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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

CHRISTIAN A. HERTER NAUJAS 
VALSTYBES SEKRETORIUS

J. F. Duiles Baltųjų Rūmų patarėjas užsienio 
reikalams. - Naujas Maskvos protestas. - Ti
bete vyksta žudymai. - Castro aiškina savo 
planus, nors prieš jį neva buvo rengiamas tero
ro aktas. - Anglijos karalienė-motina turėjo 
nemalonų užpuolimų Romoje

Christiam A. Herter oficialiai pradėjo eiti Valsty
bes Sekretoriaus pareigas. Jis padarė priesaiką. ir po 
to gavo paskyrimą savo aukštoms pareigoms. Iškilmės 
įvyko prezidento kabinete, dalyvaujant vice-prezidentui 
Nixonui ir kitiems aukštiems pareigūnams. Preziden
tas šia proga pasakė:

— Mano giliu įsitikinimu jus esate pats tinkamiau
sias asmuo šiam darbui. Nereikia man priminti, kad 
sunkia širclžia aš atsiskiriu su J. E. Duiles, su kuriuo 
jus dirbdamas neabejotinai galėjot įvertinti jo nuopel
nus. Jus pasiima! didelę misiją ir aš tik galiu pasaky
ti: Tegu laimina jus Dievas—pasakė prezidentas.

Cli. A. Herter netrukus turės vykti užsienių reika
lų ministerių pasitarimams ir tuo tarpu yra geros nuo
taikos bei turi vilties, jog pavyks dabar pasireiškusius
nesutarimus pašalint i.

Naujas Maskvos protestas
O tuo tarpu Maskva pareiš

kė Jungtinėms Valstybėms 
naują protestą. Jau anksčiau 
iš Maskvos buvo pasiųstas 
Vakarų Vokietijos vyriausy
bei protestas dėl ginklavimosi 
atominiais ginklais. Panašaus 
turinio protestą Washingto- 
nas gavo praeitą savaitę.

Kalbamoje notoje Maskva 
nurodo, kad aprūpinti Vokie
tiją atominiais ginklais visai 
neleistina. Tai sudarytų, anot 
komunistų, naują grėsmę 
varptautiniam saugumui ir su
keltų pavojų, naujų karinių 
susidūrimų. Tuo budu esą bu
tų palaidotos viltys sujungti 
Vokietiją. Taip pat ten duo
dama suprasti, kad aprūpi
nant Vakarų Vokietiją atomi
niais ginklais esąs sumažina
mas galimumas busimoje už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijoje susitarti. Čia rei
kia pažymėti, kad dar 1957 
metais buvo padarytas šiau
rės Atlanto valstybių susitari
mas dėl atominių ginklų bazių 
vakarų Europoje, šiame susi
tarime dalyvavo Amerika, 
Anglija ir Italija.

Fldel Castro aiškina 
savo planus

Pirmiausia tenka pažymė
ti, kad lotynų Amerikoje la
bai didelis nusistebėjimas dėl 
pernelyg iškilmingo New Yor- 
ke surengto Kubos perversmi
ninkui priėmimo. Castro žvė
riškai išžudęs didelį savo prie
šų skaičių ten neturi para
mos, o kas ypatingai reikš
minga, tai visų pietinių val
stybių komunistų propaganda 
už jį vedama visu atkaklumu. 
Jis jau ne kartą mėgino už- 
megsti santykius pietų Ame
rikos valstybėse, bet visada 
buvo sutiktas labai šaltai, kur 
demokratinės vyriausybės ge
rai pažįsta jo slaptus planus.

Čia jis* tuo tarpu kalba ne
sivaržydamas. Pirmiausia jis 
pareiškė, kad rinkimus atide
da Kuboje ketveriems me
tams. kad “žmonės atsipeikė
tų“. Reikia suprasti, kad jis 
diktatūriniu budu valdys 
salą tol, kol bus išnaikinti vi
si jo priešininkai. Toliau jis 
grynai komunistinius Šukius 
iškėlė, paskelbdamas žemių 
padalinimą, ką pradžioje vi
sur komunistai vykdo, o to
liau jis paskelbsiąs mobiliza

ciją, Chruščevo pavyzdžiu, 
neapdirbamų žemių panaudo
jimui. New Yorke buvo su
sektas suokalbis prieš Castro. 
Policija jį sustiprintai visą 
laiką saugojo.

Tibete išžudyta 8000 
vienuoliu

Per Nepalo sieną iš Tibeto 
kasdien plusta tūkstančiai pa
bėgėlių. Jie praneša apie siau
čiantį Tibete terorą. Vadina
mos kiniečių “laisvinimo ar
mijos“ būriai žiauriai keršy ja 
gyventojams ir labiausia vie
nuolėms už jų atkaklų pasi
priešinimą okupantams. Dau
gelis gyvenviečių ir vienuoly
nų artilerijos ugnimi esą visai 
sunaikinta. Pasipriešinimo ki
nų užpuolikams būriai pasi
traukė į kalnus ir toliau ko
voja. Kinų kariuomenė visą 
pasilikusį gyventojų turtą 
grobia ir išgabena sau. La
biausia kiniečiai rūpinasi pa
sigrobti Tibeto vienuolynų 
turtus, kurie buvo labai dide
li. Spaudos žiniomis iki šio 
laiko jau spėta išžudyti apie 
8,000 budistų vienuolių, dau
gelis tūkstančių jų suimta ir 
išgabenta prievartos darbams 
į Kiniją.

Tibeto gyventojų padėtis 
šiuo metu esanti pasibaisėti
na. Nuo vargo ir bado tūk
stančiai miršta. Net Indijos 
vadas Neh.ru, kurs iki šio lai
ko nenorėjo matyti Tibeto ne
laimių, paskutinėmis žiniomis, 
jau suprato padėties rimtumą 
ir pareikalavo, kad kinų ko
munistai pradėtų derybas su 
Dalai Lama dėl kokio nors 
abiem pusėm priimtino susita
rimo.

Karalienės motina ir prin
cesė Margaret aplankė 
popiežių Jonų XXIII

Praeitą savaitę į Italijos 
sostinę buvo atvykusios Ang
lijos karalienė-motina Elzbie
ta ir jos duktė princesė Mar- 
garet. Jų vizito viešas patei
sinimas, tai lordo Byrono pa
minklo atidarymas Romoje.

Bet apie tą viešnagę spau
da pradėjo (plačiausia rašyti, 
kai buvo paskelbta, jog jos 
abi daro vizitą popiežiui Jonui 
XXIII. Protestonai Anglijoje 
nelinkę toleruoti karališkų 
glaudesnių santykių su kata

likų bažnyčios vadu. Nes An
glijos karalienė taip pat lai- 
k o m a anglikonų bažnyčios 
galva.

Princesė Margaret jau an
tru kartu daro vizitą popie
žiui. Prieš dešimtį metų ji jau 
aplankė pijų XII. Dėl dabar
tinio vizito net pasklydo gan
dai, kad Margaret besiruo
šianti pereiti į katalikų tikė
jimą. Nors tai greičiausia tik 
eiliniai ir neparemti gandai, 
bet Anglijoje tai sukėlė daug 
kalbų. Popiežius jas abi pri
ėmė savo privatinėje bibliote
koje ir kalbėjosi apie pusva
landį be liudininkų. Laikraš
čiai praneša, kad priešingai 
susidariusioms tradic i j o m s 
Margaret pabučiavusi popie
žiaus žiedą, nors ne katalikai 
lankytojai paprastai to neda
rydavo. Popiežius palaiminęs 
Anglijos karališkąją šeimą ir 
palinkėjęs Didžiosios Britani
jos tautoms palaimos.

