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NEBUS RAMUMO, KOL SOVIETAI 
NEATSISAKYS PAVERGTI PASAULI

Pasirengimai busimiems aukštojo lygio pasita 
rimams. - Sovietų diplomatų kelionės Ameri 
koje suvaržomos. - Tibeto eilė - galutinai pa 
tekti į komunistų {takų. - Artinasi pavojus In 
dijai. - Nevv Yorkas siūlomas padaryti atskira 
valstybe
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Ypatingos reikšmės teikiama Šiaurės Atlanto Sų- 
jtaigos užsienių reikalų ministerių konferencijai, kuri 
įvyko Washingtone. Šiaip, ar taip, bet busimoje aukš
tojo lygio konferencijoje bus padaryti mėginimai iš
spręsti tuos skaudžius klausimus, kurie ne tik Europos 
valstybes nugramzdino į nuolatinį nerimų, bet ir atsi
liepia visame pasaulyje, nes pavojaus akivaizdoje vi
siems tenka ginkluotis, kas savo ruožtu sunkia mokes
čių našta gula aut piliečių nugarų. Tad visuotinai jau
čiamas reikalas pasirengti šiai konferencijai. Siaurės 
Atlanto sąjungos valstybes ypatingu susuupinimu lau
kia busimos didžiųjų valstybių konferencijos.

į niekų neatsižvelgiant visi nori taikiu budu susi
tarti su Alaskva. Daugelio manymu Uliruščevas griež
tas savo reikalavimuos dėl to, kad nepasitiki vakarų 
valstybėmis. Tad rodomi “geri norai” ir jau bandoma 
suminkštinti pozicijas busimų pasitarimų pasisekimui 
užtikrinti.
Chruščevas reikalauja užmiršti pagrobtus kraštus

Savo ruožtu Chruscevo rei
kalavimai visiems aisKųs. Jis 
reikalaus pripažinti “status 
ųuo”. Vadinas, ką jis jau tu
ri, jau neva priklauso jam. 
Tuo oudu reikėtų ausisveiKin- 
ti su Lietuvos žmonių ir pa- 
baltes viltimis issivauuoti iš 
komunistinio jungo, bet to 
dar maža, nes ir rytų Europa 
turi būti, pagal Chruscevo no
rus, jam pripažinta. Tuo rei
kalu Chruščevas jau padarė 
aiškią užuominą. Chruščevas 
specialiai Atlanto Sąjungai 
rekomendavo Berlyną pripa
žinti neitraliu miestu ir su
tikti su vadinamuoju Rapac- 
kio, komunistines Lenkijos 
užsienio reikalų mmisterio 
planu, pagal kurį butų pada
ryta draudžiamoji zona nau
doti atominius ginklus.

Šioms užmačioms pasiprie
šinimas visoje Europoje yra 
didelis. Tomis nuotaikomis 
vadovaujasi ir užsienio reika
lų ministeriai posėdžiavusieji 
VVashingtone.
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Prezidento Eisenhowerio 
sutiprmimo žodžiai ’

Prezidentas Eisenhovveris 
pasakė sveikinimo kalbą Š. 
Atlanto valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencijo
je, kuri 10 m. sukaktuvėms 
pažymėti sušaukta.

Prezidentas nurodęs, kad 
laisvasis pasaulis trokšta tai
kos, jis yra pasirengęs kreip
tis į Maskvą ir padaryti tiks
lius pasiūlymus taikos išlai
kymui. Bet čia pat preziden
tas pridūrė, kad nei taikos, 
nei poltinės padėties pagerė
jimo nebus, jeigu Maskva ne
atsisakys 
troškinio 
saulj.
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nuo savo pastovaus 
užvaldyti- visą pa-

turime būti pasiren
gę ilgiems metams įtampos 
santykiuose tarp vakarų ir 
Sovietų. Bet iš kitos pusės 
mes esamo pasirengę bet ka
da pradėti rimtus ir nuošir
džius pasitarimus su Maskva. 
Visos Vokietijos, tame tarpe 
Berlyno ir visos Europos sau
gumo klausimai turi būti pir
moje eilėje išspręsti. Bet mes 
negalimo save apgaudinėti 
tuščiomis viltimis, — kelias į 
taiką tebėra sunkus ir erškė
čiuotas. Mums reikalinga dią-

sa ir tvirtumas, kad mes tin
kamai veiktume Sovietų pa
vojaus akivaizdoje. Greta to 
reikalingas pasiaukojimas, su
darant musų karines jėgas 
apsigmimui nuo gresiančio 
pavojaus. Visi, kas tiki žmo
gaus teise į laisvę, neabejoti
nai savo pareigas atliks.

Šitie ryžtingi prezidento 
žodžiai sudarė išeities tašką 
tolimesniems užsienio reikalų 
ministerių svarstymams, ku
rių tikslas išdirbti bendras 
pozicijas deryboms su komu
nistiniu agresmgumu.

Sovietu diplomatams 
kelionių suvaržymas

Artinasi laikas, kai didžių
jų valstybių — Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministenai susitiks pasi
tarti ir turės parengti dirvą 
aukštojo lygio konferencijai. 
Bet ar 'jau yra ženklų, kad 
bendrų santykių akiratyje bu
tų pasirodę skaidresnieji, su
sipratimą žadantieji reiški
niai? Toli gražu ne. Amerikos 
lėktuvas, paprastas transpor
tinis, neginkluotas lėktuvas 
buvo sovietų lėktuvų užpul
tas ir buvo priverstas nusi
leisti. šis užpuolimas neturė
jo jokio pagrindo. Amerikos 
vyriausybė tuo reikalu pareiš
kė protestą.

Antrasis dar ryškesnis fak
tas, tai Sovietų vyriausybės 
uždraudimas vakarų diploma
tams esantiems Maskvoje ke
liauti po visą kraštą. Išimtis 
padaryta tik Leningrado sri
čiai, kur diplomatai gali iš 
Maskvos be leidimų nuvažiuo
ti. Visai suprantama, kad 
Washingtone buvo padarytos 
išvados ir sovietų diploma
tams taip pat uždrausta be 
leidimo keliauti po visą šalį. 
Ar šie reiškiniai parengia dir
vą busimiems pasitarimams, 
ar jie sustiprina viltis, kad 
šaltasis karas pagaliau bus 
baigtas? Tenka labai abejoti.

Tibetas-—naujoji komunis
tinės agresijos auka

Spauda jau mini, kari Tibe
tas, kuris kinų komunistų už
pultas, virsta antraja Vengri
ja. Istorija, gali sakyti pasi
kartoja. Silpnos tibetiečių jS-

Mirė Aldona Marija Stašinskienė, 
Konsulo Vytauto Stašinsko Žmona

ALDONA MARMA STAŠINSKIENĖ

New Yorko lietuvius sujau
dino nepaprastai staigi ir ne
laukta žinia, kad Lietuvos 
konsulo Nevv Yorke žmona 
Aldona Marija Stašinskienė- 
Bernotaitė mirė nuo širdies 
priepuolio. Velionė atsiskyrė 
iš gyvųjų taupo gražiame am
žiuje, kada gyvenimo džiaug
smas -žmogui pilnumoje priei
namas.

Aldona Stašinskienė mirė 
savo bute šių metų kovo 29 
dieną 8 valandą vakaro, tai
gi, per pačias Velykas. Kai ji 
___________________________ .

gos sunaiai ginasi, o muzuiis- 
koS auluivs jėgos, pasiųstus 
is ivirujos, Kiaujuoso sitaiitu- 
na LiOAstancius isiaiayu savo 
laisvę Tioeco patriotus, luis- 
vabis pašauna uis. zouziais iei- 
SKia užuojautą uzpuiuesiems. 
inuijos vauas iNem u, prnmua- 
mas Aiioeco Kovotojų ueiega- 
ci,ją, Kvietė juos ūk u rainy- 
Oeje ir Kantriai įauKti toli
mesnių įvysiu. Nehru taip pat 
įspėjo, Kad Indijoje jokios pa
gailos jie negan suiauKti.

'l'ioeto dvasinis, Kartu ir 
politinis vadas Daiai-Lama 
jau Ouvo priverstas paoegu is 
savo krašto. Jis atsidūręs In
dijoje, bet ir ten jam esąs pa
vojus, Kadangi Kinijos komu- 
nisiai jį norį pagrooti.

įvykiai Tibete sukėlė paga
liau susirūpinimą ir Indijoje, 
lies galutinai užvaldę šią sun
kiai pereinamą šaų, komunis
tai prisiartino prie pat Indi
jos sienų ir remdamiesi savo 
salininkų provoKaeijomis, jie 
gali kėsintis ir Indiją paglem
žti.
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New Yorkas siūlomas pa
daryti aiSKira vaisiyne

Pradžioje laikraščiuos pasi
rodžiusios žinios, kad kai ku
rie vietos politikieriai rengiasi 
daryti žygių, kad didysis iNew 
Yorkas gautų atskiros valsti
jos teises, buvo sutiktos tik 
kaip eilinė laikraščių sensaci
ja. Bet atsiradus nesuderini- 
mams tarp gubernatoriaus 
RockefeJlcrio politikos ir did
miesčio vadovų šis klausimas 
vis plačiau diskusuojamas vie
tos spaudoje.

Kai kurie Nevv Yorko at
sakingi politikieriai net spė
jo išsitarti, kad, girdi, kitos 
išeities jau nebesama. 

pajuto staigų silpnumą, tuo
jau buvo iškviestas gydyto
jas. Bet šiam pastarajam at
vykus teliko konstatuoti jos 
mirtį. Po pamaldų Aušros 
Vartų bažnyčioje Aldona Sta
šinskienė palaidota balandžio 
2 dieną Kalvarijos kapinėse.

Balandžio 1 dieną 8 valan
dą vakaro įvyko atsisveikini
mo su Aldona Stašinskiene 
apeigos. Po maldų, atsisveiki
nimo kalbas pasakė vice kon
sulas A. Simutis, 
menės vardu J. 
dainininkė Vincė 
Leskaitienė.

L. Bendruo-
Šlepetys ir
Jonuškaitė-

Bernotaite 
srityje 1906

Aldona Marija 
gimė Vilniaus 
metais, lietuvių patriotų šei
moje. Jos tėvas pastoviai dir
bo Kaune įvairiose įstaigose, 
atlikdamas valdininko parei
gas. Ji baigė Kauno Aušros 
gimnaziją ir studijavo juridi
niame lakultete V. D. Uni
versitete Kauno. Velionės vy
resnioji sesuo R. Bagdonienė, 
žinomo Lietuvos spaudos vei

Pranešimas SLA 7-tos Apskrities Kuopoms

Be pasididžiavimo kviečiame delegatus ir svečius.

Jeigu kuri kuopa negavo pakvietimo, lai šis pranešimas 
bus oficialus.,

Lauksime delegatų ir svečių.

