiti einamie
ji reikalai.

Apgailestaujame, kad ir po 
priminimų dėl mokesčių su
mokėjimo termino, dalis kuo
pos narių jų nesusimokėjo ir 
kovo 31 dieną savaime įvyk
sta jų suspendavimas. Lau
kiame šiame susirinkime, kad 
išvengs formalumų eigos.

SLA 43 Kp. Valdyba.

Manchester, Conn.
SLA 207 Kuopos Veikla

SLA 207 kuopos susirinki
mas įvyks šių metų balandžio 
mėn. 12 dieną, 2 valandą po 
pietų, priprastoje vietoje.

Kviečiami visi nariai daly
vauti susirinkime. Šis nepa
prastas susirinkimas šaukia
mas dėl to, kad iš SLA Cen
tro gautas laiškas, kuriame 
yra klausimai į kuriuos na
riai privalo atsakyti SLA se
nelių ir poilsio namų steigimo 
reikalu. Nariai prašomi pasi
sakyti ar sutinka kad tokie 
namai butų steigiami ir tų 
namų finansinis klausimas bei 
palaikymas, finansinis prisi
dėjimas prie namų užlaikymo 
jeigu butų reikalinga.

Todėl SLA 207 kuopos na
riai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, rimtai apkal
bėkite čia paminėtus klausi
mus ir į juos atsakykite.

SLA 207 kuopos finansų 
sekretorės M. Zorskiutės mo
tina Elzbieta Zorskienė sun
kiai serga. P-nia E. Zorskienė 
SLA 207 kuopoje yra daug

I

Jaunas visai kūdikis, apie 3-4 
nešiu, pradeda tarti trumpus, lengvus 
garsus, pav. la, la, la, o toliau ir sunkes
nius, sako ma-ma-nia, ar be-be. Antram 
pusmetyje jis pradeda suprasti kaiku- 
riuos žodžius, atsimena jų reikšmę, o 
metą gale vartoja lengvesnius žodžius. 
Antrais metais mėgina išreikšti savo 
mintis trumpais sakiniais, dviejų metu 
— kalba laisvai.

me-

Nemažai kūdikių .neištaria pradžio
je visų garsų, arba ištaria savotiškai ir 
net sudaro savotiškus žodžius, daiktų 
pavadinimus. Nors tėvams jo kalba at
rodo maloni, minkšta, bet jie neprivalo 
jo pamėgdžioti, vartoti jo ištarimą, nes 
tai tik pavėluoja jo kalbos vystymąsi. 
Dviejų kalbų vartojimas’ nuo pradžios 
apsunkina išmokti kalbą ir vėluoja jos 
vystymąsi. Rezultate vaikas neišmoksta 
kalbėti viena kalba švariai, dažnai maišo 
žodžius iš antros kalbos ir ištarimas ne
būna grynas. Jau nuo kūdikystės vaikas 
turi žinoti, katra kalba yra tėvų ir pro
tėvių, ją noriai vartoti ir lengvinti. Tė
vai turi vystyti jame ta. meilę ir iprati- 
ma.

4-

Būna vaikų, kurie pradeda kalbėti 
vėliau, o kiti nekalba iki 3-jų metų; jei
gu 3-jų metų vaikas dar nekalba — tai 
jis vra užsilikęs protu. Jeigu toks vai
kas supranta kalbą, supranta kas jam. 
sakoma, jis dar pradės kalbėti.

Blogą prognozę, kalbos at’žvilgu,

tenka ,statyti vaikui, kuris nekalba iki 5 
metų amžiaus. Pasitaiko, nors .nedažnai, 
vaikų, kurie nenori mokytis kalbėti, nors 
galėtų, .nes jų protas yra pakankamai iš- 

. sivystęs. Jie yra panašus į vaikus, ku
rie nenori imti tiršto maisto, tik skystą, 
kiti nenori kramtyti. Būna tokiu, kurie 
išmokę vieną žodį “ne”, daugiau nekal
ba, nors pasitaiko, kad pasako porą žo
džių, kuomet tėvai negirdi. Ką reiškia 
visi tie kalbos nenormalumai. Tas vrav 
savo rūšies vaikų užsispyrimai ir yra 
nervinio pobūdžio, juos priskaitoma prie 
neurozių. Tų neurozių priežastį reikia 
ieškoti auklėjimo klaidose: kūdikio dva
sia liko sužalota kokiu smarkiu įspū
džiu, kaip barimu, bausme ar išgąsčiu. 
Atsitinka, kad kalbėjęs gerai vaikas nu
stoja visai kalbėti po sunkaus pergyve
nimo, dažniausiai nuo išgąsčio. Jis yra 
labai nervingas, bijąs aplinkos, su men
kavertiškumo jausmu. Jeigu jį spirti 
pasakyti kokį žodį, jis dreba, verkia, bet 
negali išspausti žodžio iš gerklės. Jis 
yra irgi auklėjimo auka. Pedagoginėmis 
priemonėmis gali pasisekti pakelti jo sa
vęs vertinimą, pašalinti dvasios prislė- 
gimą, tuomet jis grįžta vėl gyve.niman ir 
susitaiko su aplinka.

Nors mikčiojimai pas vaikus daž
niausiai prasideda mokykliniam amžiu
je (6—10 metų), bet pasitaiko ir pas 
jaunus, pas kūdikius. Gerai kalbėjęs 
kūdikis po išgąsčio ar kito pergyvenimo 
pradeda mikčioti; prognozė tokiam am
žiuje yra geresnė, nes pasiseka išgydyti 
(pašalinti), pedagoginėmis priemonė
mis, pašalinus psycho—emocines įtakas.

(Bus daugiau)

v •
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pasidarbavusi. Aš veliju savo 
kuopos narei E. Zorskienei 
kogreičiausia pasveikti ir vėl 
su mumis veikti organizaci
jos labui. A. Biretta.