Anglijos karalienės-motinos 
pasisvečiavimas Romoje buvo 
sudrumstas vienos Romos mo
ters, maždaug 35 m., kuri ka
ralienei motinai aplankius vie
ną muziejų pripuolė prie jos, 
griebė jos drabužius ir pradė
jo rėkti: Duonos ir darbo, 
duonos ir darbo (Fane E La- 
voro, Pane E Lavoro)! Polici
ja moterį suėmė ir nugabeno 
tardyti. Gražiai pradėta vieš
nagė gavo nemalonią dėmę, 
kuri visiems padarė jau visai 
nepageidaujamą įspūdį.

Nauja Susivienijimo Šimtaprocentinė Šeima

Į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 217 kuopą įsirašė visa 
Nakų šeima: Antanas, Ona ir Vytautas. Antanas Nakas yra 
muzikas, teisininkas ir žinomas visuomenininkas. Tai rųusų di
džiulės broliškos apdraudos ir pašalpos organizacijos nauja 
šimtaprocentinė šeima. (

KAS YRA SVARBIAUSIA MUSy 
SUSIVIENIJIMO DARBE

Turim sekti naujas gyvenimo sąlygas. - Kiek
vienam asmeniui gerai parinkta apdraudos rū
šis, tai didelis laimėjimas. - įsitikinimas, kad 
atliekamas svarbus darbas,. padidina jo sėk
mingumą

PEV Seimo Delegacija Europoje
Balandžio 20 Strasbourge 

(Prancūzijoje) susirinko Eu
ropos Taryba savo veiklos de
šimtmečio sukakties atžymėti 
ir dabartinės tarptautinės po
litikos opiųjų problemų pas
varstyti. Kadangi sovietų pa
vergtosios Europos valstybės 
geografiškai, ūkiškai ir kultū
riškai yra artimai susijusios 
su laisvaja. Europa, tai ir Eu
ropos Tarybos nusistatymai 
ir svarstymai pavergtajai Eu
ropai labai apeina, juo labiau 
dėl to, kad ir sutikimo su sta
tus quo padėtimi balsų kaip 
tiktai stipriau pasigirsta, iš 
kažkurių laisvosios Europos 
sostinių. Todėl suprantamas 
Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimo susirūpinimas išlai
kyti laisvosios Europos soli
darumą sovietų pavergtajai 
Europai. Tam uždaviniui P. 
E. V. S. delegacija, kurią su
daro trys PEVS atstovai iš 
New Yorko (seimo pirminin
kas S. Korbonski, Lenkija, 
seimo gen. sekretorius B. 
Coste, Rumunija ir Lietuvos 
delegacijos pirmininkas V. Si
dzikauskas) ir po vieną atsto
vą kiekvieno PEVS nario iš 
Europos, plūs krikščionių de
mokratų, profesinių sąjungų 
ir socialistų tarptautinių sam- 
burių po vieną atstovą, daly
vauja Europos Tarybos su
kaktyje ir specialiuose pasita
rimuose su Europos Tarybos 
Komisija Taryboje Neatsto
vaujamų Europos Valstybių 
Interesams Ginti. PEVS dele
gacija įteiks Europos Tarybai 
plačią sovietų pavergtosios 
Europos dabartinės padėties 
apžvalgė, taip pat PEVS Eko
nominei Komisijos su eksper
tais paruoštą raportą apie so
vietų ūkio politiką ir priemo
nes pavergtųjų valstybių 
ūkini siurbti ir PĖVS Sociali
nes Komisijos raportą ir rezo
liuciją tremtinių reikalais, ku
rie Europoje ypatingai jaut- 
x*ų8. PEVS delegacija taip pat 
pasiryžusi su Europos Tary

bos institucijomis aptarti ir 
sovietų laisvajam pasauliui 
peršamų kultūrinių mainų 
klausimą. Tad delegacijos už
daviniai įvairus ir svarbus. 
Jų sėkmingesniam sprendimui 
delegacija pasiryžusi šauktis 
europinės viešosios opinijos 
talkos per glaudų bendravimą 
su spaudos žmonėmis. Delega
cijos viešnagė pačiame Stras
bourge truks apie savaitę. Po 
Strasbourgo delegacija ar at
skiri delegacijos nariai aplan
kys dar kaikurių Europos val
stybių sostines. Lietuvos dele
gacijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas iš Strasbourgo pa
suks į Bonną, aplankys Pary
žių ir pakeliui į New Yorką 
dar sustos Londone. Be abe
jojimo, brestančioij tarptauti
nėj konsteliacijoj Sidzikaus
kas lietuviškuose Europos 
sluogsniuose mėgins ryškinti 
Lietuvos egzilinių veiksnių pa
dėtį ir eventualų parankiausią 
jų susirikiaivimą laisv i n i m o 
bylai efektyviausiai vadovau
ti. Ko r.

Pasitarimai Lietuvos 
Pasiuntinybėje

Balandžio men. 9 dieną Lie
tuvos Pasiuntinybėje įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovų pasitarimas tas įstai
gas liečiantiems bendro pobū
džio klausiniams aptarti.

Balandžio 8-10 dienomis 
Lietuvos Pasiuntinybėje įvy
ko taip pat Lietuvos pareigū
nų pasitarimas, kuriame daly
vavo J. Rajeckas — Lietuvos 
atstovas, J. Budrys — Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yarke, ii’ P. Daužvardis — 
Lietuvos Konsulas Chicagoje.

Lietuvos pareigūnai turėjo 
ir bendrą posėdį su Latvijos 
ii* Estijos pareigūnais, kuria
mo, aptarta konsuJiariniai rei
kalai.

Balandžio mėn. 23 dieną 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

atstovai lankėsi Valstybės 
Departamente ii’ įteikė notas 
ryšyje su įvyksiančia Užsie
nių Reikalų Ministerių konfe
rencija, Ženevoje.

Kovo mėnesio bėgyje, pp. 
Rajeckai dalyvavo EI Salva
doro prezidento — Lemus, 
Airijos prezidento — O’Kelly 
ii’ Jordano karaliaus — Hus- 
sein I garbei suruoštuose pri
ėmimuose.

Balandžio mėn. 18 dieną jie 
dalyvavo Kubos ministerio 
pirmininko — F-idel Castro 
garbei suruoštame priėmime.

Balandžio mėn. 24 dieną 
dalyvavo JAV Prekybos Sek
retoriaus Strauss bei Valsty
bės . pa sekretoriau s D i 11 o n 
kvietimu Tarptautinių Preky
bos Rūmų Kongreso delega
tams pagerbti priėmime.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Madridas, Ispanija. — Mi- 
nisterių kabinetas nutarė pa
naikinti europiečiams vizas į- 
važiuoti į Ispaniją. Pagal tą 
nutarimą amerikiečiams, no
rintiems aplankyti Ispaniją, 
nereikės vizų.

Lincoln, Neb. — Nebraskos 1 
gubernatorius Ralpih Brooks, 
60 metų, gavo mažą stroke, 
bet jis savo kažkurias parei
gas atlieka, būdamas ligoninė
je. Administracijos pagalbi
ninkas Robert Conrad sako, 
kad gubernatorius gali vaikš
čioti ir pasirašyti dokumen
tus.