Adomas Miliauskas,
SLA 7-tos apskrities pirmininkas,

Juozas Maceina,
SLA vice prez. ir 7-tos apskr. sekretorius.

Siuomi pranešame visoms SLA 7-to j apskrity gyvuojan
čioms kuopoms, kad apskrities suvažiavimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 19 dieną, 1:30 valandą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėj, 91 N. Main Street, Pittston, Pa.

Prašome visas kuopas prisiųsti kodaugiausia delegatų, ko- 
daugiau delegatų dalyvaus, tuo bus įvairesnis suvažiavimas.

Kviečiame ir tas kuopos, kurios dar nepriklauso apskrity, 
ar kurios dėl kokių nors nesusipratimų apleido apskritį. Ku
rios kuopos neišgali užsimokėti duoklių į apskritį, bus priima
mos ir be mokesties. Jeigu butų per vėlu išrinkti delegatus, 
lai pačios kuopų valdybos atvažiuoja. Iš 22 7-tos apskrities ri
bose gyvuojančių kuopų nevisos dar priklauso apskrity. Tad 
kviečiame nepriklausančias kuopa atsilankyti ir pamatyti kas 
apskrity yra veikiama.

Į suvažiavimą atvažiuos būrys iš 1-mos apskrities ir iš 
musų draugiškos Kaštono kuopas svečių.

Taipgi kviečiame ir ne delegatus SLA narius atsilankyti.

Užsibaigus posėdžiui visi delegatai ii’ svečiai bus pavai
šinti skania vakariene ir gėrimais. Pasilinksminimui bus ii- 
muzika.

pa-

kėjo Mato Bagdono žmona, 
neseniai išgyveno didelę nelai
mę, kai jos vyrui Matui mirus 
ji būdama Sibire net negalėjo 
atlikti jam paskutinio ^iame 
gyvenime patarnavimo
laidoti jį. Dabar šioje šeimo
je antroji nelaimė, tai Aldo
nos Stašinskienės ankstyva 
mirtis.

Vytautas ir Aldona Stašin
skai susituokė 1933 metais, 
tad pernai sukako 25 metai 
jų vedybinio gyvenimo. Aldo
na Stašinskienė su savo vyru 
jau išgyveno Amerikoje dvi
dešimtį metų, būdama nuošir
di jo gyvenimo draugė.

Apie mirusius kalbėdami iš 
tradicijos mes nesigailime 
gražaus žodžio ir juos palydi
me švelniais atsiminimais. 
Bet Aldonos Stašinskienės at
veju tenka išskirtinai pabrėž
ti, kad ji buvo ypatingai švel
naus budo, nuolatos dalyvau
dama visuomenės gyvenime, 
palaikydama plačias pažintis 
ir kilnai pasireiškdama lietu
viškoje veikloje, bet tuo pačm 
metu pasilikdama kaip 
retai esti pavyzdingai 
ir santūri. Nedirbtinas, 
rodomas liūdesys apima 
tuos, kurie Aldoną C. 
kienę turėjo laimės pažinti ir 
su ja susitikti, kai mes jau 
patyriame apie tai, kad jau 
niekados nesutiksime jos švel
naus dėmesio ir visiems vie
nodai nuoširdžiai taikomo bi- 
čiuliškumo.

tikrai 
kukli 
nepa- 
visus 

Staš.ns--1

Nereikia užmiršti, kad ji 
visuomeniškoje veikloje turi 
nuopelnų, visada dalyvauda
ma lietuviškame darbe ir pa
rodydama gražų pavyzdį savo 
pasiaukojimu bendram labui 
ir nelaukdama kieno nors dė
kingumo ar pripažinimo. Ypa
tingai ji pasižymėjo labdaros 
darbe, aktyviai ir pastoviai 
veikdama Balfo 100-me sky
riuje ir keliose organizacijo
se.

Lietuvos Konsului Vytautui 
Stašinskui priklauso visų lie
tuvių patriotų gili užuojauta, 
kuri tegu padeda jam pakelti 
jo gyvenime didžiausį smūgį.

Lietuvei patriotei Aldonai 
Stašmskienei teko 
poilsiui likti toli

amžinam 
nuo savo 

gimtojo krašto, kur ji tikrai 
ir giliai troško sugrįžti. Tr.

Susivienijimo vadovybe turi pagrindo pasidžiaugti, 
■ kad musų broliškoji organizacija patstoviai pasižymi 
savo judrumu. Štai, Pažangos Vajui prasidėjus, Va
jaus Komisija kreipėsi į musų veikėjus paragindama 
stoti į organizatorių eiles. Ir ką gi? į šį kvietimą at
siliepė net arti pusantro šimto musų veikėjų, pareikšda- 
mi norą tapti organizatoriais. Jie SLA Centre suregis
truoti, jiems pasiųsti visi reikalingi blankai, aplikacijos 
ir visokia darbui reikalinga medžiaga, kaip informaci
niai raštai ir propagandiniai spausdmiai.

Tokių puikių pradžių turėdami SLA vadovai laukė 
gražių vaisių. Žinoma, neteko nusivilti, nes musų iš
bandytieji veikėjai tuojau stojo į darbų ir neatidėlioti
nai pradėjo siuntinėti vis naujų narių aplikacijas. Va
jaus darbas buvo sėkmingas.
Kodėl tyli kai kurie organizatoriai?

Bet peržiūrėję veikliųjų organizatorių sąrašus, de
ja, jų tarpe pasigendame didoko skaičiaus tų veikėjų, 
kulio savanoriškai pareiškė norų būti organizatoriais, 
buvo gražiai pasveikinti naujose pareigose ir iš kurių 
tvirtai buvo tikimasi jų darbo rezultatų. Jeigu pana
šioje būklėje butų atsidūręs tik vienas kitas organiza
torius, gal būt apie tai net nevertėtų kalbėti.

Bet dabar mes matome, kad yra kelios dešimtys or
ganizatorių, kurie savo pirmykščio pažado neištesėjo ir 
pasiuko organizatoriais lik iš vardo. Labai gaila, bet 
panaši padėtis, tenka pripažinti, nenaudinga musų va
jui ir trukdo organizacinį darbų platesne prasme. Tie 
'•fyImtieji” organizatoriai vis tik turėtų pagalvoti, kad 
jeigu jie savo laiku nebūtų pasižadėję būti organizato
riais, lai greičiausia jų vietoje butų atsiradę kiti asme
nys ir gal butų jie pasireiškę aktyvia veikla vajaus dar
buose.

Kuopų vaidybos pareiga — sekti vajaus darbus
Čia tenka priminti, kad kuopų valdybos ir tie vei

kėjai, kurie jaučiasi esu atsakingi dėl kuopos vajaus 
darbų, neturėtų apleisti vajaus ir nesitenkinti tik tuo, 
kad štai išrinkti organizatoriai ir tegu jie sau žinosi. 
Jeigu kuopose ir apskrietuose vajaus reikalai butų 
praktiškai prižiūrimi, tai mes neturėtume tokio žymaus 
‘ ‘ tylėto j ų ’ ’ organizatorių skaičiaus.

Dabartinis metas yra pats patogiausias vajaus dar
bui.. li\tie veikėjai kurie rūpinasi vajumi, turi pasigė
rėtinus rezultatus. M et kai kurie apskričiai savo ini
ciatyva paskiria pasižymėjusiems savo organizatoriams 
dovanas ir premijas, kas neabejotinai teigiamai atsilie
pia į vajaus darbus. Tad. visos kitos kuopos, jeigu jau 
nesiryžta panašų veiklumų parodyti, tai bent galėtų ge
riau prižiūrėti organizatorių darbų ir pasirūpintų, kad 
mes mažiau turėtume organizatorių tik iš vardo.
Sustiprinkim vajaus darbus

• I

Dabar metas sustiprinti vajaus darbus, kad mes ga
lėtume pasiekti tikrai gražių vaisių, kokių mes visi lau
kiame ir kokių tikrai sulauksime, jeigu tik kuopų vei
kėjai neišleis iš savo akiračio svarbiųjų organizacijos 
darbų. . _

Daugiau ryžtingumo, daugiau bendradarbiavimo, 
daugiau susiklausymo!

Atsiminkime, kad stiprindami savo organizacijų 
atliekame labai svarbų lietuviškų darbų ir gražiai bei 
naudingai patarnaujame savo broliams.

Trumpos Žinios 
is Visur

Londonas, Anglija. — Lord 
Beavartorooks Dany Express 
praneša, kad Sovietų Sąjun
gos aukštas pareigūnas Mik
liai! Soslov gal pakeis užsie
nio reikalų ministerį Andrei 
A. Gromyko. LaiKrastis rašo, 
kad Susdov gal atstovaus So
vietų Sąjungą užsienio reika
lų ministerių konferencijoj 
gegužės 11 dieną.

Provideuce, K. L — Sena
torius Theodoro Francis 
Green, 91 metų amžiaus, se
niausias asmuo Senate, pulda
mas susižeidė ii' nuvežtas į 
Jane Brown ligoninę sveika
tos patikrinimui.

Londonas, Anglija. — Bu
vusiam ministeriui pirminiu- 

*

k ui VVinston Churchill esant 
atostogose pietų Prancūzijoj 
ir jo žmonai nesant namie, 
vagys įsibnovė į namus, išne
šė kailių ir kitų brangenybių 
daugiau dvylikos tūkstančių 
dolerių vertes.

H'ashmgtou, D. C. — Val
stybės sekretorius John F. 
Dulles išvyko į Floridą ilges
niam laikui pasilsėti po gydy
mosi ligoninėj. Ar jis galės to
liau pasilikti sekretoriaus pa
reigose, tas priklausys nuo jo 
sveikatos pagerėjimo.

New Yąrk, N. Y. — JT. 
generalinis sekretorius Dag 
liammarskjold sugrįžo paten- 
kitas iš ilgos kelionės. Jis lan
kėsi Sovietų Sąjungoj, kur 
kalbėjosi su ministerių pirmi
ninku Nikita Chruščevu, o 
Pietryčių Azijoj kalbėjosi su 
vyriausybių vadaft.

*
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MUSŲ REIKALAI

Pirmoj vietoj privalo būti 
Susivienijimo reikalai

S u s i v i enijimo nariai yra 
energingi, vaikius ir sumanus 
žmonės. Dauguma jų pri
klauso keliose lietuviškose or
ganizacijose, jose dirba ir ten 
valdybose eina įvairias parei
gas. Už narių veiklumą ir 
darbą lietuviškose organizaci
jose reikia juos pagirti, kad 
jie turi daug energijos ii* pa
sišvenčia lietuviams naudą 
nešantiems darbams.