Pittston, Pa

SLA 7-TOS KUOPOS 
labai svarbus susirinkimas 
bus laikomas šių metų balan
džio mėn. 12 dieną, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku.

Kadangi šiame susirinkime 
bus svarstoma iš centro pri
siųsti reikalavimai apsvarsty
ti ir nubalsuoti reikalingumas 
Senelių ir Polsio namo steigi- 
gimo, tai kiekvieno nario pa
reiga pribūti į susirinkimą ir 
pareikšti savo nuomonę na
mų steigimo reikalu.

Be to, yra ir daugiau svar- 
reikalų aptarimui.

Vladas Palūpis, 
SLA 7 kuopos pirm.

Mų

Harrisburg, Illinois

Mirė Petras Leskis, 
SLA 16 Kuopos Narys

Šių metų vasario 17 dieną 
mirė Petras Leskis, SLA 16 
kuopos narys sulaukęs 82 
metus amžiaus. Velionis buvo 
ilgametis SLA narys, gimęs 
Lietuvoje, Kauno apskrityje

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną Marijoną’, 4 dukteris, 4 
žentus, anūkes ir anukus, vie
ną sūnų, marčią. Vienas jo 
sūnūs žuvo praeitam kare Ja

ponijoje.

Velionis iš amate buvo 
anglikasys ir ūkininkas, buvo 
darbštus ir visą savo gyveni
mą dirbo sunkiai.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis miesto kapinėse. 
Tegul jam būna lengva ilsė
tis šios šalies laisvoje žemėje!

Apie Harrisburg Lietuviai 
Mažėja-miršta

Motiejus M. Geraltauskas 
mirė šių metų vasario 4 die
ną, sulaukęs 74 metus. Jis 
buvo gimęs Lietuvoj, Alytaus 
apskrity, Metelių miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną, dukterį ir žentą, anū
kus, anūkę, vieną sūnų ir 
marčią, taipgi brolį Antaną, 
seserį Tafilę Puslienę.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Saulėleidžio kapi
nėse. Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemelė.

Antanas Geraltauskas.

Bobeliai įsikūrė 
Elgin, Illinois

Mums teko sužinoti, kad 
Susivienijimo nariai daktaras 
ir Delia (Devenytė) Bobeliai 
išvyko į Illinois valstiją ir įsi
kūrė 691 Linden Avenue, El
gin, Illinois, kur dr. Bobelis 
tęs medicinos praktiką.

Mes linkime ponams Bobe
liams geriausios sėkmės nau
joje vietoje.

Mt. Carmei, Pa

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

SLA 52 KUOPOS 
bertaininis sssirinkimas įvyks 
šių metų balandžio mėn. 12 
dieną, 2 valandą po pietų, 
sekretoriaus namuose, 344 So. 
MJaple Street.

Visi nariai ir visos narės 
malonėkites pribūti į susirin
kimą ir užsimokėti mėnesines 
duokles. Bus ir 
apsvarstymui.

Juozas
SLA 52

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.

kitų reikalų

Paškevičius, 
kuopos sekr.

Providence, R. I

SLA 347 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šių metų 
balandžio mėn. 12 dieną, 4 
valandą po pietų, ALPP Klu
bo name, 475 Smith Street.

Malonėkite visi nariai ir vi
sos narės pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti savo duok
les, kad neliktumėt suspen
duoti. Taipgi pranešu, kad 
svarbus laiškas prisiųstas iš 
centro, kurį turėsime aptarti 
ir sugrąžinti centrui. Dar kar
tą prašau visus narius pribū
ti į susirinkimą.

V. J. Bankauskas, 
SLA 347 kuopos sekr.

Chicago, Illinois. — Susi
vienijimo 134 moterų kuopos 
ruošiamos (paskaitos įvyks 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.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas kviečiamas sek
madienį šių metų balandžio 
men. 26 dieną, Lithuanian 
American Citizen CJIu!b, 631 
Walnut Street, Easton, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus ir ragin
ti savo draugus ir pažįstamus 
juos lankyti.
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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)

r TREČIOJI SESIJA

ŠIA Pildomosios Tarybos suvažiavimo trečią se- 
/? siją atidarė ŠIA prezidentas P. Dargis, 1958 m. gruo

džio mėn. 5 dieną 8 valandą rytoj, Sherman viešbuty
je, Moby Diek kambaryje, Chicago; III. Šioje sesijoje 
dalyvauja visi Pildomosos Tarybos narai:

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

( Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

ro kvorumą.
Be to, šiame posėdyje dalyvauja ŠIA Kontrolės 

Komisijos pirmininkas S. Gegužis, Labdarybės Komi
sijos narė K. Katkevičienė, Centrinis Atstovas A. 
Vaitkevičius ir ŠIA 134 kuopos finansų sekretorė 
Christine Austin.

15. Svarstomas ŠIA Vajaus Komisijos raportas, 
kurį patiekia: P. Dargis, dr. M. J. Vinikas, J. Macei
na ir dr. S. Biežis. SLA sekretorius dr. M. J. Vini
kas skaito Vajaus Komisijos suvažiavimo 1958 m. 
spalių 18 ir 19 dienomis ŠIA Centro patalpose Nevv 
Yorke užrašų protokolą. Po to, patiekia ŠIA jubi- 

, liejinio vajaus, kuris buvo baigtas 1957 m. rugpiučio
30 dieną apyskaitą, pranešdamas, kad vien organiza
toriams buvo atlyginta viso $14,856.30, daktaramas

J
už sveikatos apžiūrėjimą $2,542.00 ir sekretoriams po 
25 et. nuo nario $251.25. Viso jubiliejinio vajaus išlai
dų $17,649.55. Liko neišmokėta organizatoriams 
$58.00 ir daktarams $270.00.