Alžyras. — Savivald y b i ų 
rinkimų metu 8 žmonės už- 
muštį, 80 sužeista ir 30 pate
ko sukilėlių nelaisvėn. Tai to
kios pirmųjų taip vadinamų 
laisvųjų rinkimų pasekmės.

Detrolt, Mich. — Gyni bos 
sekretorius Neil McElroy, kal
bėdamas Ekonominiam klube 
pareiškė, kad jeigu ii' netikė
tai butų užpulta Amerika, tai 
ji pajėgtų sunaikinti sovietus.

Musų veikėjams gerų norų, niekados nepritrūksta. 
Ir tuo požiūriu nėra ir negali būti jokių priekaištų. Bet 
ne visų veikėjų, kurie nuoširdžiausiu palankumu dirba, 
pastangos vienodai sėkmingos. Tai jau tiesa ir prakti
niame darbe ne kartą teko pastebėti. Kodėl, sakysim, 
kai kurių organizatorių veikla, kuri praeityje buvo iš
imtinai sėkminga ir pasigėrėtina, paskutiniais metais 
apsilpo ? Bejieškodami to priežasčių, pirmiausia turim 
atsiminti, kad aplamai paėmus apdraudos darbe, o tuo 
pačiu metu ir Susivienijimo veikloje sąlygos keičiasi, 
keičiasi ir žmonių nuotaikos, atsiranda naujos aplinky
bės kada žmogus turėdamas priverstinę apdraudą, jau 
kitokiais apskaičiavimais gali Susivienijimo apdraudą 
paimti. Tad reikėtų iškelti SLA apdraudos pastovumą 
ir kas svarbiausia musų organizacijos didelę visuome
ninę reikšmę. Susivienijimo organizatorius savo dar
be privalo sekti apdraudos aplinkybių pasikeitimus ii* 
pritaikyti savo nurodymus tam asmeniui, kurį jis ap- 
draudžiėu

Svarbu prirašyti naują narį, bet dar svarbiau jį iš
laikyti Susivienijime. O to pasieksime, jeigu tiksliai 
ir teisingai naujam nariui išaiškinsi m visas apdraudos 
sąlygas, kad jis negalvotų pradžioje klaidingai ir vėliau 
neturėtų bereikalingų nusivilimų. Bet koks nepasiten
kinimas narį atšaldo nuo organizacijos.

Parinkime kiekvienam asmeniui 
atitinkamą apdraudę

Jeigu prieš porą dešimčių metų dauguma lietuvių 
tiktai žiurėjo, kad savo pašalpgavianis galėtų palikti 
“pomirtinę”, tai šiandien nuotaikos pasikeitė. Ir vis 
daugiau dėmesio kreipiama į apdraudas išmokamas per 
dvidešimtį metų, kada senatvėje apsidraudęs jau nenori 
turėti rūpesčių dėl apdraudos mokesčių, o dar populia
resnės taupomosios apdraudos pasidarė. Per dešimtį ar 
dvidešimtį metų asmuo išmokėjęs savo apdraudė) ir visą 
tą laikė} būdamas saugus nelaimės atvejui, sukakus ter
minui patsai atsiima savo apdraudę, kaip nežymiai su
taupytus pinigus, panašiai, kaip savo indėlį banke. Tik 
tuo skirtumu, kad savo taupymo metu jis turėjo gerų, 
patikimų, ir naudingą Siusi vienijimo apdrauda.

Šitokia apdrauda. jau kiekvienam, ar jis turi pri
verstiną darbovietėje apdraudę, ai’ ne, vis tiek reikalin
ga) ir šeimos gyvenime būtina, jeigu lik norima, ateityje 
jaustis saugiai.

Musų daugelio nariu apdraudos 
sumos turėtu būti didesnės

Dar svarbu 
apdraudo# sivm a. 
ro intereso. Ir tokias apdraudas, 
ateityje apčiuopiamos naudos kai kas 
Šia, kas organizacijai nenaudinga 
riais. Apdrauda turi būti lokio didumo, kad 
vertintu ir jauslu jos svarbą. Organizatorius 
taikydamas nariui patarti tinkamos rūšies ir 
pajamas atitinkamo didumo apdraudę, atliks 
tarnavimų naujam nariui ir turės gražius .nuopelitus sa
vai organizacijai.

tai kiekvienam asmeniui atitenkama, 
Permaža apdrauda daugeliui nesuda- 

Ir tokias apdraudas, nematydami iš jų 
lengviau pamir

šau tykiuose su na- 
azr/y/s jų 

gerai pa
pūgai jo 
gerą pa-

Kas palengvina naujus narius gauti
Susivienijimo organizatorių, darbas visada bus sėk

mingas, jeigu kiekvienas jų giliai kupras ir .nusimanys; 
jog atlieka geriausių savo broliams lietuviams paslau
gą, kokios jiems kitas niekas negalėtų taip nuoširdžiai 
atlikti.

Kaip numanoma dabar, šitoks jausmas vyrauja pas 
musų organizatorius, nes mes matome, kad jų darbo 
vaisiais galima, pasidžiaugti. Nes iki paskutinių dienų 
jie išnaudoja dabartinį ankstyvo pavasario sezoną ir 
nepaliaujamai siunčia naujų narių aplikacijas. Šiame 
svarbiame visiems lietuviams darbe musų organizato
riams priklauso visuotinas dėkingumas ir geriausi sėk
mės Jinkejimai.
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PASIŽVALGIUS

Christian Herteris, naujas 
Valstybės sekretorius

Ilgamečiui Valstybės Sekre
toriui John Foster Dulles, dėl 
pašlijusios sveikatos atsista
tydinus iš sekretoriaus parei
gų, prezidentas Eisenhoweris, 
su apgailestavimu priėmė 
Dulleso atsistatydinimą ir po 
kelių dienų paskyrė Christian 
A. Herterį Valstybės Sekre
toriaus pareigoms. Sonetas 
prezidento paskyrimą patvir
tino ir balandžio mėn. 22 die
dą Baltuose Rūmuose su ati
tinkamomis iškilmėmis Herte
ris prisaikdintas sekretoriaus 
pareigoms. Per praeitus porą 
metų Herteris buvo Dulleso 
padėjėjas, o Dullesui esant 
ligoninėje, Herteris ėjo sekre
toriaus pareigas iki paskyro 
dienos.

Naujas sekretorius Herte
ris dar nesanas žmogus, 64 
metų amžiaus, bet kadingi jis 
turi artritis kojose, tai pirm 
paskyrimo atsakomingoms se
kretoriaus pareigas, nuvyko 
pas gydytoją sveikatos patik
rinimui. Gydytojas pripažino, 
kad jis fiziškai yra sveikas ir 
galįs eiti sekretoriaus parei
gas.

Herteris yra gabus žmogus, 
buvęs Massachustts valstijos 
gubernatorium ir gerai susi
pažinęs K su Europos politika, 
kalba kelias kalbas, tad pri
tyrę politikieriai teigia, jog 
jis yra tinkamas toms parei
goms ir jas atliks ne blogiau 
už buvusį sekretorių Dulles, 
nes jis būdamas Dulleso pa
dėjėju, turėjo progos susipa
žinti su vietine vidaus fr užsie
nio politika.