Tačiau reikia pastebėti, kad 
kai kurie musų organizacijos 
nariai, įsijungę į kitų organi
zacijų darbus, dažnai užmir
šta didžiausią, seniausią, pa
stovią lietuvių apdraudos ir 
pašalpos bendruomenę — Su
sivienijimą Lietuvių Ameriko
je, kuri gyvuoja daugiau 70 
metų ir per tuos virš septy- 
nius desėtkus metų atliko 
daug gerų darbų Lietuvai ir 
savo tautos žmonėms, taipgi 
nemažomis sumomis pinigų 
parėmė pagalbos reikalingus 
lietuvius. Tuos gerus darbus 
ši musų seniausioji lietuvių 
b e n d r u o menė tęsia toliau, 
ypač šiuo musų tautai svar
biu momentu nuoširdžiai, pa
gal išgales, remia už Lietuvos 
išlaisvinimą dirbamus darbus, 
kad Lietuva kogreičiaus’a bu
tų išlaisvinta iš vergijos jun
go ir kad joje gyvenanti mu
sų broliai ir sesės galėtų lai
svai gyventi.

Todėl broliai ir sesės SLA 
nariai ir narės, pirmiausia rū
pinkitės savo senosios lietu
vių bendruomenės — Susivie
nijimo reikalais ir jai nuošir
džiai dirbkite, ypač dabarti
niu metu, kada šios bendruo
menės vyksta Pažangos Va
jus nauju narių telkimui ir 
šeimos padidinimui. Lietuviai 
tapę šios bendruomenės na
riais, turės pastovią apdrau- 
dą, norintieji gauti ligos me
tu pašalpą, gali apsidrausti, 
pagal savo išgales, ligos pa
šalpos skyriuje.

Susivienijimo narių būtina 
pareiga nuo kasdieninių parei
gų atliekamą laiką pirmiau
sia skirti savo broliškos ben
druomenės darbams, ugdyti 
ją nariais ir rūpintis jos ruo
šiamais įvairiais parengimais, 
juose supažindinti nepriklau
sančius lietuvius su organiza
cijos atliktais darbais ir nuro
dyti apdraudos reikalingumu 
kiekvienam darbo žmogui.

Susivienijimo kuopų 
korespondentai

Susivienijimo kelios kuopos 
turi išrinkusios metinius ko
respondentus, kurie aprašo 
organe Tėvynėje kuopų susi
rinkimuose padarytus svar
besnius nutarimus, įvairius 
parengimus ir vasarines išvy
kas. Bet yra ir tokių kuopų, 
kurios neturi nuolatinių ko
respondentu ir apie jų vaiklą 
bei susirinkimuose padarytus 
nutarimus niekas nežino, nors .

SLA Reikalai ir Veikla

Vienintelė Niagaros pusia
salyje esanti St. Catharines 
SLA 278 kuopa dažnai pasi
reiškia ir visuomeninėje veik
loje, kaip kad netolimoje pra
eityje jos rūpesčiu buvo su
rengtas Klaipėdos atvadavi
mo 35-kių metų minėjimas ir 
savo 4-rių metų įsisteigimo 
prisiminimas. Šioms sukak
tims pagerbti buvo specialiai 
iš Toronto iškviestas Mažlie- 
tuvių veikėjas dr. M. Anysas, 
kuris skaitė tai dienai pritai
kintą paskaitą apie PRUSfi- 
NUS. Gan plačiai bei smulkiai 
nušviesdama jų praeitį, jų ap- 
siginimo kovas ir dabartį. 
Aiškiai pabrėžė, kad Šioje vie
toje nebegyveno joki prusai, 
o tik lietuviškos kilties tauta 
prusėnai. Prūsais juos padarė 
šį kraštą vokietindamas pats 
okupantas-vokietis.

Apie SLA bendrą veiklą, 
jos išsivystimą ir nepaprastą 
jos reikšmę musų išeivijai 
pranešimą padarė irgi iš To
ronto svečias J. Strazdas, ku
ris priminė: jei norime išlikti 
tvirtais lietuviais privalome 
ne tik viens kitą gerai pažin
ti, bendradarbiauti bei drau
gauti, bet ii- savo sutaupąs 
glausti arčiau savęs pas lie
tuvius ir jei galima neatiduo 
kime kitataučiams, jeigu yra 
proga patiems pasinaudoti, o 
tam geriausias kelias yra per 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje, kuris duoda geresnias 
sąlygas negu kitos ne lietu
viškos draugimo kompanijos. 
Minėjimo meninę programą 
atliko nepaprastai užimponuo
damas visus susirinkusius sa
vo taip gražiu, galingu boso 
balsu sol. Aleksas Paulionis ir 
ne pirmą kartą šioje apylin
kėje pasirodžiusios visų mė
giamos dainininkės Veronika 
Paulionienė ir Kazė Šukienė. 
Geras, planingas darbas ir 
kuomet iš anksto pasiruošta, 
niekuomet neapvils ir atneša 
tik gerus vaisius.

Nesigiriant, galima prisi
minti tą sunkią kuopos stei
gimąsi pradžią prieš ketve
rius metus. Daug kas spėlio
jo ir nepritarė tam, buktai ar 
yra prasmė tokioje nedidelė
je kolonijoje steigti atskirą 
kuopą, geriau yra prisidėti 
prie didesnių kolonijų jau 
esamų kuopų. Tačiau dėka 
steigė)ių didelio noro, pasiry
žimo bei didelių pastangų vi
sos kliūtys nugalėtos ir šian
dien turime energingą ir stip
rią kuopą, jau turinčią savo 
gretose 36 suaugusius ir pen- 
kius jaunesnius narius ir jau 
galvojama apie sudarymą at
skirą jaunių poskyrių. Džiu
gu, kaip atsiranda žmonių 
toliau pramatančių, rūpinan
čių savo kuopos ateitimi. Ne 
sykį pirm, priimdamas savo 
kuo>pos nariais į jaunius išsi- 
reiškdavo, jus esate musų 
ateitis, jūsų pareiga ne vien 
būti gerais nariais, bet stip
riais Susivienijimo šulais, nes 
po musų, ne kas kitas, o tik 
jus užimsite musų vietas.

Paskutinis kuopos metinis 
susirinkimas įvyko š. m. ko
vo 7 dieną Pr. DAUGINO na
me, kuriame pagrindiniu pun- 

jos kartais daugiau veikia, 
negu tos kuopos, kurios turi 
korespondentus ir jų vaiklą 
visi nariai mato organe.

Musų pageidavimu yra, kad 
visos kuopos privalėtų turėti 
korespondentus jų veiklos 
aprašymui. Taigi tos kuopos, 
kurios dar neturi korespon
dentų, artimiausiam kuopos 
susirinkime išrinkite ir įpa
reigokite juos aprašyti orga
ne susirinkimuose padarytus 
svarbesnius nutarimus, paren
gimus ir vasaros metu išvy
kas, kad vienos kuopos ma
tytų ką kitos kuopos veikia. 

ktu buvo išlinkimas ateinan
čiai kadencijai naują kuopos 
valdybą, nes buvęs pirm. Z. 
PILIPONIS dėl susidariusių 
šeimininių reikalų kitai ka
dencijai atsisakė kandidatuo
ti. Išbuvęs 4-rius metus pir
mininku ir dabar jo netekti 
kuopos valdybai yra nemažas 
nuostolis. Netekti vieno stip
raus organizatoriaus, kuris 
sunkiausiame momente suge
bėjo surasti išeitį bešališkai 
išspręsti, kad nugalėti visus 
sunkumus ir kuopą pastatyti 
ant stiprių kojų. Už tai, už 
jo 4-rių metų įdėtąjį susivie
nijimui darbą valdybos ir 
kuopos nariai jam širdingai 
dėkojo ir prašė ateityje kuo
pos reikalus nepamiršti, kad 
reikalui esant visad butų su 
mumis. Jo vieton pirmininku 
tapo išrinktas pilnas energi
jos nuo pat įsisteigimo (nuo 
1955 m.) ėjęs kuopos sekreto
riaus pareigas K. JONUŠAS. 
Perduodamas jam savo parei
gas buvęs pirm. Z. PIUPO- 
NIS palinkėjo geriausios sėk
mės ir daug daugiau dirbti 
Susivienijimo naudai, negu 
buvo ligšiol dirbta. Pagal bal
sų daugumą į naują kuopos 
valdybą išrinkti: pirm. Kos
tas JONUŠAS, vice pirm. 
Juozas GIREVIČIUS, kuopos 
sekr. Juozas ŠARAPNICKAS, 
fin. sekr. Petras POLGRI- 
MAS ir iždin. Juozas KAVA- 
L5LIS.

Iš paskelbto buvusios val
dybos pranešimo paaiškėjo, 
kad 1958 m. buvo 5 narių su
sirinkimai, 8 valdybos posė
džiai, 2 parengimai: gegužinė 
1958 m. gegužės 24 dieną ir 
35-kių metų Klaipėdos atva
davimo minėjimas 1959 me
tais sausio 17 dieną. Nariai 
susirinkimus lanko 80% iš
skyrus mažamečius. Tas dar 
prisidėdavo, dėl musų buvu
sio energingo ir mokančio ge
rai pravesti susirinkimus bei 
minėjimus suteikiant susirin
kusiems gerą nuotaiką. 1958 
m. rugsėjo 20 dieną susirin
kime nariai suaukojo $29.00 
Sibire esantiems lietuviams 
sušelpti, kurie buvo pasiųsti 
per BALFą. Palaikyti vietinę 
lietuvių parapiją, bažnyčiai į- 
sigyti naujus vargonus iš 
kuopos kasos paaukota $5.00. 
Harding Hotelio savininkui už 
nemokamai pasinaudojimo su
sirinkimams patalpas Kalėdų 
švenčių proga kuopa įteikė 
dovaną gėlėms vazą (6 dol. 
vertės) ir vietos laikraščiuo
se įdėjo viešą padėką. Cent
rui mokesčio 1958 metais virš 
$1,500.00. Kitais (1959) me
tais tikisi perviršyti $2,000.00, 
nes narių skaičius kiekvienais 
metais didėja. 1958 metais 
padidėjo 12 narių. 4 naujus 
narius prirašė J. Šarapnickas, 
c aštuonius P. Polgrimas. Yra 
gavę sergančių pašalpas: A. 
Švažas — $360.00, J. H. Gi- 
liunas — $222.00, St. Galdi
kienė — $140.00 ir A. Zub- 
rickienė — $27.00.

Reikia prisipažinti, kad 1958 
metai kuopai buvo nelaimin
gi, nes sirgo net 7 nariai, ti
kėkimės, kad einamieji metai 
bus laimingesni ir reikia ti
kėtis šiais metais prisirašys 
iš kitų vietovių naujų narių, 
ypatingai iš Niagaros pusia
salio. Remkim Susivienijimą, 
nes jis mus lietuvius remia, 
nežiūrint kiek esi įnešęs ir 
kiek metų įsirašęs, nelaimėje 
bei ligoje ' sušelpia. Baigiant 
dar noriu pasigirti, kad musų 
kuopa su kitomis organizaci
jomis sugyvena labai artimai. 
Visų kulturinį darbą įvertina 
ir vienodai remia, tai ir visi 
kiti kuopai panašiai atsimo
ka.