ŠIA sekretorius dr. M'. J. Vinikas pranešdamas 
apie dabartinį Pažangos Vajų suminėjo, kad prirašyta 
viso 661 narys; 504 į suaugusių ir 157 į valKų sky
rius. Apdraudų suma viso $569.550.

Akcidentalę apdraudą įsigijo viso 202 nariai, ku
rių apdraudų suma yra $217,750.00.

Į Ligos Pašalpos sikyrių įstojo viso 431 narys. 
Iki 1958 m. gruodžio mėn. 1 d. išmokėta Ligos Pašal
pos, senojo skyriaus 421 nariui, viso $14,956.25, nau
jojo skyriaus 123 nariams viso $9,392.80. Viso išmo
kėta 544 nariams $24,349.05.

Po to, buvo susipažidinta su išleistais aplinksraš- 
čiais kuopų organizatoriams, seimo delegatams, pa
raginimais liapsuotiems nariams susimokėti duokles. 
Taip pat naujais propagandos budais Ir supažindinta 
su paruoštais planais propagandos ir aptarta naujo 
vajaus /pradžia.

E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus Va
jaus Komisijos raportas vienbalsiai buvo priimtas ir 
atlikti Vajaus Komisijos darbai ratifikuoti.

18. Svarstomas SLA įsiregistravimo ir veiklos 
klausimas Kanadoje. SLA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas perskaito Department of Insurance Ottawa, 
Canada October 16, October 17, 1958 m. laiškus, ra
šytus SLA, supažindina su Department of Insurance 
Ottawa, Canada instrukcija Form Ins. 26, kuri nu
stato sąlygas įsiregistravimo, February 21, 1952 m. 
memorandumu, 1952 m. ir July 31, 1958 m. įstatymais.

SLA prezidentas P. Dargis perskaito SLA 236 
kuopos pirmininko J. Strazdo 1958 m. lapkričio 16 d. 
jam rašytą laišką, įsiregistravimo reikalu.

Visapusiškai išanalizavus įsiregistravimo Kana
doje reikalą, buvo konstatuota, kad įstatymai yra ga

na palankus, bet jie žymiai pakeičia senąsias įsiregis- 
travimo sąlygas, todėl yra reikalingas platesnis išty
rimas. P. T. išklausiusi prezidento P. Dargio ir sek
retoriaus dr. M. J. Viniko pranešimus, įnešus ir parė
mus padarė nutarimą: Kadangi ŠIA įsiregistravimo 
reikalas Kanadoje yra reikalingas platesnio ištyrimo 
ir tikslaus apskaičiavimo, kiek įsiregistravimas ir iš
laikymas ŠIA Kanadoje kainuos, todėl nutarta visą 
reikalą pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui to
limesnėms studijoms.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pie
tų paskelbdamas, kad ketvirtoji sesija prasidės šioje 
pat vietoje 2 valandą po pietų.

KETVIRTOJI SESIJA

Ketvirtą ŠIA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1958 m. gruodžio 
mėn. 5 d. 2 valandą po pietų Sherman viešbutyje Chi
cago, III. Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios 
Tarybos nariai:

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

ro kvorumą.
Be to, šiame (pasėdyje dalyvauja SLA Kontrolės 

Komisijos pirmininkas S. Gegužis, Centrinis Atstovas 
A. Vaitkevičius, Labdarybės Komisijos narė K. Kat
kevičienė ir ŠIA 134 kp. sekretorė Christine Austin.

17. SLA prezidentas P. Dargis, paaiškina, kad 
visi Pildomosios Tarybos nariai yra gavę Centrinio At
stovo A. Vaitkevičiaus paruoštą planą, projektą ir 
siūlymą apsvarstyti tą projektą, kad pastatyti Chica

goje, III. ŠIA kulturinius namus.
Prezidento P. Dargio pakviestas Centrinis Atsto

vas A. Vaitkevičius, paaiškino apie motyvus, kurie 
verčia įsigyti tokį namą, apie paruoštą projektą, ku
riame yra numatytos patalpos visoms reikalingoms 
institucijoms, apie vietą namui ir prašo Pildomosios 
Tarybos priimti jo projektą.

SLA kultūrinio namo reikalu pasisakius visiems 
Pildomosios Tarybos nariams ir dalyvaujantiems sve
čiams, įnešus, parėmus, nutarta visą reikalą pavesti 
SLA sekretoriui, kad ištirtų visas galimybes teisiška 
puse ir sąlygas kuriomis butų galima toksai projek
tas įgyvendinti.

18. Pildomoji Taryba pasirašo čarterius šioms 
SLA naujoms kuopoms: SLA 25 kuopai, Stoughon, 
Mass., ŠIA 150 kuopai, Chicago, III., SLA 303 kuo
pai, Cleveland, Ohio, SLA 373 kuopai, St. Petersburg, 
Fla., SLA 374 kuopai, Paterson, N. J. ir čarterio du
blikatą 285 kuopai, Linden, N. J.

18. Į SLA Pildomosios Tarybos posėdį atvyko 
teisėjas A. Wells,. Jis pareiškė, kad kaip SLA narys 
atvyko pasveikinti Pildomosios Tarybos suvažiavimą. 
Pasisveikinęs su visais posėdžio dalyviais, palinkėjo 
savo organizacijai kuo geriausios sėkmės, o Pildomo
sios Tarybos suvažiavimui našaus darbo. SLA prezi
dentas P. Dargis padėkojo svečiui už atsilankymą ir 
pareikštus tokius nuoširdžius linkėjimus. Po to tei
sėjas Wells Pildomosios Tarybos suvažiavimo posėdį 
apleido.

20. Svarstomas SLA narės, studentės Liudos Ju- 
cenaitės prašymas gauti stipendiją. Švietimo Komi
sijai rekomendavus, J. Maceinai įnešus, N. Gugienei 
parėmus, vienbalsiai nutarta jos prašymą patenkinti 
ir duoti $300.00 stipendiją, t. y. tiek kiek prašė, iš 
Moksleivių Fondo.