Herteriui tapus Valstybės 
Sekretorium, spaudos atstovų 
buvo užklaustas, ar jam sek
retoriaujant keisis užsienio 
politika? Į tokį klausimą Her
teris atsakė aiškiai, kad už
sienio politikoje pasikeitimų 
nebus, nes Valstybės Depar
tamente tarnautojai pasilieka 
tie patys, su kuriais jam iki 
šiol teko dirbti, todėl užsienio 
politika negalės keistis. Taip 
pat prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, jog jis buvusį sek
retorių Dulles laikys vyriau
siu politiniu patarėju, jei tik 
Dulles neatsisakys tokiu pa
tarėju būti ir jei jam sveikata 
leis.

Naujasis sekretorius p. C. 
A. Herteris balandžio mėn. 29 
dieną išvyko į Paryžių daly
vauti Amerikos, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos ir Va
karų Vokietijos užsienio rei
kalų ministerių suvažiavime 
pasitarti ir pasiruošti Rytų 
ir Vakarų užsienio reikalų mi
nisterių konferencijai, kuri į- 
vyks gegužės mėnesio pra
džioje. Taipgi jam reikės su
sitikti ir su Sovietų Sąjungos 
atsakomingats vadais.

Naujasfs sekretorius gerai 
pažįsta lietuvius ir žino jų 
ryžtingumą kovoje už Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mą, nes jam esant Massachu-

Gegužes 1. 1959

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A. KUOPŲ VEIKLA

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Chicago, III. — Balandžio 
mėnesį SIjA 134-tos moterų 
kuopos susirinkimas specialiai 
buvo atvirutėmis šauktas iš
spręsti ilgų metų nesibaigian
čio reikajo SLA n a r i a m s 
steigti poilsio-prieglaudos na
mus.

Gausiai susirinkusios narės 
plačiai išdiskutavę šį reikalą 
einant balsavimui tik sienas 
balsas buvo už tokio namo 
steigimą, visi kiti (didelė dau
guma) už nesteiguną. Taip 
pat diduma balsų buvo pakar
totas SlaA Pildomajai Tary
bai prašymas steigti Chicago- 
je kultūros namus.

Paskaitos

Paskaitų rengimo komosija 
pranešė, kad surengtas ciklas 
paskaitų, kurias skaito žymu
sis kultūrininkas dr. Jonas 
Adamavičius temoje “žmo
gaus Emocinės Problemos” 
yra gausiai lankomis ir lan
kytojai labai patenkinti. Tik 
gaila, kad šio sezono paskai
tos eina prie pabaigos, nes 
pavasarinis oras visus vilioja 
pasigėrėti jo grožiu. Taigi šio 
sezono pasktunė paskaita į- 
vyks penktadienį, balandžio 
24 dieną, Jaunimo Centre 7-tą 
valandą vakare. Visus kvie
čiame atsilankyti.

Rengiama gegužinė

Gegužės 17 dieną (sekma
dienį) rengiama linksma ge
gužinė Onos Bruzgulienės so
de, 8274 So. Kean Avenue, 
arti Archer Avenue. Rengimo 
komisiją sudaro šios narės: 
E. Lukas, Kristina Austin, Bi
rutė Jezavitienė, H. Čižaus- 
kienė ir kitos. Visi kviečiami 
į šią gegužinę atsilankyti ir 
gražiai pas kuopietes pasisve
čiuoti.

Aukos

Nutarta paaukoti skautų 
organizacijai 10 dolerių ir 
Jaunimo Centrui 25 dolerius.

Naujos narės

Kuopon priimta Elena Gai- 
levičiutė ir A Bartišauskienė. 
Sveikinam ii- džiaugiamės di
dėjančia musų šeimynėlia.

Gimtadienio proga pasvei
kinta šios narės: Ona Ambro- 
zas, Saliomėja Alvikienė, M. 
Stanaitienė, J. Gulbinienė, I. 
Norbutienė ir kitos.

Sudainuota daug gražių dai
nelių ir pasivaišinta su kavu
te. Narė.

Baltimore, Md.

Dar Syk| Kviečiame SLA 
64-tos Kuopos Narius ir 

Nares j Susirinkimą

Nors balandžio 12 d. per 
Tėvynę SLA 64 kuopos na
riai buvo kviečiami susirink
ti ir balsavimo budu pasisa
kyti ar pritariate sumanymui 
steigti seneliams poilsio na
mus, bet mažai narių susirin
kime dalyvavo, tai nutarėme 
dar sykį kviesti narius ir na
res į susirinkimą. Tai bus pa
skutinis tuo klausimu kvieti
mas ir balsavimas.

Taigi prašome visus kuopos 
narius ir nares ateiti į susi
rinkimą, kuris įvyks gegužės 
10-tą dieną Lietuvių Salėje, 
antrą valandą po pietų.

setts valstijos gubernatorium, 
Bostono lietuviai kiekvienais 
metais prieš Vasario šešiodik- 
sios minėjimą pas jį lankėsi ‘ 
proklamacijos paskelbimo rei
kalais. Jis kiekvieną kartą 
lietuvius maloniai priimdavo 
ir paskelbdavo proklamaciją 
reikšmingos lietuviams sukak
ties proga.

Nepamirškite duokles užsi
mokėti, nes liepos ir rugpiu- 
čio mėnesiais nebus kuopos 
susirinkimų, tai netikite sko
lingi, kad nebūtumėt suspen
duoti.

Kviečia Kuopos Komitetas.

Mahanoy City, Pa.

Kaip Gyvena BuvęsK ŠIA 
Prezidentas su šeima

Ne tik vietiniams, bet ir 
kitose kolonijose gyvenan
tiems lietuviams žinoma, kad 
prieš kiek laiko gaisras su
naikino namus buvusio ilga
mečio Susivienijimo preziden
to ir visuomenės veikėjo Sta
sio Gegužio. Namai, kurie bu
vo įtaisyti patogiam gyveni
mui, gaisro taip sugadinti, 
kad juos ir prie geriausių no
rų neįmanoma pataisyti, nes 
tik pamatai liko sveiki. Aiš
ku, gaisras ponams Gegu
žiams padarė didelius nuosto
lius. Apdraudos kompanija 
nors ir apmokės tokią sumą 
kiek namas buvo apdraustas, 
tačiau visų nuostolių, koki pa
daryti gaisro metu, neatly
gins.

Gaila, kad musų visuome
nininkui, gražiąi įsikūrusiam, 
esant nejauno amžiaus, prisi
ėjo apsigyventi svetimuose 
namuose ir nustoti tų visų 
patogumų, kokius ponai Ge
gužiai turėjo savo namuose 
per eilę metų. Gegužiai per 
daugelį metų gyvena šiame 
mieste, čia jie turi daug drau
gų, su visais gražiai sugyve
na ir visi juos myli, tai neno
rėtų su jais skirtis ir kur 
nors kitur pradėt kurtis pa
stovų gyvenimą. Jeigu jie ir 
toliau norės čia gyventi ir 
statyti naują namą vietoje 
sudegusio, tai turės likusius 
ant pamatų apdegusius senus 
namus visiškai nugriauti ir 
jų vietoje statyti naujus. Aiš
ku, už gautą apdraudos sumą 
iš apdraudos kompanijos ne
gali pastatyti ir taip įrengti 
tokius namus, kokius jie tu
rėjo.

Ponai Gegužiai, kiek man 
teko sužinoti, dar nėra nusi- 
sprendę ką daryti — budavo- 
ti naują namą vietoje seno, 
ar keltis gyventi kur kitur. 
Ims daug laiko iki jie nusis- 
pręs ką daryti, nes po tokios 
didelės nelaimės nežino ką 
daryti.