Esame sužinoję, kad š. m. 
birželio 20 dieną į Niagaros 
pusiasalį pirmą kartą atvyk

sta Joninėms Čiurlionio an
samblis. Už tokį didelį kultu
rinį įnašą musų kolonijai S, 
L. A. kuopa dėkoja, o atsily
ginimui prašo visų Susivieni
jimo narių stipriai tą vilnie
čių darbą paremti.

Valdybos vardu P. P.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas, 
Tradicine Vakariene ir Vasa

rio 16 Minėjimas

Šių metų kovo 8 dieną lietu
vių parapijos salėje įvyko S. 
L. A. 66 kuopos susirinkimas. 
Po visų priprastų reikalų, at
sistojimu pagerbtas šios kuo
pos miręs narys Juozas Pal
tanavičius. Jis mirė vasario 
9 dieną, palaidotas vasario
12 dieną šv. Petro kapinėse, 
Derby, Conn., su bažnytinė-

' mis apeigomis. Velionis, kai 
buvo sveikas, lankydavo šios 
kuopos susirinkimus ir šiaip 

’ dalyvaudavo lietuviškuose pa- 
' rengimuose. Per pastaruosius

13 metų jis gulėjo lovoje 
sirgdamas paraližiaus liga. 
Buvo gero budo žmogus, su 
visais gražiai sugyveno. Nu
liūdime paliko savo žmoną 
Agotą, gimines ir draugus.

Tradicine kuopos vakarienė
Kaslink artėjančios tradici

nės ir pavasario vakarienės, 
kuri bus sekmadienį, balan
džio 12 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėj, 5 valan
dų po pietų, komisija prane
šė, kad jau bilietą yra par
duota ir dar pastebėjo, kad 
bilietas pigus, tik 2 doleriai, 
tačiau stengsis svečius pavai
šinti kiek galima geriausia. 
Taipgi prašė visų narių para
mos — padėti bilietus parda
vinėti ir vakarienėj dalyvau
ti. Manoma daug svečių susi
laukti iš kitų miestų. Mažai 
narių buvo susirinkime, tai 
gaspadinės ir darbininkai pa
vesta rengėjams susirasti.

Vasario 16 minėjimas 
pavyko gerai

Kuopos pirmininkas S. Bu- 
janauskas pranešė, kad Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 41 metų sukakties 
minėjimai pavyko gerai. Jisfį- 
vyko kiek anksčiau, vasario 
8 dieną, lietuvių šv. Antano 
parapijos sailėje. Pelno su au
komis susidarė $291.00 Lietu
vos laisvinimo reikalams. J)ar 
pranešė, kad į vietos A. L. 
Tarybos skyrių įeis nuo jau
nimo organizacijų atstovai, 
tai panašus minėjimai turės 
ilgus laikus.

Dar noriu pridėti, kad per 
praeitus kelis metus panašius 
minėjimus rengdavo pats A. 
L. Tarybos skyrius, bet se
nesnio amžiaus rengėjams pa
sidarė sunku surengti ir su
rasti darbininkus, tai jiems 
pasisekė prikviesti jaunesnius 
rengti minėjimą, tai jie su
rengė ir jų darbininkai dirbo. 
Čia trumpai parašysiu kaip 
buvo paminėta.

Buvo surengta vakarienė, 
svečių buvo apipilnė salė, 
daugiausia jaunesnio am- 
žoaus. Baigiant vakarieniauti, 
pradėta programa. Pirmiau
sia sugiedota Lietuvos ir A- 
merikos himnai, paskui ALT 
skyriaus pirm. S. Bujanaus- 
kas pratarė kelis žodžius, 
perstatė vietos majorą J. A. 
Doyele, po tam pakvietė prel. 
Krupavičių pakalbėti (pasta
rasis čia pastoviai apsigyve
nęs lietuvių parapijoj), kuris 
pasakė įspūdingą kalbą prisi
mindamas Lietuvos praeitį ir 
prašė dirbti dėl Lietuvos iš- 
laisvinmo. Dar perstatė vie
tos teisėją adv. J. J. Černaus- 
ką.

Programai užsibaigus buvo 
šokiai. Korespondentas.

f

į SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
» Šį skyrių, skirią Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei-
j; kates Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
į\ SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
| D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KODĖL REIKIA PRATINTI 
KŪDIKĮ BENDRAUTI SU 

KITAIS KŪDIKIAIS?

Kūdikis iki 2-3 metų amžiaus mėg- 
pats žaisti, apžiūrėti, gerai pažintista

savo žaisliuką, įsigilinti, dar pavartoti 
ir savo kūrybą. Taip žaisti tikrai 
nereikia kitų vaikų. Bet ar .neteko 
tyli, kaip jaunas kūdikis,, pamatęs 
mą kartą kitą, maždaug tokiam pat
žiu j e, labai domisi juos ir prįsi artinęs, 
apžiūri jį, pačiupinėja ne tik drabužė
lius, bet ir vaiką., akutes, lupytes, kas ro
do,-kad tas jam yra naujas pažinimo ob
jektas. Pradėjęs žaisti su juo, pastebi, 
kad tas antras, turi savo norus, pamatęs 
naują žaisliuką, reikalauja jį, o negavęs 
— verkia, bet savo neduoda kitam. Kū
dikis rūpinasi tik savim — jis yra ego- 
centrikas. Kūdikių bendravimui turėtų 
tėvai vadovauti, išaiškinti, kodėl reikia 
nusileisti, ar pasidalinti žaisliukais.

Bendravimas mažina jo egoizmą ir 
padeda išvystyti socialinius polinkius. 
Vaikas, augęs vienas šeimoje, galvoja 
tik apie save, apie savo norus. Jo ego
izmas vystosi vis daugiau, kuomet tėvai 
perdaug juo rūpinasi ir pildo jo visas 
užgaidas. Tokiose sąlygose jis išauga 
egoistas, asocialiu i s žmogus, kuris nesu
geba1 sugyventi su draugais mokykloje, 
o vėliau su bendradarbiais. Jo gyveni
mas yra jam sunkus, jis jaučiasi nelai
mingas, .negalėdamas niekur sugyventi, 
prisitaikyti.’

AR BAUSMĖ YRA TINKAMA 
PEDAGOGINĖ PRIEMONĖ:?

Dauguma tėvų ir kai kurie pedago
gai yra įsitikinę, kad bausmė yra būtina 
priemonė vaiko auklėjime, kad jį reikia 
būtinai nubausti, padariusį kokią dides-

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
susirinkimas kviečiamas ba
landžio mėn. 12 dieną, 1:30 
valandą po piet, Lenkų Vete
ranų svetainėje, 287 East 
Market Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra gautas iš 
centro laiškas Senelių ir Poil
sio namų steigimo reikalu, tai 
turėsime tą reikalą apsvar
styti ir nubalsuoti ar mes pri
tariame namų steigimui. Yra 
ir kitų reikalų aptarimui.

Todėl visų narių pareiga 
būti šiame susirinkime ir pa
reikšti savo nuomonę, kad vė
liau nereikėtų ką nors kaltin
ti dėl savo apsileidimo.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos fin. sekr.

Lawrence, Mass.

ŠIA 41 KUOPOS 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 19 
dieną, 1:30 valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Visi kuopos nariai būtinai 
šiame susirinkime dalyvauki
te, nes yra labai svarbus vie
nas reikalas, kuris kiekvie
nam nariui turi svarbą, tai se
niems žmonėms poilsio namų 
steigimas, tai nariai balsavi
mu turės pareikšti ar prita
ria tokių namų steigimui ar 
ne. Todėl visų narių pareiga 
būt susirinkime ir pareikšt sa
vo nuomonę namų steigimo 
reikalu. M. Stonio. 

jatfi 
ma- 
pir- 
am-

Hollyvood, Florida

BALFo 141 Skyrius Dėkoja 
Visiems Bendradarbiams 

ir Rėmėjams

Į BALFo parengimą, kuris 
įvyko kovo 8 dieną, Miami 
Lietuvių Svetainėje, atsilankė 
virš šimtas vietos ir iš kitų 
kolonijų lietuvių. Malonu pa
stebėti, kad nuo parengimo li
ko $67.89 pelno, tuo pat da
lyvavusieji suaukoję $97.50.

Stambiausią auką BALFui 
paskyrė chicagietis p. St Bal- 
zekas—$25.00, Vincas ir Ona 
Skupeikai aukojo $10.00.

Po $5.00 aukojo: Antanas 
Jonikas iš Chicagos, A. Ra- 
gickas iš Miami, Izabelė ir 
Petras Satinskai iš Holly- 
wood, A. D. ir Ona Kaulakiai 
iš Miami.

Stella Liulevičius iš Holly- 
wood aukojo 3 dolerius.

Po $2.00 aukojo: Joe Ba- 
liunas, J. Goodwill, J. ir O. 
Janauskai, p. Claras, pp. Šu
kiai, pp. Verbilai, pp. Bendi- 
kai, Ann ir Judy Hein, pp. 
Kucihins.

Po $1.00 aukojo: p. Stul- 
gaitis, J. Roman, J. Belazo- 
ras, E. Swcinckas, M. Menosz,
M. Sutkus, P. Usanis, J. Mac- 
kevich, J. Swolkinas, P. Bal
čiūnas, p. Acosta, A. Noris,
N. Valaitis, p. Ratkus, K. J., 
A. Aušrienė, J. Trasas, Vero
nika Petraitienė.

Petras Sagatas, W. Barton 
ir Jonas Petraitis aukopo po 
50 centų.

Adolfina Skudzinsklenė au
kojo $1.50.

Nuoširdžiai dėkojame vi

nę klaidą: ar nepaklausė tėvų, ar nebu
vo mandagus, ar sugadino kokį daiktą, 
ar žaislą. Kaip bausmė daugiausia var
tojamas mušimas; net manoma, kad ne
muštas vaikas neišaugs geru, rimtu jau
nuoliu. Atsiminkime, kad kūdikis pa
daro klaidas .nesąmoningai, neapgalvo
jęs, nesupratęs, o žaislą sugadino, nemo
kėdamas apsieiti su juo, arba išardė, no
rėdamas jį geriau pažinti. Nereikia jį 
barti, bausti, bet rainiai išaiškinti, pa
rodyti, kaip vartoti žaisliuką. Svarbu 
yra neiššaukti vaiko užsispyrimo, o mo
kyti jį, kaip elgtis gerai. Be abejo, tėvu 
autoritetas yra reikalingas, subrendę tė
vai supras vaiko psichologiją ir mokės 
elgtis su juo kiekvienu atveju. Ar tei
singai butų bausti, sakant: “Sugadinai, 
už bausmę negausi žaisliuko"!