(Bus daugiau)

Antano Olio ir Antano Vanagaičio Akademijos Prezidiumas
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Iš kairės į dešinę sėdi: SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas, BALFo pirmininkas dr. 
kan. J. Končius, LLK pirmininkas mins. V. Sidzikauskas, Ieva Rokfelerienė, Lietuvos ge
neralinis konsulas J. Budrys, “Margučio” leidėja Lilija Vanagaitiene, Vera Olienė. SLA 
centrinis daktaras kvotėjas dr. Steponas Biežis kalba apie velionį Antaną Olį.

t« Antano Vanagaičio ir Antano Oįi 
Minėjimas New York

Va-

I
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Didžiojo New Yorko lietu
vių visuomenė Statler viešbu
čio^ salėje neseniai paminėjo 
prieš\10 metų mirusį kompo
zitorių^ Antaną Vanagaitį ir 
veik prieš metus mirusį pla
čiai žinoma visuomenės žymų 
veikėją Antaną Olį.

Iškilmingą minėjimo posėdį 
— akademiją rengėjų vardu 
pradėjo Stasys Gudas, Ameri-

kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Rytų Apygardos pirmi
ninkas. Brooklyno operetės 
chorui sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, Tautinės 
Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkas E. Bartkus pa
prašė susirinkusius susikaupi
mo valandėle pagerbti miru
sius. Tuo metu operetės cho
ras pagiedojo A. Vanagaičio 
kurinį Malda.
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Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Vinikas kalbasi su 
Lilija Vanagaitiene, žurnalo “Margučio” leidėja.
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Į akademijos garbės prezi
diumą buvo pakviesta L. Va- 
nagaitienė, V. Olienė, Lietu
vos generalinis konsulas J. 
Budrys, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, VLIKo pirmininkas 
dr. A. Trimakas, Nepriklau- 
mybės Talkos pirmininkas V. 
Rastenis, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, BALFo pirmi
ninkas kan. J. Končius, Ieva 
Rockefelerienė,
dr. S. Biežis ir dr. J. Papfė- 
nas.

Dr. S. Biežis, SLA daktaras 
kvotėjas, artimas Antano 
Olio bendradarbis, ilga kalba 
plačiai nušvietė Olio gyveni
mą, iškeldamas jo veiklą ir

E. Bartkus,

■i? ■ r > -■ (,lv. *
■Šit! s:iiri j'

nis Meno Ansamblis sugeba 
ne tik priminti, bet ir įkvėp
ti.

Kartu primename, kad šie
met, mielų svečių patogumui, 
visos iškilmės vyks nebe Wel- 
lande, kaip anksčiau per ket
verius metus mes ruošdavo- 
me, bet Merritton mieste, ku
ris yra susijungęs su St. Ca
tharines. Salos pavadinimas 
Merritton Community Centre 
Hali, Park Avenue. Savo su
kaktuvines Jonines ruošiame 
Merrittone, tiktai dėl to, kad 
suradome didesnę ir tinkamą 
sportui ir koncertams salę.

Šiais metais laukiame ypa
tingai savo kultūriniam dar
be visuomonės stiprios para
mos.

VKLS Kanados Krašto Val
dybos pavesta St. Catharines

Skyriaus Valdyba.

Joninių šventę nesitikėjom, 
kad galėsime ją taip išplėsti. 
Rengiamiesi penkmečio su
kaktuvinei šventei džiaugia
mės, kad musų viltis pralen
kė įdėto darbo rezultatai, to
dėl drąsiai ruošiamės penktą- 
jai šventei suteikdami šiai 
padangei pasigrožėti net to
kią meninę pajėgą, kaip Lie
tuvių Tautinio Meno Ansam
blis ČIURLIONIS.

Gyvenant tokiame laikotar
pyje, kada lietuvių tauta ne
gailestingai naikinama, o šia
pus Atlanto būdami patys 
pamažu tirpstame, lietuviams 
yra reikalinga, kad ir retes
nės į metus nors vieną kartą, 
bet didesnės tautinės prošvai
stės — savo lietuviškų tradi
cijų prisiminimas, kad mes 
lietuviais esame gimę, o kad 
tokiais esame Lietuvių Tauti

Detroit, Michigan
Pagerbs Povilą Molį, 70-to 

Gimtadienio Proga

VILNIAUS KRAŠTO LIE
TUVIŲ SĄJUNGOS ST. 
CATHARINES SKYRIAUS 

Atsišaukimas
Mieli lietuviai!

Šiais metais birželio 20 die
ną, ruošiame penktas Joni
nes, taigi yra ir sukaktuvi
nės. Į jas rengiamės sutrauk
ti kuodaugiausiai jaunimo, to
dėl jas ir pavadiname PAVA
SARIO JAUNIMO ŠVENTE.

Kaip sukaktuvinės Joninės 
ir Jaunimo Šventė ruošiamos 
plačiu mastu, Dienos metu 
vyks varžybos, vakare meni
nę programos dalį atliks iš 
Clevelando lietuvių tautinio 
meno ansamblis ČIURLIO
NIS. Smulkesni aprašymai 
bus skelbiami vėliau.

Prieš penkius metus Nia
garos pusiasalyje pradėdami

Detroito Lietuvių Vaizbos 
Butas, savo metiniame ban
kete, ruošiasi pagerbti savo 
narį, veikėją, Lietuvos Vyčio 
Kryžiaus kavalierių Povilą 
Molį, ir kitus savo narius su
laukusius 70 metų amžiaus. 
Pagerbimo banketas įvyks 
balandžio 5 d. Silver Crown 
Ballroom.