Jeigu Gegužiai nuspręs kel
tis kur kitur, tai vietiniams 
letuviams butų didelis nuo
stolis netekus nuoširdžių žmo
nių ir gerų lietuvių patriotų. 
Mat gyvenime kiekvienam vi
sko pasitaiko, taip atsitiko ir 
poniams Gegužams. Jie manė 
savo gerai įrengtuose namuo
se baigti ramiai gyvenimą, 
bet nelabasis gaisras suardė 
jų pastovų gyvenimą ir pada
rė daug nesmagumo nejauno
se dienose. Draugas.

Cleveland, Ohio

Svarbus SLA 14 Kuopos 
Susirinkimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 14 kuopos narių eilinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
7 dieną Lietuvių Sales svetai
nėje. Buvo aptarti kuopos į- 
prastiniai reikalai ir sumany
mai. Naujų narių verbuotojas 
Vytautas Braziulis patiekė 
septynių naujų narių, iš ku
rių šešių jaunamečių aplikaci
jas, kurios, vienbalsiai priim
tos.

Susirinkime perskai t y t a s 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomosios Tarybos at- 
siklausimas Senelių ir Poilsio 
Namų reikalu. S u s ir i n k u- 
siems pasisakius šiuo svarbiu 
reikalu ir pareiškus abejonę,

t n v y n c

ar šis negausus susirinkimas 
galėtų daryti visų narių var
du nutarimą, sutarta Senelių 
ir Poilsio Namų reikalą nukel
ti į kuopos narių gegužės mė
nesio susirinkimą, kuris įvyks 
gegužės 5 dieną 7 valandą va
kare Lietuvių Salės svetainė
je. Visi musų kuopos nariai, 
gyveną Clevelande, Ohio, 
kviečiami šiame susirinkime 
būtinai dalyvauti ir pareikšti 
savo nuomonę ar SLA Senelių 
ir Poilsio Namai reikalingi ir, 
jeigu reikalingi, tai kokie jie 
turėtų būti. Visi nariai turime 
žinoti, kad aptariamieji Sene
lių ir Poilsio Namų įsigijimo 
reikalai, yra ne vienos SLA 
Pildomosios Tarybos, bet mu
sų viso susivienijimo narių 
reikalas, dėlto visi ir dalyvau
kime susirinkime, kuriame 
bus šitas reikalas aptariamas.

V. V.

Chicago, lllinois

SLA 217 Kuopos Narių 
Susirinkimas

Š. m. gegužės mėn. 3 die
ną, 2:30 valandą po pietų, 
M a r q u ette Hali svetainėje, 
6908 So. Western Avė., bus 
SLA 217 kuopos narių susi
rinkimas. Kviečiami visi kuo
pos nariai dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Philadeiphia, Pa.
SLA 135 Kuopos Veikla

Šių metų balandžio mėne
sio 5 dieną įvyko musų kuo
pos susirinkimas. Susirinki
mą atidarė kuopos pirminin
kas Vincas Botyrius ir patei
kė numatytą dienotvarkę.

Visų pirma buvo perskaity
tas protokolais iš praeito su
sirinkimo. Po to išklausyti 
kuopos iždininko V. Karaliaus 
ir finansų sekretoriaus Z. 
Jankausko pranešimai.

Toliau sekė kuopos eina
mieji reikalai. Čia buvo per
skaitytas laiškas prisiųstas iš 
centro kaslink senelių bei po
ilsio namo steigimo reikalu. 
Šis klausimas pasidarė vi
siems rimtas ir svarbus, ku
ris sukėlė daug diskusijų ir 
nuomonių skirtumo. Vieni na
riai pritarė namų steigimui, 
kiti pareiškė priešingas nuo
mones, o dauguma narių vi
sai susilaikė nuo senelių ir po
ilsio namų reikalo svarstymo. 
Šis namų steigimo klausimas 
pasidarė musų susirinkimo 
svarbiausia problema. Kuopos 
pirmininkas šiuo reikalu daug 
kalbėjo ir stengėsi įrodyti na
mų reikalingumą, bet prie vi
sų klausimų išsprendimo vis- 
tiek neprieita.

Po visų diskusijų dideliu 
rankų plojimu buvo priimtas 
vienas naujas narys. Tai vis 
musų kuopos organizatoriaus 
Zigmo Jankausko nuopelnas. 
Jo dėka musų kuopos narių 
skaičius vėl padidėjo. Naujas 
narys yra medicinos daktaras 
Albinas Šmulkštys iš River- 
side, N. J. Visi musų kuopos 
nariai gerb. daktaro Albino 
Šmulkščio įstojimą į SLA or
ganizaciją sutiko su džiaugs
mu. Juk ligos ištiktas neisi 
kur kitur pagalbos jieškoti, 
o kreipsiesi pas savo daktarą. 
Gerbiamas daktaras Albinas 
Šmulkštys yra vienas iš gerų
jų daktarų. Prireikus daktaro 
pagalbas, kreipkitės šiuo ad
resu: Dr. A. Šmulkštys, 223 
Bridceborle Street, Riverside, 
N. J.

Musų kuopos sekantis susi
rinkimas įvyks gegužės mėn. 
3 dieną, priprastoje vietoje ir 
priprastu laiku. Kviečiame vi
sus kuopos narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Prašome 
visus atsilikusius su nario mo
kesčiais pasižiūrėti į savo mo
kesčių knygelę, atsilankyti į 
susirinkimą ir apsimokėti. 
Juk tai yra dėl jūsų pačių
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Sveikatos skyrius
® Šį skyrių, skilią Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- £
R katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA-
» SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. g 
% D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111. |

V A1 K OS V EI K A T A
(Tęsinys)

VYRESNIO KŪDIKIO MAI
TINIMO DĖSNIAI

Ir šitam amžiuje vaiko svoris neitu-' 
ga tai]) greit, kaip pirmais metais bū
na, kad tėvai užmiršta ir stengiasi jį 
maitinti daugiau riebalais ir saldumy
nais, bet jiems dažniausiai nepasiseka 
gauti svorio didesnio augimo, o jeigu 
perpenėtns kūdikis suriebėja, tas nėra 
gerai: jo atsparumas ir lankstumas ma
žėja. 0 kaip tik labai svarbu šitam am
žiuje įgyti didesnį atsparumą, .nes vai
kas daugiau susiduriu su pasauliu. Jis 
juda daug, bėgioja — tai ir lankstumas, 
surištas su raumenų išsivystymu jam ir
gi reikalingas.

Pedagoginiu atžvilgiu svarbu yra, 
kad vaikas nelepintų savo norų ir nesta
tytų valgymo, aukščiau kitų norų, įspū
džių malonumų.

Nepratinkime vaiką prie alkoholi
nių gėrimų, kad ir visai silpnų, jis ne
privalo pratintis prie jų skonio. Nepa
tartina jiems duoti pupelių kavos, arba
tos, nes juose yra medžiagų, kurios jau
dina nervus — (cofeinas). Kūdikių ner
vų sistema, Šitam amžiuje, yra ir taip 
labai jautri.

PRATINKIM JAV N 4 KŪDIKĮ 
PRIE ŠVAROS!