Bausmės p r a s m ė bus jam nesu
prantama, jis ją sunkiai pergyvens ir 
vengs klaidos tik iš baimės, nejsąmanys 
jos moralės reikšmės.

Mušimas yra žiauri fizinė priemonė, 
kuria norima paveikti vaiko blogą įpra
timą, ar klaidą. Argi galima ištobulinti 
dvasią, pagalba fizinės jėgos ir pavarto
jus ją silpnesniam, kinis nesugeba, nei 
apsisaugoti, nei apsiginti? Tai mušimas 
išvysto jame menkavertiškumo jausmą, 
bet irgi pyktį, .norą atkeršyti. Gaunasi 
didelis dvasios sužalojimas, iškreipimas 
ir pasilieka visam gyvenimui. Kiekvie
nas papeikimas, barimas, mažina vaiko 
norą, vergiumą, pasitikėjimą, tuo tarpu 
pagiiimas, kad ir retas ir nežymus — 
žagina norą. Neužmirškim, kad dažnos 
bausmės mažina vaiko moralę, jis prati
nasi būti baramas ar baudžiamas; atsi
tinka neretai, kad toks vaikas, padaręs 
vėl klaidą, nori, prašosi būti nubaustas, 
nors ir bijo, dreba, verkia. Ar tas nero
do, koks baisus ir gilus yra jo dvasios 
pakrikimas.

(Bus daugiau)

siems aukotojams. Taip pat 
dėkojame Miam i Lietuvių 
Klubui už patalpas, už pasi
darbavimą ruošiant parengi
mą, A. D. Kaulakiui, p. Šim
kui, Leo Kelly • ir kitiems. 
N u o š i r d ž iai dėkojame už 
glaudų bendradarbiavimą šal
pos darbe lietuvių spaudai: 
“Naujienoms”, “Draugui”, A. 
L. T. “Sandarai”, SLA orga
nui “Tėvynei”.

BALFo nario mokesčius 
1959 metams užsimokėjo 34 
asmenys. Butume labai dėkin
gi, kurie dar nesate užsimo
kėję nario mokesčio, kad pa- 
siųstumėt arba įteiktumėt 
skyriaus iždininkui J. Good- 
will, 1828 Wilson St., Holly- 
wood, Florida.

Balfo 141 Skyr. Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
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
nų joje gausiai dalyvauti.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas kviečiamas sek
madienį šių metų balandžio 
mėn. 26 dieną, Lithuanian 
American Citizen Club, 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.



SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir AtliktiĮDarbai

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

(Tęsinys)

21. Svarstoma sporto “Vytis” ir SLA 236 kuopos 
pirmininko J. Strazdo raštai. Kadangi sporto “Vytis” 
iš savo narių suorganizavo atskirą jaunuolių kuopą ir 
tuomi padarė didelį įnašą SLA organizacijai, todėl E. 
Mikužiutei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vienbalsiai 
nutarta pasveikinti sporto “Vytis” organizaciją, SLA 
jaunuolių kuopą, kuri veikia SLA 236 kuopos ribose, 
ir per ją paskirti $100.00 paramą klubui “Vytis” iš 
Tautiškų Centų Fondo.

22. Svarstomas SLA 308 kuopos organizatoriaus 
J. Gcdminto raštas, kuriuo prašo vietoje premijos į 
Atlantic City už prirašytus narius prie SLA, apmokė
ti jo kelionės išlaidas į SLA 50-tą Seimą, Chicago, III, 
viso $116.45. N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parė
mus vienbalsiai nutarta jo prašymą patenkinti ir pa
tiektą sąskaitą $116.45 apmokėti.

23. Svarstomas aktuaro L. E. Goodfarb patiek
tos sąskaitos pasiūlymas apmokėti už atliktą 1958 m. 
darbą. Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus 
vienbalsiai nutarta patiektą sumoje $1,725.00 pasiūly
mą priimti.

24. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša 
Pildomąja! Tarybai, kad šiemet liapsuotų narių skai
čius yra nemažas. Viso 202 suaugusių ir 41 vaikų 
skyriaus. Toliau jis paaiškina, kad centras norėda
mas pagelbėti liapsuotiems nariams susitvarkyti jų 
narystės stovį, išleido aplinkraštį paraginantį sumo
kėti duokles, su nurodymu už kiek mėnesių ir kokioje 
sumoje nesumokėtos duoklės. Tą aplinkraštį-paragi- 
nimą išsiuntinėjome visiems liapsuotiems nariams, o 
jo nurašus kuopų finansų sekretoriams. Kadangi vi

siems liapsuotiems nariams buvo padaryta lengvata, 
išimtis ir nepriskaityta 5% už pavėluotas sumokėti 
duokles, todėl prašo tą jo, kaip SLA sekretoriaus at
liktą darbą ratifikuoti ir leisti tuos 5f< išmokėti iš 
Ekspensų Fondo.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vien
balsiai nutarta išleistą aplinkraštį-paraginimą liap
suotiems nariams ratifikuoti, leidžiant SLA sekreto
riui išmokėti tuos 5% iš Ekspensų Fondo.

25. Susipažinę su morgičiaus aplikacija No. 377, 
kurioje prašoma suteikti pirmoji morgičiaus paskola 
sumoje $12,000.00 ant nuosavybės, mediniam namui 
1174-1176 Cambridge St., 94 Tremont St., Cambridge, 
Mass. Pildomoji Taryba ratifikavo Morgičių Komi
sijos, kurią sudaro P. P. Dargis ir M. J. Vinikas, su
tartį davimui morgičiaus ant nuosavybės 1174-1176 
Cambridge St., 94 Tremont St.., Cambridge, Mass., 
viso $10,000.00, 4% palūkanų, numokant po $500 kas 
metai.

Šiuomi yra įgaliojama SLA prezidentas P. Dar
gis pasirašyti ir sekretorius M.', J. Vinikas atestuoti 
ir SLA antspaudą pridėti visuose dokumentuose, ku
rie tik yra reikalingi šiai morgičiaus $10,000.00 trans
akcijai atlikti.

Visų juridinių veiksmų liečiančių teisėtą šio mor
gičiaus davimą nutarta paskirti adv. O. Shallną, 395 

i West Broadway, So. Boston 27, Mass.

26. Svarstant morgičių klausimą nutarta, morgi- 
čius duoti tik SLA nariams, kaip buvo iki šiol, prade
dant 4% iki Morgičiams Fondai išsisems. Tačiau nu
tarta patarti morgičių-paskolų aplikantams, paimti 
bet kurią SLA apdraudą, mažiausiai už tokias duok
les, kurios atitinka skirtumui tarp komercinių įstaigų 
metinio paskolos nuošimčio ir SLA paskolos nuošim
čio.

27. Svarstant Ligos Pašalpos klausiųią, SLA sek
retorius dr. M. J. Vinikas atkreipė dėmesį į seimo 
priimtus SLA Konstitucijos papildymus ir priminė, 

kad visi konstituciniai papildymai, jei bus gauti val
stijų užgynimai, kuriuose liečia ligos pašalpos ir ki
tus klausimus įeis galion nuo 1959 m. pradžios.

28. Svarstant SLA Home Office klausimą, SLA 
sekretorius perskaitė įjo rašytus laiškus Statė of Mi
chigan Department of Insurance, Statė of Ohio De
partment of Insurance ir Commonvvealt of Pennsyl- 
vania, Insurance Department. SLA sekretoriaus pa
rašyti laiškai Vienbalsiai buvo užgirti. Kadangi kilę 
sunkumai dėl Home Office palaikymo yra praėję, to
dėl vienbalsiai buvo priimtas SLA vice prezidento J. 
Maceinos pasiūlymas ir susitarimas pastoviai išno- 
muoti SLA Home Office vietą Bennett Building, 
Suite 500, Wilkes Barre, Pa.

29. Pildomoji Taryba ratifikavo visus išduotus
1958 metais Morgičių Komisijos šiuos morgičius: 
Apl. No. 363 sumoje $9,000.00, No. 366 — $23,300.00, 
No. 367 — $20,000.00, No. 368 — rejected, No. 369 
— $6,000.00, No. 370 — $8,500.00, No. 371 —
$9,000.00, No. 372 — to be decided, No. 373 — 
$7,500.00, No. 374 — $15,000.00, No. 374 — $9,000.00, 
No. 376 — $7,500.00 ir No. 377 — 10,000.00.

30. Adv. S. Bredes įnešė, E. Mikužiutę parėmė 
ratifikuoti Investmentų Komisijos pravestas 1958 me
tais bondsų pardavimo ir pirkimo tranzakcijas. Įne
šimas vienbalsiais priimtas ir kartu priimta žemiau 
telpanti rezoliucija, kurioje išvardinta visos bondsų 
pirkimo ir pardavimo tranzakcijos:

The transactions of the Investment Committee 
composed of Matas J. Vinikas and Nora Gugis are 
read outlining in detail the purchases, sales and 
other dispositions of securities during the year of 
1958. Upon the motion S. Bredes, seconded by E. 
Mikužis, the report was unanimously accepted and 
the transactions of the Investment Committee in- 
volving the following purchases and sales or other 
dispositions of securities were unanimously ratified 
and confirmed.

Bonds Purchased 1958.
Principai.

June 26, 1958 — $50,000 — Pacific
Power & Light Co. ____________ $50,214.08

Price $100,416.

Totai _________________________  $50,214.08
Bonds Called—Matured of Sold During 1959. 

Principai.
June 1958—Called—Puget Sound

Power & Light________________ $55,232.50
Sept. 1958—Matured—Yougstown

Boro Munic. Authority _________ $5,000.00

Totai___ ___________   $60,232.50
31. Svarstant Ona Milasauskienės No. 19217, S. 

L. A. 10 kuopos pomirtinės bylą, nutarta pavesti šią 
bylą adv. T. E. Mack toliau vesti.

32. Svarstant Ona Stasikevičienė Cert. No. 
C49585 pomirtines bylą (SLA 28 kuopos narės), bu- 
vo atsižvelgta į tai, -kad ji įstojo į SLA 1928 m. 36 
metų amžiaus ir išbuvo SLA nare gerame stovyje dau
giau negu 25 metus ir dabar yra “totai disability”, 
todėl nutarė jos prašymą patenkinti ir išmokėti pusę 
pomirtinės $300.00.

33. Apsvarsčius visų SLA narių cirkuliarizavimo 
ir naujiems nariams dovanų klausimą, nutarta tą rei
kalą pavesti Vajaus Komisijai išspręsti, kaip ras pa
togiau.