Į šį iškilmingą banketą yra 
kviečiami visi Detroito lietu
viai bei lietuvės. Nors vieta 
banketui yra erdvi, bet no
rintieji dalyvauti turi iš ank
sto užsisakyti bilietus, pas
kambinant DLB Buto pirmi
ninkui W. J. Adams, Tel. TU1- 
sa 3-1220. F. M.

reiškė velionių našlės L. 
nagaitienė ir V. Olienė.

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo akademijos meninė da
lis. Jos metu aktorė L. Ka- 
šiubaitė jautriai padeklamavo 
V. Kudirkos ir Putino keletą 
eilėraščių. Pianistas Antanas 
Smetona meistriškai paskam
bino momentui pritaikintus 
Chopin ir Bach kelis kurinius. 
Brooklyno operetės choras, 
vedamas Mykolo Cibo, padai
navo keletą dainų, tarp jų A. 
Vanagaičio sukurtų.

Salė, kurioj vyko akademi
ja, buvo papuošta Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis, A. 
Vanagaičio ir A. Olio portre
tais ir gėlėmis. Visa tas su
darė minėjimui reikalingą ap
linkumą ir atitinkamai nutei
kė susirinkusius.

Akademijos rengėja buvo 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Rytų Apygardos 
Valdyba New Yorke. Šis A. 
Vanagaičio ir A. Olio pager
bimas parodė, kaip Amerikos 
lietuviai brangina asmenis 
savo darbais užsitarnavusius 
pagarbos. Todėl į A. Vanagai
čio ir A. Olio pagerbimą atsi
lankė gausiai, apie 400 lietu
vių įvairių pažiūrų. A. Vana
gaitis ir A. Olis savo veikloje 
vadovavosi vienybės principu. 
Atrodo, jog jų parodytas vie
ningo darbo pavyzdys yra li
kęs gyvas ir po jų mirties.

A. Sd.

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

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

$1,000.00

savaitei 33cViso amžiaus apdrauda—duoklių menesteii $1.49,
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnčesiui $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

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.

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

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

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

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

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

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

1

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

SLA VAJAUS

Adresas

ir gatvė

, zona valstija__

ir gatvė

, num.
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, zona valstija —

— — — — — — — — —— — — — >

, zona valstija__ (

m., num. ir gatve

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

m., num.

miestas

m., num.

miestas
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nuopelnus lietuvių tautai. 
Apie kompozitorių Antaną 
Vanagaitį, žurnalo “Margu
čio” įsteigėją ir redaktorių, 
kalbėjo dr. J. Paplėnas. Kal
bėtojas išryškino svarbes
niuosius A. Vanagaičio gyve
nimo momentus ir jo darbų 
reikšmę. Abiejų prelegentų 
kalbos buvo įdomios ir jos 
įnešė naujos šviesos į A. Va
nagaičio ir A. Olio gyvenimą

Pasibaigus kalbom • buvo 
perskaityta, minėjimo, proga 
atsiųsti, žymių amerikiečių 
pagarbos pareiškimai velio- 
niems. Keletą žodžių lietuviš
kai tarė ir Ieva Rockefelerie
nė. Gilią padėką akademijos 
rengėjams, kalbėtojams ir 
programos vykdytojams pa-

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

Vardas ir Pavarde Amžius

(2)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė ir gatvė_______________________________________

miestas_______ ._____________ _ zoną----- , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMEltlCA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York šeima ir,s'

' L. A. 38-tos kuopos nariai liū

LANKĖSI REDAKCIJOJ
di netekę taurios narės.

Narys.

Penktadienį, kovo 27 dieną 
Tėvynės redakcijoj lankėsi dr. 
Leo J. Alelunas, New York 
Statė University mokytojų 
kolegijos profesorius. Jis rašo 
knygą apie Amerikoje gyve
nančius lietuvius, tai prieš 
Velykas turėdamas kelias die
nas liuoso laiko, atvyko New 
Yorkan gauti žinių apie lie
tuvių gyvenimą rašomai kny
gai, tai ta proga aplankė ir 
musų redakciją.

Baltimore, Md.

Pranešimas SLA 64-tos 
Kuopos Nariams

Atidėtas SLA 126 Kuopos 
Susirinkimas

SLA 126 kuopos eilinis 
sirinkimas, turėjęs būti 
landžio 3 dieną, atidėtas 
landžio 
kadangi 

. visiems
namų
bus SLA
307 W. 30-th Street, 
York, N. Y. Pradžia 8 valan
dą vakare.

Kuopos sekretorius
P. Bukšnaitis.

su- 
ba- 
ba- 
m., 
ne-• v

10 dienai, 1959 
povelykiniu laiku 
nariams paranku iš 
išlikti. Susirinkimas 

Centro patalpose, 
Street, New

SLA 64 kuopos susirinki
mas kviečiamas balandžio mė
nesio 12 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Salėje, žemuninėje patalpoje. 
Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes 'bus svar
stomas SLA Senelių ir Poilsio 
namų steigimo klausimas.

Į tokius reikalus, kurie lie
čia visus narius, negalima 
ranka numoti, todėl visi na
riai pašvęskite valandėlę lai
ko, būtinai dalyvaukite susi
rinkime ir pasisakykite taip 
svarbiu namų steigimo reika
lu, kad vėliau nereikėtų gailė
tis.

apsaugoti Vakarų kultūrą 
nuo puslaukinių rytų tautų. 
Labai įdomus buvo jo apibu
dinimas komunistinio pasau
lio jardos užmigdyti ir užval
dyti laisvąjį pasaulį su pakei
sta jų taktika, peršant gražiu 
sugyvenimu, šypsena ir peiliu 
užnugaryje. Jo kalba kelius 
kartus buvo pertraukta ploji
mais. Jis pasidžiaugė norwoo- 
diečių gražia vienybės idėja, 
kuri čia visus bendrai sukvie
tė į šį minėjimą.

Tylos minute buvo pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Br. Kovas perskaitė pa
tiektą susirinkimui rezoliuci
ją, kuri buvo priimta ir pa
siųsta šio krašto valdžios pa
reigūnams ir atstovams.

Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta aukų 158 dol. 
ir visos pasiųstos Amerikos 
Lietuvių Tarybos Centrui. 
Praeitais metais toje pačioje 
vietoje darant atskirai minė
jimą, aukų buvo six*mkta 86 
doleriai.

jautimu į Ameriką yra atsi- 
kvietęs 76 šeimas, tame tarpe 
ir patį p. Btr. Kalvaitį.
Aukotojų sąrašas

Lietuvos laisvinimo reika
lams aukavo:

Po 10 dolerių — 
bonas F. Norbutas,
Svirskas, žimėnų šeima, 
Jaras.

Viekelis, J. Avižienis, S. Jaso- 
nis, B. Vasiliauskienė, F. 
Liutkevičius, S. Mainonis, P. 
Blažis, M. Jasionis, J. Taba- 
ras, P. Gaigalas.

Visiems nuoširdžiai ačiū! 
Nonvoodietis.

Kviečia Komitetas.

Wilkes Barre, Pa.

kun. kle- 
kun.

8 dolerių aukavo J. ir 
Duobai.

Ruošiasi Prie Lojalumo 
PARADO

Antanas Ambrozaitis Su
grįžo iš Ligoninės

j. 
p.

S.

Po 5 dolerius — A. Tumas, 
J. Zaranka, Juozas Versiac- 
kas, Br. Kovas, Andrius Ven- 
skus, Al. Navickas, J. Kači- 
nauskas, J. Pieža.

4 dolerius aukavo P. Tyla.

Po 3 dolerius — V. Kaman
tauskas, O. Piešinaitė.

Po 2 doleriu
vičius, J. Martyšius, A. Va
lentinas, J. Svidras, J. Pečiu
lis.

D. Razulia-

Navickienė,

Lowell, Mass.
Paminėta Lietuvos Nepri

klausomybės Sukaktis

vadovavo B. 
Invokaciją at-

Nevv Yorko Lietuvių Tary
ba ruošiasi prie lojalumo pa
rado, kuris įvyks New Yorke 
šeštadienį, balandžio mėn. 25 
dieną drauge su didmiesčio 
patriotinėmis organizacijomis 
ir patriotine visuomene.

Taryba prašo patriotinių 
organizacijų ir patriotinės vi
suomenės jau dabar pradėt 
ruoštis paradui, jame daly
vauti ir prisidėti darbu prie 
parado prisiruošimo.

Rengiama Atvelykio Popietė

Lietuvių Moterų Atstovybe 
New Yorko Klubas rengia at
velykio popietę sekmadienį, 
balandžio 5 dieną 5 valandą 
po pietų, Baltic Freedom 
House patalpose, 131 E. 70-th 
Street, New Yorke. Dr. Mari
ja Gimbutienė skaitys paskai
tą tema: “Kelionė po Prancū
zijos ir Ispanijos priešistori
nius urvus’’. Bus leidžiamas 
laimėjimui dailininkės Onos 
Paškevičienės paveikslas Bi
jūnai.

S u a u gusiems auka $2.50, 
studentams $1.00.

Susivienijimo ir kitų vieti
nių organizacijų energingas 
veikėjas, kelių laikraščių ben
dradarbis, Amtanas Ambro
zaitis, išbuvęs ligoninėje apie 
šešias savaites, kur jam buvo 
padaryta operacija, jau sugrį
žo iš ligoninės, jaučiasi gerai 
ir pradėjo eiti savo kasdieni
nes pareigas.

Linkėtina broliui Ambro- 
zaičiui visiškai sustiprėti ir į- 
sijungti į tuos darbus, ku
riuos jis dirbo prieš išėjimą į 
ligoninę. Draugas.

Norwood, Mass.

Vasario 16-ji Vienybes 
ŽENKLE

Brooklyn, N. Y.

š i ų 
die- 
Wil-
168

SLA. 152 KUOPOS 
susirinkimas kviečiamas 
metų balandžio mėn. 14 
ną, 8-tą valandą vakare, 
liams Welton patalpose,
Marcy Avenue, Brooklyne.

Gerbiami nariai ir narės, 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą ir užsimokėti mėne
sines mokestis, ypač tie, ku
rie esate skolingi už tris mė
nesius, kad nebūtumėt sus
penduoti, o patikus kokiai 
laimei, nereikėtų ką nors 
tai kaltinti.

Nepamirškit balandžio
dienos ir bukite susirinkime.

Frank Lavinskas,
SLA 152 kuopos sekr.

ne-
v uz

14

Atsisveikinus su Uršule 
Brazaitiene

Uršulė Brazaitienė, sulaukus 
65 metus amžiaus, kilus iš 
Sardokų kaimo, Vilkaviškio 
apskr., gyv. 1560 Greene Ave
nue, Brooklyne. Palaidota ko
vo mėn. 23 dieną iš Apreiški
mo par. bažnyčios po iškil
mingų pamaldų Šv. Jono ka
pinėse.

Liūdesy paliko: vyras Vin
cai, sūnūs Vytautas, sesuo 
Ona ir švogeris Juozas Zaka
rauskas bei kiti

Velione buvo 
šypsena' lupose, 
širdi šeimai ir 
Todėl, į amžiną
palydėti suvažiavo nemažas

artimieji, 
visuomet su 
maloni, nuo- 
artimicsiems. 
poilsio vietą,

Meninė programos dalis

Meninę dalį išpildė vietinės 
pajėgos. Parapijos seselės su 
vaikučiais iš populiarių lietu
viškų dainelių ' montažo pa
vaizdavo meilę savo senajai 
tėvynei Lietuvai. Pr. Kaman- 
tauskienė su O. Prazniokaite, 
muzikui V. Kam atauskui 
a k o m p anuojant, padainavo 
“Ten Kur Nemunas Banguo
ja”. Vietinės skautės kank
lėms pritariant padainavo: 
“Palankiai Palankiai, Tau Se
sute Puikios Gėlės” ir Pražy
do Juozminai”. Dar pabaigai 
pašoko tautinį šokį “Kubilas”.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu, kuris gražiai susidėjo 
iš visų širdžių.