Kūdikio ypatybės yra, kad jis greit 
įpranta prie naujų veiksmų, taip nauja- 
gamis įpranta prie maitinimo laiko, to
liau kūdikis įpranta numigti ramiai ir 
greitai, jeigu jį guldama miegui vieno
du laiku ir tt. Pasinaudoki™ ta ypatv-

be, kad kūdikis išmoktų anksti švaros. 
Kuo anksčiau pradėta — tuo lengviau 
tą pasiekti, po metų amžiaus— sunkiau. 
O kiek kūdikių lieka nešvariais ilges
niam laikui. .

Tai pradėkim nuo 5-6 mėnesių am
žiaus ir tą galima pasiekti dėka T. V. 
sąlyginių refleksų. Patartina pratinti 
šlapintis į šlapinimui puodelį tualete, 
laikyti kūdikį virš puodelio ant rankų 

• atatinkamoje padėtyje ir paleisti vande
nį iš krano, kurį jis matytų ir girdėtų. 
Po kėlėt os pratimų, kūdikis pamatęs 

i puodelį ir girdėdamas vandenį bėgant 
pradės šlapintis į puodelį, nes tas vaiz
das persiduos smeginims, o iš ten nervui 
ir iššauks šlapinimosi refleksą, kurį va
diname sąlyginiu refleksu. Tą pratimą 
reikia atlikti tuo pačiu laiku ir kuomet 
šlapumo pūslėje yra susirinkęs šlapu
mas. Motinai yra lengviau tą pratimą 
sujungti su kūdikio maitinimu, būtent, 
pedagoginiais sumetimais, prieš maitini
mą, kad kūdikis priprastų atlikti švaros 
funkcijas prieš valgį, bet ne valgio me
tu, ar pavalgęs. Taip įgytas įpratimas 
lieka ir vyresniems vaikams, jie bus šva
rus ir taikysis prie suaugusių ir neiš
šauks jiems nemalonumo valgio metu, 
bus socialiniai individai.

Švaros pratinimas pareikalaus moti
nos ištvermės, kantrybės ir noro, bet ap
simokės šimteriopai: ji turės švarų kūdi
ki ir švariu jo lovute; ji išsilaisvins nuo 
kvapo kambaryje ir dažno vystyklų plo
vimo. Tuo tarpu guminių apsaugų ne
šiojimas yra nehigieniška priemonė, ku
ri gali iššaukti odos ar gleivinių sužalo
jimą — įdegimą, egzemų.

(Bus daugiau)

naudos. Jeigu Susivienijimas 
deda pastangas ir rūpinasi 
visų narių gerove, tad jus 
gerbiami SLA nariai susirū
pinkite apie savo ateitį ir ne
atsilikite su nario mokesčiais.

Gust. Palaltis,
SLA 135 kuopos sekr.

. Waterbury, Conn.

Pranešimas SLA Nariams

Pranešu SLA nariams, gy
venantiems Connecticut val
stijoj, kad gegužės 10 dieną, 
sekmadienį, 3-čią valandą po 
pietų bus rengiamas didelis 
parengimas “Pavasaris Lietu
voj”. Programą atliks vien 
jaunintas ir ji susidės iš dvie
jų teatrų. Pirmas tai rimtas 
— “40-tų Metų Kelias”, ant
ras — su šokiais ir dainom 
“Gimtosios Šalies Rugiapiu- 
tė”.

Nepraleiskite šio parengi
mo ir ipasidžiaukite musų jau
nimu, ateikit į lietuvių para
pijos aukštosios mokyklos 
auditoriją, kuri randasi Bank 
ir St. John gatvių kampe.

Narys.

Nepritariu Namų 
Steigimui

Aš pastebėjau Susivieniji
mo organe Tėvynėje, kad iš
siuntinėta SLA kuopų parei
gūnams laiškai, kad nariai 
pareikštų savo nuomones rei
kale steigimo namų senesnio 
amžiaus nariams gyventi. Ne
žiūrint kaip tokie namai butų 
pavadinti — Senelių Poilsio 
namais ar kokiu kitokiu var
du, aš esu priešingas namų 
steigimui. Aš tą darau dėl to, 
kad valdžia reikalaus visokių 
nuolatinių pagerinimų namuo
se ir įvairių apdraudų, ir tam

reikalui reikės išleisti kelis 
šimtus tūkstančių dolerių.

Taip esant, reikės uždėt 
nariams specialius mokesčius, 
todėl aš, kaipo Susivienijimo 
narys, nenoriu jokių specialių 
mokesčių mokėti, esu griežtai 
priešingas namų steigimui, 
nežiūrint kokiu vardu jie be
būtų pavadinti.

Vadas Jonikas,
SLA pavienis narys.

Sprrhgfield, lllinois

Mirė Stasys Janarauskas, 
SLA 275 Kuopos Narys

Vasario 7-tą dieną staiga 
susirgo Stasys Janarauskas, 
72 metų amžiaus, SLA 275 
kuopos narys, nuvežtas į St. 
Johns ligoninę tuojaus mirė.

Velionis iš giminių paliko 
žmoną, sūnų, 3 dukteris, 3 
anukus ir brolį Vincą, gyve
nantį kur nors Pennsylvanijos 
valstijoj. Visi vaikai yra vedę 
ir gražiai gyvena.

Stasys į šią šalį atvyko vi
sai jaunas ir apsistojo She- 
nandoah, Pa. Ten jis sau su
sirado ir gyvenimo draugę- 
žmoną ir apsivedė. Vėliaus at
vyko į Springfield, III., ir čia 
išgyveno daugelį metų — iki 
mirties. Daug metų dirbo 
anglių kasyklose, bet pasta
ruosius kelis metus gyveno be 
sunkaus darbo, tik apsižiūrė
damas apie savo nuosavus na
melius. Stasys buvo geras 
žmogus, su visais žmonėmis 
gražiai sugyveno, buvo susi
pratęs pažangus lietuvis ir 
darbuotojas. Darbavosi ma
žose lokalėse draugijėlėse ir 
SLA 158 ir 275 kuopose. Šio
se kuopose jis pirmininkavo 
ir sekretoriavo. Taipgi jis ne
mažai dirbo sutvėrimui šių 
kuopų. Kada Stalino pasekė
jai užvaldė 158 kuopą ir joje

kitokių pažiūrų žmonės buvo 
visaip persekiojami, tuomet 
buvo įsteigta 275 kuopa. Šio
je kuopoje velionis dirbo iki 
mirties. Stasys yra dalyvavęs 
ir SLA seimuose.

Reikalui esant, jis prisidė
davo ir prie kitų svarbių tau
tiškų reikalų. Velionis palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis Kalvarijos gražiose kapi
nėse.

Lai Tau, mielas drauge, 
būna lengva amžinai ilsėtis 
Dėdės Šamo žamėje tarp ra
mių kaimynų.

Vincas černauskas.

Gydytojų Konvencija 
Atlantic City

lllinois Lietuvių Gydytojų 
draugija AMA (Amerikos Me
dikų Draugijos) konvencijos 
metu, kuri įvyks Atlantic CL-' 
ty, N. J. š. m. birželio mėn. 
8-12 dienomis, organizuoja 
lietuvių grupę. SLA yra pa
žadėjęs užleisti savo vasarna
mį, kur galėtų apsigyventi vi
si lietuviai gydytojai su savo 
šeimomis.