34. Apsvarsčius SLA Poilsio namo klausimą, nu
tarta, kaip pageidavo SLA šeštas apskritis, kai ku
rios kuopos ir veikėjai, anketos budu atsiklausti vi
sų kuopų, kad sužinoti daugumos narių nuomonę.

SLA prezidentas P. Dargis, padėkojęs visiems 
nariams už taip rimtą visų reikalų svarstymą, Pildo
mosios Tarybos suvažiavimą ir ketvirtą tesiją uždarė 
1958 m. gruodžio 5 dieną. 6 valandą vakare.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Kazio S. čeledino 60 Mėty Amžiaus Sukakties Proga

Is kairės į dešinę stovi: Jubilijatas Kazys S. Čeledi- 
nas, M. J. Deksnys, Zigmas Jankauskas, Stasys Galvydis.

Dukartinis Parengimas Kaziui S. Čeledinui, 
Liberty Federal Savings & Loan Assn., Pre

zidentui, 60 Metų Sukakties Atžymėjimui

PHILADELPIA, PA. — Ne- 
kreipiant dėmesio į tai, kad 
senosios lietuvių ateivių į šį 
kraštą jau antroji eilė yra 
čia gimusi, bet labai mažai 
girdisi, kad čia gimę lietuviai 
ir lietuvaitės, butų iškilę į 
aukštesnes ne tik Amerikos 
gyvenimo srityse, bet ir lietu
vių tarpe. Turime, tiesa, čia 
gimusių, prasimušusių į žy
mes Amerikos sferas, bet la
bai mažai.

Gyvenant ir stebint šioje 
šalyje per daug metų gyveni
mo eigą ir jo galimybes, ne
randu pavydo tiems senosios 
lietuvių kartos ateiviams, ku
rie neturėjo gabumo ar kito
kių kokybių prasimušti į ko
kį nors didesnį turtą, su ku
riuo savo gimusius vaikus ga
lėjo aukščiau išmokslinti. Bet 
yra žinoma ne tik rašytojui, 
o ir kitiems, kad butą ir ra
dosi tėvų prasigyvenusių, ku
rie galėjo ir norėjo labai sa
vo vaikus gerai išmokslinti, 
ibet patys vaikai to nesiekė ir 
nenorėjo. Kodėl jie nesistengė 
ir neturėjo ambicijos palikti 
geriau už savo tėvus išmoks
lintais. Nesiimu čionai tų 
priežasčių tyrinėti, palieku tą 
klausimą lietuvių istorikams, 
psichologams ir psichiatrams, 
(jei tokių lietuvių mokslinčių 
rasis), ištirti.

Visų tautybių atėjūnai tė
vai puošiasi ir didžiuojasi sa
vo vaikais, čia gimusiais, ku
rie prasimušė ir pasiekė šia

me galimybių krašte aukštas 
vietas. Lenkai didžiuojasi ir 
džiaugiasi susilaukę net dvy
likos atstovų į 86 kongresą, 
Washington, D. C. Džiaugiasi 
italai ir kitų tautybių žmonės.

Tiesa, palyginus sudėtį šio 
didžiojo krašto įvairių tauty
bių gyventojus, kuriuos skai
tome amerikonais, musų ran
dasi tik mažas lašas 175 mi
lijonų gyventojų juroje... Iš 
to atžvilgio ir kitko, turime 
džiaugtis ir tenkintis tuo, ką 
musų pirmoji čia gimusi kar
ta, kad ir maža dalimi, aukš
tybių yra pasiekusi. Turėjo
me Antaną Olį, brolius Brun- 
zus, Chicagoje. Bostone adv.
K. J. Kalinauską, SLA buvusį 
prezident, lakūną Steponą 
Darių, J. Vaitkų. Gyvųjų tar
pe prasimušę į aukštesnes 
Amerikos ir lietuvių sferas 
turime Chicagoje teisėją Alg.
F. Welsą, adv. teisėją J. T. 
Zurį ir kitus. Bostone adv. A. 
Šalną ir jo, žmoną adv. Suza- 
ną, adv. J. Grigalių, adv. J. 
Stundzą, Lawrence, Mass. Ar
noldą Voketaitį ir A. Brazį — 
d a i n i ninkus. Akordijonistą- 
meistrą Daubarą, Philadei
phia. Adv. S. Briedį, Brook
lyn, N. Y. Sporte pasižymėjęs 
J. Sharkis-Žukauskas.

Tarpe išvardintų Ameriko
je gimusių pirmesnių lietuvių, 
prasimušusių į aukštesnes vie
tas ir užsiėmimus, kaip Ame
rikos, taip lietuvių veikloje, 
Philadelphijos lietuvių koloni

ja turi garbės perstatyti Su
sivienijimo daugskaičiai šei
mynai, ne tik kaip advokatą- 
bankininką, bet 100% pri
klausantį musų organizacijoj 
šeimos tėvą, adv. bankininką 
Charles S. Cheleden!

Gimusios čionai lietuvaitės, 
kurios pasižymi Amerikos ir 
lietuvių tarpe veikime, turime 
Norą Gugienę, Eufroziną Mi
kužiutę Chicagoje, Oną Che
leden Philadeiphia. Savo gro
žiu ir meile pavergusi multi
milijonierių Jieva Paulekiutė- 
Rokfalerienė, artistė p-lė Kil- 
monytė-Lee, panelė Vėlybus. 
Randasi ir daugiau čia gimu
sių lietuvių ir lietuvaičių iš
kilusių Amerikos gyvenimo 
aukštumose, deja, jie nepasi
rodo savo iškilimu lietuvių 
tautai.

Turime džiaugtis ir didžiuo
tis bent tuomi, tais čia gimu
siais lietuviais ir lietuvaitė
mis, kurie yra praskynę kelią 
sau, savo vaikams ir kitiems, 
nurodydami, kad ir lietuviui 
turinčiam noro ir ryžto, gali
ma pasiekti aukštesnio lygio 
laipsnį šiame galimybių kraš
te, kaip ir kitų šio krašto tau
tybių gyventojai kad gali. 
Reikia tikėtis, kad antroji čia 
gimusi lietuvių karta padau
gins ir papildys tas spragas, 
prie kurių senajai ir pirmajai 
kartai sunku buvo dasimušti

Pagerbimas Jubilijato

Sulaukus 60 metų amžiaus, 
Jubilijatas surengė kovo 1 d., 
savo gimtadienio paminėjimą 
puošnioje vietoje, sukviesda- 
mas banke ir filijoje 40 dir
bančius darbininkus įvairių 
tautybių, kurių dauguma yra 
lietuviai, čia gimę ir naujaku
riai. Prie banko darbinin
kų Jubilijatas sukvietė savo 
draugus ir drauges, čia gimu
sius, taip pat ir senesnės kar
tos artimus pažįstamus lietu
vius, savo profesijos draugus 
advokatus, bankininkus ir jų 
žmonas. Prie turtingai pa
rengtų stalų, pagamintų ska
nių valgių ir prie parinktų 
lengvų ir stipresnių gėrimų, 
susirinkusieji svečiai ir vieš
nios sveikino žodžiais kelda
mi taures linkėdami Jubilija- 
tui geros sveikatos ir gyventi 
ilgiausius metus! Po to buvo 
pašnekesiai, muzika, šokiai, 
šposai ir tt. Šis pokylis, rašy
tojui atrodo, buvo daugiau 
amerikoniško pobūdžio ir pra
šmatnumo. Dabar eisime prie 
grynai lietuviško Jubilijatui 
parengimo “Bakūžėje Sama

notoje”.
Lietuviai naujakuriai nuo 

pat atvažiavimo į šį miestą, 
turėdami su Jubilijatu kas
dieninius reikalus, atrado ja
me nepaprastai suprantantį 
jųjų reikalus čia gimusį savo 
tautietį, kuris visuose gyveni
mo reikaluose jiems patar
nauja ir padeda. Kilo klausi
mas kaip jam už tai atsimo
kėti. Ir jie sumanė.

Vietinis Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius nutarė Ju
bilijatui parengti jo 60 metų 
sukakties pagarbai vakarą. 
Šis įvyksta kovo 7 d., Lithu
anian National Hall, 928 E. 
Moyamensing Avenue, netoli 
kur Jubilijatas gimė, augo ir 
mokslus išėjo, kurioje jis ve
dė First Lithuanian Building

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

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

SLA VAJAUS

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

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvienų $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 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudog.

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:

KUPONAS «

Adresas

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

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 5(ic
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.

(D

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
m., num. ir gatvė

miestas________

(2)

(3)

I 
i

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė 

& Loan Assn. (dabar vadina
ma Liberty Federal Sav. and 
Loan Assn.) per daugelį me
tų jos finansinius reikalus. 
Šį parengiman susirinko išim
tinai lietuviai: čia gimę Jubi
lijato draugai, senesnės kar
tos lietuviai, daugumą tačiau 
sudarė patys rengėjai nauja
kuriai ir jųjų žmonos. Čia 
kaip ir pirmame parengime 
stalai buvo apkrauti skaniais 
valgiais, pagamintais pačių 
naujakurių lietuvaičių. Bufe
tas irgi tarnavo mylintiems 
iki sočiąi išsigerti.

“Samanotoje Bakūžėje“ su
sirinkusieji, kaip ir patsai Ju
bilijatas su žmona Ona, pasi
jautė lietuvių atmosferoje tik
rai liuosi, nevaržanti išlauki
nių ir svetimų įtakų. Susiri

9

9

9

ir gatvė____________________________________ -_____

♦ .■ miestas_____________________ , zona____ , valstija_____
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WE8T 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y. !

kę apie 125 svečiai ir viešnios 
jautėsi tartum kad butų vie
nos šeimos nariai. Parengimo 
įvadą padarė LTS skyriaus 
pirmininkas naujakuris J. Če- 
sonis, apipasakodamas Jubili
jato asmenybę, jo nuopelnus 
lietuvių tautos reikalams, ir 
tt. Po jo Jubilijatas pasisakė 
apie save, savo gyvenimą, 
kaip jis nežuvo lietuvių tau
tai Amerikos “Melting Pot” 
puode, kaip daugelis kitų, ir 
tt. Po to prasidėjo daugybė 
asmeninių sveikinimų, kaip 
kas žinojo ir galėjo, Jubilija
to nuopelnus nušviesti. SLA 
135 kuopos pirmininkas Wm. 
Burton-Botyrius, kuopos var
du Jubilijatą sveikino kaip 
apskrities pirmininką. Sveiki
nimus perdavė ir kitų organi

, num.

m., num.

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė

ir gatvė

zacijų atstovai, kas Jubilija
tą ir jo žmoną tikrai nuvargi
no beklausant.

Neturiu užtenkinai raštiško 
talento aprašyti visa tai kas 
dėjosi abiejuose Jubilijato pa
gerbimo minėjimuose, tik iš 
esmės davėsi numatyti, kad 
Jubilįjatas ir jo žmona Ona, 
liko bendrai ir visais atžvil- 
kiais patenkinti.