Po minėjimo Lietuvių sve
tainėje įvyko arbatėlė, kurią 
surengė Izabelė Vasiliauskie
nė su Paulina Vatiene. Čia 
buvo gražiai pabendrauta, pa
sikalbėta Lietuvos laisvinimo 
reikalais ir padainuota lietu
viškų sutartinių.

Vienybės reikalingumas

Pobūvio 
mintis buvo
kalas Lietuvos laisvinimo rei
kaluose pakilioje dvasioje. 
Čia vėl prabilo Br. Kalvaitis 
džiaugdamasis tokiu gražiu 
pobūviu, kuriame buvo kelia
mi vien tik vienybės klausi
mai ir jos išlaikymas. Jis 
džiaugėsi matydamas čia jau
nuolių besisielojančių lietuviš
kumu ir gražiu pradėtu vie
nybės keliu. Jis turėdamas 
mintyje suskilusią politinę 
Lietuvos laisvinimo akciją 
viršūnėse, kėlė mintį ir kvietė 
pradėti vienijimą viršūnių iš 
apačios. Iškeltoji mintis nor- 
woodiečių tarpe neliko užmir
šta. Jie giliai pritaria iškeltai 
minčiai.

Pobūvis baigėsi jaukioje 
nuotaikoje su mintimi: Vie
nybe—-gali be.

Įdomu ir malonu čia pažy
mėti, kad teisininką Br. Kal
vaitį į Norwoodą palydėjo ir 
drauge dalyvavo p. Lukas, 
kuris giliu lietuviškumo įsi-

Po 1 dolerį
A. Samsonas, A. Praivelis, J. 
Srašauskas, A. Kavaliūnas, 
W. Grinkevičius, G. Kakanau- 
skas, P. Repšys, P. Kudirka, 
K. Mačys, S. Alukonis, Jurgis 
Versiackas, 
Šameklienė, 
Pereklienė,
Dudienė, Paliulienė, A. Kudir
kienė, J. Smilgis, A. Kneižys, 
V. Kudirka, I. Vasiliauskienė, 
P. Vatienė, Sironkienė, K. Ka- 
sauskienė, M. Balutienė, T. 
Jačienė, M. Aidokonienė, A.

V. šameklis, E. 
J. Puzinas, E.

U. Repšienė, A.

Musų nedidelėj ir lietuviais 
negausiai apgyventoj koloni
joj, kaip ir didelėse ir lietu
viais gausiai apgyventose ko
lonijose, nepraleista Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
41 metų sukaktis. Ji įvyko 
vasario 22 dieną Vytauto 
Klube, kuris kartu su Susivie
nijimo 173 kuopa ir vietinia 
parapija surengė.

Programai 
B. Pieslikas.
kalbėjo kun. A. Janušonis. 
Parapijos choras, vadovauja
mas Z. Blaževičiutės, sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Perskaityta ir priim
ta rezoliucija Amerikos vy
riausybei. Kalbėjo Alena De- 
venienė ir dr. M. Devenis. 
Meninę programos dalį atliko 
parapijos choras, Tamulionis, 
Griauzdė ir J. Norkunaitė.

Aukų surinkta virš du šim
tai dolerių.
Minėjimas praėjo gražioje 

nuotaikoje. Dalyvis.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

m. birželio 24 dieną.
Kočiunas-Katiliutė Elzbieta, duk- 

dė Antano.
Kunigonis Juozas, sun. Mykolo, iš 

Pakužčs k., Veiverių vals.
Latoža Bronislovas,
Mets Emilija, jos brolis Sadt, 

Friedrich, ir sesuo Fieser, Markrei- 
da.

Milkintas Jonas, sun. Jono.
Mušalskienė-Ruskiutė Mare (bu

vusi Venškauskienė), iš Smilgių 
kaimo.

Naujokaitienė-Demeikytė Izabelė, 
jos duktė Elena, sesuo Elzbieta ir 
broliai Demeikis, Juozas ir Kazys, 
iš '“alkiskių k., Šunskų vals.

Noreika Stasys, gimęs 
tais.

Pabaiskas Petronėlė, 
Stase ir- Vladas.

Ptakevičius Kasparas.
Petkutė-Barkauskienė 

duktė Kazimiero.
Petrauskas Alfonsas 

sūnus Romano.
Petreikis Stanislovas,

miero, iš Rapšaičių k., Kulių parap.
Ruskiutė-Mušalskienė Marė (bu

vusi Venškauskienė), iš Smilgių 
kaimo.

Sadt, Friedrich, žmona Amelija, 
ir seserys! Fieser, Markreida ir 
Mets, Emilija.

Šelkevičius Feliksas ir Juozas, sū
nus Onos.

šimonienė-Eraziulytė Grasilč, ir 
sūnūs Šimonis, Leonas.

Talutis Paulina, duktė Jono ir 
Onos.
Tamošaitienė-Gurgždytė Marcele. 
Vasiliauskas Antanas, iš Karte

nos vals., Kretingos apskr.
Vilimas Aleksas, sūnūs Kosto.

Aleksa Domininkas ir Motiejus, 
jų motina buvo Marijona Klukin- 
skaitė.

Balčiūnas (Balch) Alfonsas, Jono 
sūnūs, gimęs Rygoje, Latvijoje, 
gyveno Brooklyn, N. Y., 934 Bel- 
mont Avenue.