Užinteresuoti prašomi pra
nešti Dr. Mildai Budrienei, 
2709 West 51 Street, Chicago 
32, lllinois. v

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI
Chicago, III. — Susivieniji

mo 134 moterų kuopos ren
giama graži gegužinė įvyks 
gegužes mėn. 17 diena. Onos 
Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Avenue, arti Archer 
Avenue. Rengėjos kviečia sa
vo ir kitų kuopų narius bei 
nares dalyvauti gegužinėje Ir 
tyrame pavasario ore links
mai laiką praleisti. Patenkin
kite rengėju kvietimą ir ne
praleiskite šios gegužinės.

V



Gegužes 1, 1959

/

Kuopa Spalio Lapkričio Gruodžio 36 23656 20737 20494
i 17879 6745 6885 38 128561 81565 334717
2 .1654 3990 39 2232 3776
4 4117 3990 2858 40 9772 2978 3421
5 8196 7882 41 9011 5994 20643
6 8342 ------------ 42 16435 10821 13222
7 14734 12961 22866 43 12389 18656 41308
8 3867 — 44 1871 — 2140

10 3294 ' 2398 21468 46 2829 2914
11 8313 11066 48 506 506 506
12 17930 10926 50 21063 14995 23525
13 15661 9596 15900 51 654 1060 — —
14 53748 44372 69760 52 7224 —
15 3417 53 18453 — 15455
16 6969 — 54 — — __ 9356
17 3456 2780 3905 56 ------ - 5196
18 5988 11102 8546 57 49284 24577 67067
22 2557 2064 2542 60 — 10976 —
23 16530 19358 15441 62 5369 3423 3947
24 — — — 1704 1 63 40618 28468 25314
25 13200 ----- - — 64 9739 13982 16222
26 1260 — — 66 5128 21186 —
28 5750 — 68 4255 9050 5717
29 2057 3784 2660 69 ----- — 1584 —

30 8862 5039 15737 70 1664 — 1664
32 4988 - ----- 4796 73 16175 11025 999
33 3678 — — 2476 74 4722 ------- ■ 4177
34 18592 — 15623 75 — 7013 68117
35 11852 9397 10008 76 3745 — —

Viso $38,947.68\ $19,623.41 $138,305.38

M. J. Vinikas,
SI..A Sekretorius.

353
304

5329
5379 3825

13738
11686

359 — 1608 2697
362 4758 — —-
363 607G —
365 - ----- 21191 11355
367 ----- - 2280 1797
368 18456 7856 42249*
369 1050 1050 2529
371 4700 2899 18218
373 ------- 4475 — —
374 — 2309?
Adm. 5619 8063 5674
Nuo
mos 16645 14115 266645
Nuošim
čiai 1676875 488000 95O.W
Atmo
kėtos ... 
pasko
los 577500 17500 126500
Tnt.
Cert.
Loan 4157 7633

Retumed 
Cert.
Loan 2500 75100 3879

Returned 
Relief 
Loan 2980
Atmo
kėti 
Bond- 
sai 10000000

*•(

I

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metų

{eigos Spalio, Lapkričio ir Gruodžio 
Mėnesių, 1958 Metų

SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)

Atsižvelgiant į žmogaus pri
gimtį, ją objektyčiai vertinant 
patirsim, kad nėra buvę ir da
bar nėra dviejų žmonių visiš
kai vienodai galvojančių, kaip 
kad nerasime dviejų visiško 
vienodumo. Ne tik kiekvienas 
žmogus savotiškai ir skirtin
gai galvoja, bet jo paties gal
vosena keičiasi besikeičiant 
gyvenimo sąlygoms. Šitokios 
prigimtos būklės visai neįma
noma nė pakeisti, nė sulygin
ti. Taigi šitokius skirtumus, 
kartais pasireiškiant grupiniai 
ar organizaciniai, visai nedera 
laikyti nebuvimą vienybės, 
kurią reikia suprasti plates- 
niaja prasme ir visuomeniniu 
mastu.

Kai mes skiriamės su kito 
nuomone, kai mes gimnčija- 
mės ir vienas kitą kritikuoja
me objektyviai, tai tik jieško- 
me išsiaiškinimo, ko jokiu bu
du neleistina laikyti vieningu
mo principo griovimu ar pa
čios vienybės nebuvimą. Lais
vam žmogui leistina laisvai 
pasisakyti ir priešiškai pasi
reikšti bet jokiu budu tai ne
vadinkime vienybės ardimu ar 
kokiu tai pramanytu pasis- 
kaldymu ir nesivaduokime ža
linga iliuzija esą kokiais tai 
pranašiais apaštalais šaukian
čiais ir jieškančiais kokios tai 
įsivaizduotos vienybės, kuri 
tikrumoje čia ir mumyse gy
vena.

Tolerancija—kulturingumo 
ženklas

Nesuprantii.
f

I

Adresas

, zona valstija__

ir gatvėf

----- 9

ir gatvė>

Mirė Jurgis Masilionis, 
ŠIA 328 Kuopos Narys

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

m., num. ir gatvė 

miestas________

Viena. — Austrijos koali
cinei 
nūs, 
nauji

Sakoma,

Balandžio 13

, zona valstija__

<

, zona valstija___

m., num. 

miestas

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI

South Boston, Mass.

m., num. 

miestas

J. Slivensonas į-

Pw

Vienas iš ryškiųjų kultū
ringo žmogaus požymių yra 
pakanta ir pagarba žmogaus 
nuomonei, kuri gali būti kito
kia, skirtinga ir net priešiš
ka, kartai pareikalauja nema
žai ištvermės ir kantrumo 
priešišką nuomonę išklausy
ti, ją suprasti, objektyviai 
vertinti ir nešališkas išvadas 
pasidaryti. Tačiau to reika
lauja patsai kulturingumo 
principas, nuo kurio negalime 
trauktis ar jį ignoruoti. Jo 
išlaikymas veda į glaudes
nį bendravimą visuomeninė|je 
veikloje. Šitokį kulturinį pa
sireiškimą vadiname toleren- 
cija.

D e m o kratinės, santvarkos 
pati struktūra užtikrina 
mums teisę laisvai galvoti, 
veikti ir kurti įvairiems tiks
lams organizacijas, per ku
rias reiškiasi visu o m e n i n ė 
veikla. Šis pagrindinis prin
cipas visiems lygiai taikomas.

Pasinaudojant šiuo princi
pu mes prisigyvenome daugy
bę organizacijų su įvairiais 
tikslais. Tarpe jų turime ke
letą vadinamų ideologinių ar
ba tiesiog sakant savų parti

jų, kurios, deja, prieityje ryš
kiai pasižymėjo terpusavia 
nesantaika, neparodymo veik 
jokios tolerancijos, kuri, su 
džiaugsmu jau dabar galima 
konstatuoti, įgauna daugiau 
pilietiškų teisių. Reikia tikė
tis ir dirbti, kad juo artimiau
sioje ateityje tolera n ei jos 
p r i n c i pas visiškai nugalės 
bergždžius, daug laiko ir ener
gijos atimančius par t i n i u s 
ginčus ir barnius.