Taip maždaug Philadelphi
jos lietuviai galėjo pagerbti 
Amerikoje gimusį taurų savo 
tautietį jojo 60 metų sukak
ties proga, $35,000,000 banki
nio turto prezidentą Charles 
S. Cheleden ir jo žmoną Oną, 
vice prezidentę, vedančią sėk
mingai skyrų Stanton ir Du- 
val gatvių, Philadeiphia.

Svetys.
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Balandžio 10, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
SLA Prezidentas 
Lankėsi Centre

Kadangi Susivienijimo Cen
tro raštinėje susirinko daug 
skubiųjų reikalų, susijusių su 
prezidento ir sekretoriaus pa
reigomis, tai praeitos savaitės 
pabaigoje prezidentas Povilas 
P. Dargis buvo atvykęs cent- 
ran, kad tuos svarbius ir sku
bius reikalus su sekretorium 
dr. M. J. Viniku aptarti ir iš
spręsti Jis centre išbuvo tris 
dienas ir per tą trumpą laiką, 
kartu su sekretorium dirbda
mi nuo ankstyvo ryto iki vėly
vam vakarui, išsprendė visus 
skubiuosius reikalus.

Ta proga su prezidentu pa
sikalbėta dabar įvykstančio 
Pažangos Vajaus ir kitais or
ganizacijos reikalais, šešta
dienio popietį, balandžio 4 
dieną prezidentas Dargis iš
vyko į namus.

Wis., nuvažiavo į Coral Gab- 
les, Florida miestą nupirkti 
anūkams dovanų drabužių ir 
kt., padėjo ryšulį ir nuėjo pa- 
sižiurinėti ko kito, 
nerado ryšulio, 
vagysčių įvyksta
se krautuvėse ir ant gatvių.

sugrįžus 
Mat Miami 
— bažnyčio-

L. J ar ošė-

New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Antradienį, kovo 31 dieną 
Tėvynės redakcijoj lankėsi p. 
Vytautas Sirvydas, JAV imi
gracijos inspektorius iš Nor- 
ton, Vt. Jis gavęs atostogas 
atvyko aplankyti sūnų ir duk
terį, kurių vienas gyvena ne- 
toji Philadelphijos, o kitas 
New Jersey valstijoj, tai pa
sinaudodamas ta proga aplan
kė ir musų redakciją.

Lietuvių Klubas
Klubo susirinkimas įvyko 

kovo mėn. 9 dieną, 8 valandą 
vakare, narių dalyvavo virš 
60 asmenų. Susirinkime bu
vau ir aš, nes turėjou prašy
mą įteikti BALFo 39 sky
riaus pirktus šėrus 1952 m. 
gegužės 11 
Pirmininkas 
pasakė, kad 
susirinkimas
ir nutars išmokėti ar ne.

Kovo 15 dieną p. A. D. 
Kaulakis telefonu man prane
šė, kad direktoriai nutarė iš
mokėti. Kaip tik gausiu čekį, 
tuoj pasiųsiu centrui. Ačiū 
visiems, valdybai 
riams, nes Balfo 
likviduotas.

dieną už $50.00. 
p. P. Svecinskas 

bus direktorių 
kovo

Centrinės SLA 126 Kuopos 
Susirinkimas

SLA 126 kuopos nariai pra
šomi nepamiršti, kad balan
džio 10 dieną bus kuopos su
sirinkimas SLA Centro patal
pose, 307 W. 30-th St., New 
Yorke, 8 valandą vakare.

Kviečiami visi nariai daly
vauti.

P. Bukšnaitis, Sekr.

"Linkėjimai iš Kanados

Brooklynietė Bronė Spudie- 
Susivienijimo ir visuome-nė,

nes energingoji veikėja, nuvy
kus į Montreal, Canada, pra
leisti pavasarines šventes, re
daktoriui prisiuntė nuošir
džius linkėjimus.

Mažlietuvių Susirinkimas
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 19 dieną (sek
madienį), 5 valandą po pietų 
S v. Jono parapijos salėje, 
197 Maujer St., Brooklyn, N. 
Y. (Važiuoti reiaia 14—Ca- 
narsie požemine linija iki 
Grand stoties, Brooklyne).

Laisvės Komiteto narys, vi
suomenininkas ir nenuilstan
tis kovotojas už Lietuvos lai
svę p. Kipras Bielinis susirin
kime padarys pranešimą apie 
dabartinę 
tuvoje ir 
krašto.

Visus
prijaučiančius maloniai kvie
čiame dalyvauti šiame susi
rinkime.

New Yorko Mažosios 
Lietuvos Bičiulių 

Draugijos Valdyba.

padėtį Mažoje Lie- 
apie problemas šio

narius, rėmėjus ir

Brooklyn, New York
JAROŠEKO KVARTETO 

KONCERTAS
Jarošeko vardas jau iš Ne

priklausomos Lietuvos laikų 
kiekvienam reiškia vyrų balsų 
kvortetą. Liudas Jarošekas, 
vos būdamas mokyklos suole, 
jau pradėjo organizuoti kvar
tetus. Gi, kai įstojo į Vytau
to Didžiojo universitetą Kau
ne, tai Jarošeko kvartetas ta
po pagrindinis šio sąstato dai
nos vienetas visoj Lietuvoj.

Emigracijos banga Jaroše- 
ką ir jo dainininkus nubloškė 
į Vokietiją. Čia, nors ir var
gingai DP stovyklose gyvo-

■>

I 
į

dižiojoje salėje, 318 
St., Brooklyne. New 
akademikai skautai pa- 
kvartetą, tikėdamiesi

nant, Jarošekas suburė buvu
sio kvarteto vyrus, ir per ke
lis metus jie nužėrė ilgą vir
tinę kvarteto koncertų lietu
vių apgyventuose barakuose, 
amerikiečių kereivinėse, vo
kiečių salėse.

Po antrojo emigracinio pe
riodo Jarošeko dainininkai 
susispietė Čikagoje. Ir čia 
1958 m. gale vėl pasirodo Ja
rošeko kvartetas savo “tre
čioj jaunystė j“. Šį kartą 
kvarteto sąstatą sudaro trys 
senieji nariai
kas, V. Dargis ir A. Paškys 
ir naujasis bosas J. Avelis— 
Čikagoj gimęs ir augęs. Kvar
tetas per trumpą laiką jau 
spėjo duoti visą eilę koncertų 
Čikagoj ir apylinkėse. Palan
kus spaudos atsiliepimai liu
dija, kad kvarteto garsas, 
kaip kadaise Lietuvoj, nu
skambės plačiai per lietuvių 
kolonijas, ir kad visi lietuviai 
turės progos jį išgirsti ir pa
sidžiaugti šio darnaus vieneto 
puikia dainavimo ir vaidybos 
technika.

Balandžio 18 dieną, šešta
dienį, 7 vai. Jarošeko kvarte
to koncertas įvyks Grand Pa- 
radise 
Grand 
Yorko 
kvietė
paįvairinti New Yorko paren
gimų seriją šiuo vertingu 
koncertu. Kvartetui a kompo
nuos muz. Al. Mrozinskas. 
Koncerto programą ves žino
mas feljetonistas, Lietuvos 
Skautų Brolijos vyriausias 
laužavedys Vilius Bražėnas iš 
Stamford, Conn. Pažymėtina, 
kad V. Bražėnas yra autorius 
knygų “Normuotos šypsenos” 
ir “Kolorijos ir doleriai”. Po 
koncerto bus šokiai iki 1 vai. 
ryto grojant Romo Butrimo 8 
žmonių orkestrui.

Rengėjai, norėdami, 
butų išvengta spūsties, 
riausioms vietoms bilietus pa
darė numeruotus, ir juos par
davinėja iš anksto. Visi, no
rintieji užsitikrinti sau gerą 
vietą, prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto ipas New Yorko ar
ba Elizabetho, N. J. akademi
kus skautus, Ginkų svetainė
je, Brooklyno ir Maspetho Pi
liečių Klubuose ir Atletų Klu
be. Numeruotų bilietų kainos 
— $2.50, kitų 
tams ir moksleiviams—$1.50. 

New Yorko, New Jersey ir 
Pennsylvanijos plačioji visuo
menė kviečiama šiame kon
certe dalyvauti. Sekančią die
ną, t. y. balandžio 19 dieną, 
sekmadienį, tas pats koncer
tas bus duodamas Naujosios 
Anglijos lietuviams Hartford, 
Conn. Korespondentas.

v •

kad
ge-

$2.00. Skau

Miami, Florida

Mirė C. Žemaitis

Šių metų kovo mėnesio 14 
dieną mirė C. Žemaitis, bu
vęs ilgametis SLA 44 kuopos 
pirmininkas, vėliaus protoko
lų sekretorius. Velionis buvo 
geras patrįjotingas lietuvis, 
mylėjo savo senąją tėvynę 
Lietuvą. Dideliame nubudime 
paliko žmoną ir gimines. Ap
gailestauju, kad aš negalėjau 
dalyvauti laidotuvėse.

Pas Susivienijimo Draugus

Pas Naujieniečius ir Susi
vienijimo draugus, ponus O. 
ir F. Rastic-Raščius, kurie 
gyvena Fort Laudardale, Flo
rida, patys pasistatė gražų 
namą, kuris kainavo $16.000. 
Ponai Basčiai sako, kad to
kia namas pastatyti Kenoshoj 
butų kainavęs $20,000.

Basčių
pas juos atvažiuoja tik į sve
čius, nes jis dirba ant laivų, 
yra leitenantas, lankosi po vi
są platųjį pasaulį, tai tik kar
tas nuo karto atvažiuoja pas 
tėvus Basčius.

sūnūs Benediktas

Neatsargumas

Musų giminaitė iš Kenosha,

į Miami, jai reikėjo laukti 
traukinio tris valandas, tai ji 
turėdama laiko ėjo į miestą 
pasivaikščioti, užėjo į jėzuitų 
katalikų bažnyčią miesto 
centre, kurios durys visados 
atdaros, ji sėsdama į lonką 
pradėjo verkti, gal buvo gai
la namų. Ji kiek atsipeikėjus 
apsižiūrėjo, kad nėra jos pa- 
ketbuko, kuriame buvo gele- 

i žinkelio bilietas ir $150.00.
Žinoma, žydeliai jai sudėjo, 
jinai važiavo į mokyklą. Šis 
įvykis irgi buvo aprašytas 
“The Miami Herald”.