Iieškomieji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF .LITHUANIA, 

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

1928 me-

ir vaikai

Marijona,

ir Vincas,

sun. Kazi-

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Vlrginia 7-4499

visuomenę ir
f

v

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS • 

FUNERAL HOME 
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

metu vedamoji
— vienybės rei-

Šiais metais norwoodiečiai 
Vasario šešioliktąją atšventė 
su vienybės ir bendradarbia
vimo ženklu. Iki.šiol šioje ma
žoje lietuvių kolonijoje taip 
svarbiai lietuvių tautos dienai 
paminėti buvo daromi du at
skiri minėjimai: ALRK Fede
racijos ir vietinio Amerkos 
Letuvių Tarybos skyriaus. 
Kas reiškė susiskaldymą ir 
nenorą vieni su kitais ben
dradarbiauti bendruose tauti
niuose reikaluose. Tu minėji
mų rengėjai ta pačia prasme 
nuteikdavo ir
ypač neigiamai veikė į priau
gančią kartą, 
tais visi persigalvojo ir susi
tarė tautinėje plotmėje rasti 
(bendrą kelią, bendrą kalbą. 
Išvadoje to susitarimo šiais 
metais vietiniai ALT ir A- 
L. R. K. Federacijos skyriai 
surengė šį bendrą minėjimą. 
Visiems dabar miela ir džiu
gu. Reikia tikėtis, kad sekan
čiais metais ir vėliau bus dar 
gražiau ir nuotaikingiau.

Pirmoji minėjimo dalis bu
vo lietuvių šv. Jurgio bažny
čioje. Šv. mišias už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir dabar 
kenčiančius atnašavo ir labai 
gražų, turiningą pamokslą 
pasakė vietos klebinąs kun. 
F. Norbutas.

Tą pačią dieną po pietų tą
sa vyko lietuvių parapijos sa
lėje po 
atidarė 
Vincas 
kalbėjo 
butas.
Povilas
kalbėtoju buvo svečias iš Bo
stono, teisių daktaras Br. 
Kalvaitis. Jis labai vaizdžiai 
ir įtikinančiai nupasakojo 
apie lietuvių tautos dvasinį ir 
fizinį atspaturmą jau senovė
je ir dabar prieš 
priešus iš rytų į 
taip pat lietuvių? tautos įnašą

Praeitais me-

bažnyčia. Minėjimą 
ALRKF pirmininkas 
Kudirka. Maldą su- 
kun. klebonas F. Nor- 
Programai vadovavo

Tyla. Pagrandiniu

ūsų tautos 
vakarų. O

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
I

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Kovo 28 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JONAS PAUKŠTYS, 1 kp., Edwardsville, Pa., gimęs 

spalio 15, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 13, 1914 m., mirė kovo 17, 1959 m. Velionio 
pomirtinė išmokėta SLA 1 kp, Edwardsville, Pa. $300.00 

EMILIJA SAKA1TIS, 10 kp., Philadelphia, Pa., gimus 
rugsėjo mėn., 1916 m., Philadelphia, Pa. Prie SLA 
prisirašė vasario 12, 1935 m., mirė kovo 11, 1959 m. 
Velionės ’ vyrui, Joseph P. Sakaičiui, pomirtinės iš
mokėta ________________ ______________________ $300.00

DR. JOSEPH P. MATIKIEVVJICZ, 24 kp., Nanticoke, Pa., 
gimęs rugsėjo 2, 1910 m., Pittston, Pa. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1940 m., mirė vasario 14, 1959 m. 
Velionio žmonai, Helen Matikievvicz, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________  $150.00

$750.00
$33,010.08

o. 
o. 
A. 
o.

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

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. A. STRON1G, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 6 sav. ir 4 d. ----- $21.90
U. BRAZAITIENE, 38 kp., Brooklyn, N. Y. Sirgo 10 s. .......................
A GUTAUSĮKAS, 64? kp., Baltimore, Md. Sirgo 10 s. ir 1 d.-----------

VAILIONIENĖ, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo 1 s..................................
KARPAVIOIENE, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo 7 s.......... ......... ........
ŪSELIS, 108 kp., Canton, III. Sirgo 2 s.................... ... .............................
NIKODEM, 126 kp., Ncw York, N. Y. Sirgo 5 s. ir 6 d. . ..............

M. YANUSEVJCIE'Nfi, 142 kp., Nevv Haven, Conn. Sirgo 4 s. ir 1 d. 
A. UBARTAS, 192 kp., Nevv Kensington, Pa. Sirgo 3 s. ir 4 d.-----
Mr MILBUTASį 204 kp., Tamaqua, Pa. Sirgo 7 s. ir 6 d.-----------------
M. LINKEVIC1EN£, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 11 s. ir 2 d............
A. MAUSHANSKY, 252 kp., Muskegon, Mich. Sirgo 7 s....................
J. SARAPNICKAS, 278 kp, Ont. Canada. Sirgo 6 s.-------- ......... ..........
I. SAJAUKA, 278 kp, Ont. Canada. Sirgo 1 s. ir 3 d.--------------------
A. MARTIŠIUS, 341 kp, McNaughton, Wis. Sirgo 2 s. —.......................

72.00
48.50
12.00
42.00
12.00
28.13
25.00
38.64
42.00
69.00
42.00
36.00
18.00
12.00

Viso ___________________________________________  $519.17
' Nuo pradžios šių metų bendrai viso -X------- $5,044.64

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

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

informacijų reikalaukite musų

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

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.

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

CHapel 7-5164 
firmos katalogų.

(Locenesed

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue 
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

• Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje., muoų ------------
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

DUnkirk 5-6550

832 North 7th St. 
PIHLADELPH1A 23, Pa.

VVAlnut 3-1747
Norėdami daugiau

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKI "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir ulsidirba.
7722 George Stų Ville Lasalle, Montreal* P. Q, Canada. 

ADRESAS: ‘‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvoodo 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; Ežąras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslala. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymu^ ir pinigus prašome siųsti

1 ,i “KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 76 centaL
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass. I
> ■— U

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

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

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

l*V>
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