C. K. Braze.

1
Paieškojimai

“As niekad netikėjau, kaip tikrai nedaug 
tai kainuoja

“Kai aš išvykau su draugais į 
California, mano žmona papra
šė manęs, kad iš kelionės aš jai 
telefonuočiau. Pasitraukęs iš 
darbo policininkas žinoma ne
turi daug pinigų, bet vis tiek 
aš jai pažadėjau tai atlikti. 
Tad vakarais aš telefonavau į 
namus. Aš apsakiau savo ke
lionę ir kur aš esu, o ji man 
viską iki galo išpasakojo kas 
dėjosi namie. Kai aš grįžau iš 
kelionės, aš radau, kad net še
šis kartus aš telefonavau į na
mus. Tie telefono pašaukimai 
iš Virginia, Tennessee, New 
Mexico, Arizona ir California 
—kainavo tiktai $10.25. Mes 
vis dar nesame įsitikinę kaip 
mažai mes mokame už didelį 
džiaugsmą ir savo nusiramini
mą.”

FRANK J. PIPOLO
Huntington Station, L. l,t N. Y.

dingumu. Bet atmindami ką jis 
kasdien atlieka, jus suprasite 
koks tai pigus patarnavimas 
jūsų šeimos išlaidose. Jo kaina 
yra pakilusi daug mažiau negu 
kitų daiktų, kuriuos jus perkat.

NEW YORK TELEPHONE CO.

ir direkto-
39 skyrius

Veikla

r Telefonas yra žymi musų kas
dieninio, gyvenimo dalis, jis at
lieka daug vertingų patarnavi- 

| mų ir todėl mes tikime jo nau-

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

Lietuvių Klubo

Senas klubo pirmininkas F. 
Bodgers, daug gero padarė 
dėl klubo. Naujas pirminin
kas stengias pagerint klubo vi
durinę išvaizdą, kur pirma bu
vo ilgi stalai iš lentų, jų vie
ton nupirkti metaliniai, gra
žus, prie kurių gali sėdėti 4 
asmens, o jeigu reikia galima 
sudėti du ir tris stalus. Be 
to, nutarta per vasarą klubą 
laikyti atdarą, nes turistai ir 
vasarą atvažiuoja. Taipgi nu
tarta suorganizuoti jaunimą 
15 metų ir vyresnio amžiaus 
mokytis šokti tautiškus šo-‘ 
kius kas šeštadienį apsiren
gus tautiškais rūbais ir turėti 
orkestrą.

Klubo Valdyba

Valdybą sudaro darbštus 
žmonės, pirmininkas P. Sve
cinskas, finansų sekretorė H. 
Verbilienė, vice pirmininkas 
Ad. Noreika, protokolų sekre
torė A. Aleksynienė, iždinin
kas J. Batkus. Susirinkime 
prisirašė du nauji nariai. Klu
bas yra geram stovy, turi ka
pitalo, tai jeigu visi dirbs vie
ningai, bus nauda.

{vairios Zinutės

Per radijo pranešė, 
violoj bažnyčioj Miami 
cija rado munšaino.

Kitoj bažnyčioj kolektoriui 
renkant pinigus vienas vyras 
sako: “Neturiu pinigų, vien 
tik turiu čekį vertės $18.00, 
jeigu iškeisi, duosiu $3.00.“ 
Kolektorius atsakė — iškel
siu. Bytojaus dieną nuėjus į 
banką pasirodė, kad čekis ne
geras. Miami “Herald“ para
šė, kad tai trečias tokis at
sitikimas.

Viena žydolkaitė, atvažiavo

Jonas, Vlado ir 
iš Biržuliu kaimo,

Saliomčja, Juozos 
Kalnėnų kaime, Jur-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Torke paieškomi asmenys:

Barysas Domininkas, Martynas 
ir Petras, Adomo sūnus.

Bielskis Vytautas, Prano sūnūs,
14 dieną I Sim- Kražių vals, Raseinių apskr., 

ir po sūnūs Vytautas Bielskis, gim. 
Kaune.

Bukauskaitė Birutė, Vaclovo 
duktė, iš Garliavos, Kauno apskr., 
gyveno Kaune.

Jankauskienė Ona, ir jos dukte
rys, mirusio Antano Jankausko šei
ma, gyveno Pittsburghe, Muller St. 

Kasmauskas Jonas ir Juozas, 
Juozo sūnus, jų motina buvo Ma
rijona uciutė-Rcmeikienė-Kasmaus- 
kienė-Jokubauskienė.

Kovaliauskas
Jadvygos sūnūs,
Sėtos vals.

Lazdauskaitė
duktė, gim. 
barko vals.

Liaudonaitė-Kontrimienė Marijo
na, gim. Vitkelių k., Rietavo vals., 
Telšių apskr.

Linkevičius Leonas, Antano sū
nūs, gim. Panevėžy.

Morkūnas Jonas, Jono sūnūs, ir 
jo sūnūs Viktoras.

Okienė Tenikaitytė Marija, Jono 
duktė, < gim. Meižių kaime, Taura
gės vals., vyras Jonas Okas, jų sū
nūs Ervinas.

Pikunas Bolesius, Karolio sūnūs, 
gyvenęs Parčėnų k., Miroslavo vai.,’ 
Alytaus apskr., vėliau gyvenęs Ita
lijoje.

Puzara Juozas, Juozo suijus, gi
męs Kaune — Šančiuose, ir Puza
ra Vincas, gim. Molinės kaime, 
Marijampolės apskr.

Remeikis Kazimieras, Antano s., 
kil. iš Gedminiškės kaimo, Kalti
nėnų vals., Tauragės apskr., žmo
na Johana Daukšaitė-Remeikienė 
ir vaikai Bronišlovas ir Antanina.

Salys Zenonas, Jeronimo sūnūs, 
gim. Pakerių kaime, Plungės vai.

Savickas Vincentas, Klemenso

kad
poli-

SHAL1NS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHAUNS IR 

J. B. SHALLNS 
Tel. VIrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS 

FlINER AL HOME 
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėja* 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

!

jo vaikai Kazys,

Jonas ir Povilas, 
kilę iš Ugalaukių

Ona ir

Modes- 
kaimo,

sunius, ir 
Elena.

Sribike 
to sūnus,
Vabalninko vals.

Steponavičiutč-Šalčienč J Ulijona, 
Kazio duktė ir jos vaikai Vladislo
vas ir Zuzana.

Teikertienė-Tenikaitytė Anė, Jo
no duktė, gim. Meižių kaime, vy
ras Gotlibas Teikertas, jų keturios 
dukterys ir šuniui Jonas-Otfco.

Bezmėnas Juozas.
Brindza Antanas, Vinco sūnūs, 

gimęs Seiliunų k., Seirijų vals.
Brigotienė Konstancija, Pranciš

kaus duktė.
Dvylis Kazys, žmona ir vaikai. 
Giniotaitė Elena ir Juzė. 
Juodytė-Banienė Liucija, kil. 

Kretingos miesto.
Klenauskas Boleslovas, Vinco 

gimęs Raseinių apskr.
Krukauskas Feliksas, Adomo

gimęs Vinkšniškio k., Pabaisko 
vals., Ukmergės apskr.

Kuliešius Matas, Kazio sūnūs. 
Labutytė Fliorė, gyvenusi Wil- 

kes Barre, Pa.
Liktas Augustas, Prano sūnūs, 

gimęs Veliuonoje.
Liulikaitis Juozapas, Adomo s., 

gimęs Rietave.
Morkus (Marmakas) Karolis

Mykolas ir Povilas, kilę iš Juod- 
miškio kaimo.

Pakimkis Jonas, gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Pažarskas Adulis.
Plungis J., gyvenęs Frenchton, 

N. J.
Preikšaitis Edinas, ir Preikšai- 

tytė Zina, g. Tauragėje, Jurgio ir 
Klaudijos vaikai.

Samulis Jonas, Tadaušo sūnūs, 
gimęs Troškunuse, buvęs Anglijo
je.

lieškomieji arba apie juos žinan
ti ji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

iš

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir
Balandžio 4

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
PRANAS KARPAVIČIUS, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs 

vasario 26, 1884 m., Lietuvoj. Prie SLA prisirašė 
balandžio 19, 1914 m., mirė vasario 11, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Magdei Karpavičienei, pomirtinės iš
mokėta ____________________ ___________________

STANLEY MARTINKUS, 98 kp., Tower City, Pa., gi
męs lapkričio 5, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 7, 1940 m., mirė kovo 18, 1959 m.Ve
lionio žmonai, Onai Martinkienei, pomirtinės išmo
kėta -i_______________________________________  $250.00

ANTANAS KAiRiAUSKAS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., gi
męs gruodžio 15, 1892 m., Seinų apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė rugpiučio 7 1932 m., mirė va
sario 16, 1959 m. Velionio žmonai, Victoria Baraus
kas, pomirtines išmokėta______________________ $300.00

BARBARA BANZEN, 260 kp., Chicago, III., gimus rug
sėjo 4, 1890 m., Tauragės apskrv Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 5, 1922 m., mirė vasario 17, 
1959 m. Velionės sunui, ,Walter Banzen, pomirti
nės išmokėta _________________________________ _ $600.00

PETKUS
TĖVAS IR SUNOS—ŠIA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

S..

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

1

tą

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

s.,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Kaina tik 75 centai.

šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos®— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

Parašyta 8. MlCtHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija.; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iŠ 
Meksikos, tiulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upe po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveilcslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj, pat pasiunėiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS“
636 East Broaduay So.

Viso .................. ........................................... ........ $1,837.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____$34,847.08

Išmokėtos ligoje pašalpos
K. ARBACIAUSKIENS, 41 kp., Lavvrence, Mass. Sirgo 7 sav,
R. SIMKONIENĖ, 57 kp., VVorcester, Mass. Sirgo 12 s.
B. R. MIKĖNAS, 63 kp., Chicago, III. Sirgo 4 s,
A. VALANTINAS, 66 kp., Ansonia, Conn, Sirgo 12
K. SENKIENE, 126 kp/, New York, N„ Y. Sirgo 5
J. KAČINSKAS, 143 kp., W. Sora n ton, Pa. Sirgo 4
V. ZENT, 198 kp, Akron, Ohio. Sirgo 6 s. ir 3 d
V. DONELLA, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 7,
J. BERNATAVIČlENE,a247 kp, Spring Valley, III. Sirgo 9 s. ir 6 d.
K. BRAŽINSKAS, 292 kp, Tildon, 111. Sirgo 4 s. ir 6 d. ....... ...........
J. PURTULIENE, 329 kp, La. Porte, Ind. Sirgo 5 s. _____________

4................
p. ir 6 d.
8. ir 5 d.

s. ir 3 d

$31.50
36.00
24.00
54.00
27.95
58.00
31.32
39.73
85.15
45.00
45.00

Viso........... .......................  $477.65
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _______ $6,522.29

M. J. V1NIKAS, 
SLA Sekretorius.

!
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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. z 
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, $1.00 — puoei metų.

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

NAUJIENOS
1731 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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