Musų ideologinės partijos 
ar srovės kaip tokios išeivijo
je nesuvaidino jokio reikšmin
gesnio vaidmens, apart kėli
mo nesantaikos ir pastojimo 
kelio vienybę įgyvendinti. Sa
vame krašte, tai kitas reika
las, bet ne išeivijoje. Kartais 
galima rasti šiokį tokį patei
sinimą toms ideologinėms sro
vėms egzistuoti, kai jos dau- 

’giausia nukreipia savo veiklą 
į musų bendrus kulturinius 
darbus, kurie dar geriau sek
tųsi dirbti be srovinio an- 
spalvio, nes kultūra yra vi
suotinė, o ne kokios partijos 
privilegija. Kaip žinome iš 
praeities karčių patyrimų dėl 
partinių nesutikimų musų vi
suomeninėje veikloje daug 
gražių darbų nukentėjo ir net 
visai sužlugo, dar ir dabar 
negalima pasigirti atsipalai- 
doję nuo srovinių žalingų įta
kų, ir šiais laikais neretenybė 
pasižvalgyti ir pasitikrinti ko
kios srovės žmonės vadovauja 
ir dar vis dažnas atsitikimas 
skirti taip sakant savuosius, 
atseit, savos srovės žmones į 
atsakingas vadovybes net vi
sai neatšižvelgant į jų kvali
fikacijas ir pajėgumą dirbti 
numatytus darbus) Šitokie pa
sireiškimai neša tik žalą, nu- 
sivilimus ir nepasisekimus, 
kas visuomenę atbaido ir iš
jungia iš bendrųjų visuomeni
nių darbų, kurių turime dau
gybę ir kurie laukia širdingų 
bei pajėgių darbininkų.

Dar tiek džiugu, kad realios 
aplinkumos verčiamos jos pa
lengva nyksta, lyg paties gy
venimo džiovos pamažu mari
namos. Ant jų griuvėsių įkur- 
kime vieną milžinišką partiją 
ir ją užvadinkime visų lietu
vių partiją, kurią tolerancijos 
vedini visi sutilptume musų 
kultūringiems darbams efek
tingiau dirbti ir vienengiau 
lietuvių tautą laisvinti, skir
dami į vadovybes pačius ga
biausius ir širdingiausius vi
suomenininkus. Tuomet musų 
darbai geriau seksis ir jais 
gražiai pasidžiaugsime.

Mes dar kur kas reikšmin
giau pasireikštume masiniai 
įsijungdami į amerikinę poli
tiką susidėdarųi su viena ar 
kita partija, kaip lietuvių iš-

ŠIA 44 Kuopos Veikla

77 61427 ------- 34798 13f/ 10194 12664 18589 ■ 203 7500 9663 10380 275 5716 4459 4619
78 3045 — — 136 27536 23127 18728 204 5389 , 3766 6091 277 1621 —- —. 3118
79 1315 . 1752 3721 137 960 205 7344 — — — — 278 14877 11661 15496
82 3025 1149 3408 140 3030 — __ ------- 207 4343 61.17 22818 279 — 1520 — —
85 — 2449 3863 141 2469 1904 2091 208 8658 9690 14667 280 — 3084 — —
86 487 75 2116 142 14887 8158 18200 210 1558 — 1558 281 ------ - 2190 ------ .

87 12921 16335 28868 143 374 15582 — — 211 31514 42724 29814 284 5418 — — 27356
88 1503 4598 1938 146 — — ~~ — 8394 212 1667 8159 13911 285 5713 5289 28759
89 2277 — — 147 448? — M — 214 3830 36048 286 2862 —
90 4196 — 27480 149 4460 2524 — 215 3266 — — 290 2007 — — — —
92 3244 2460 3206 160 — 96099 216 — — 89333 — 293 4896 — —■ —-

95 ------ - 5078 — —. 151 — — —----- 2682 217 8730 25876 8779 294 4878
97 1983 — v— — 152 — — — — 1636 219 4977 — ------- 295 — — 1600 -------

98 2038 4190 2500 153 7106 6753 5602 221 1833 1102 1676 297 — 9294 —
100 6567 — — — 155 3043 50 8307 222 — — 1128 299 18554 — 6099
101 7381 ( ,------- 21477 156 — 2510 — 226 4253 » 1935 13531 300 — 4974 —
102 ---- '! 2173 7379 157 2979 2700 — 227 — — 2798 — 301 ' 15646 22204 40865
103 — 2394 — — 158 6750 2602 12971 232 4262 3488 4770 304 13535 — — 5320
104 6066 4638 7232 159 2696 1915 1661 233 1168 — 1168 305 5246 — —
105 8689 ------- 10059 161 2080 — — .— 236 59729 58290 80962 308 12040 12621 40331
108 6438 — — ta 164 2849 7541 5228 238 13059 — — 22277 309 — — 3504 — —
110 5110 — — 8830 165 — 2870 — 242 — — 3327 2598 310 2314 — —
112 0249 — ------- 166 2992 1708 1708 245 7622 17007 88950 311 5453 2377 4141
113 6057 — — ~~ 1 167 ------- •------ - 1879 246 4235 5117 6009 315 2190 — 2190
115 .16807 12342 17653 168 — — 16973 247 11346 '------- — 316 ------ - 2943 —
116 — 4799 — 169 — 2852 — — 251 1320 — — 317 3384 — ------ -
118 1141 1141 1141 171 1936 — 1196 252 — 1256 — 320 46156 — — -------
119 1188 — — 173 397 407 30766 254 — — 1440 — _ 321 2462 — 2462
121 — — 50 175 — — — 4431 257 3414 — — — 322 18541 3.1245 21102
122 15094 10321 10068 179 3142 — 2718 258 1630 ------ - 1418 327 592 — 592
123 — 58016 26266 180 928 — 928 259 1163 1163 1163 329 1088 1088 1088
124 32123 — 6890 181 1194 — 1194 260 12802 — 13119 330 — 1236 —
125 17059 — 20464 1 183 — — — 2751 261 — 2100 •------- 331 5212 — —
126 1305 1936 13336 185 31225 10658 63309 262 1971 — — 332 — — — 6205
Pav. 9466 10873 15765 187 14136 — 9295 265 —- — 1630 1630 341 — — — 18141
127 ------- — 7536 192 10934 3630 3876 267 — —. 5272 7791 342 13186 9472 5534
128 4330 3845 — 196 22824 39633 7465 270 1498 2450 1332 345 2844 — —
129 17174 — 7425 198 5755 4754 5560 272 3696 3730 6170 347 4390 — 2045
131 5005 — 4004 199 4624 2706 , 3967 273 — 7108 — 350 2552 — 5372
134 9256 6405 13571 200 1212 2864 274 —- —• 9510 _ — 352 50226 52783 70214

)
1

eivijos 
krašto

grupė, 
piliečiai

Mes kaip 
nešame

šio 
tam Miami, Florida menų. Klubo

P. Svecinskas
pirmininkas p. 

atidarė suslrin-
symams

Ponas A. D. Kaulakis daug
tūlas pareigas ir taipgi turi
me tam tikras privilegijas, 
kuriomis privalome pasinau
doti kuopilniausiai. Įkopę į 
aukštesnes politines sferas 
savo įtaka galėtume daug, o 
daug padėti Lietuvos bylai. 
Gerų pavyzdžių jau turime. 
Jų mums reikia vis daugiau 
ir stambesnių.

Ilgas kelias į Vilnių

Stebint didžiulę tarptautinę 
politiką per eilę metų bus 
saugu pasakyti, kad į Lietu
vos krašto išlaisvinimą kelias 
bus ilgas, grubus ir nuklotas 
nusivifimais bei netikėtais 
smūgiais, kurių vieną parei
nantį iš Vatikano jau išgyve
nome prieš kelias savaites. 
Šitokią padėtį privalome aiš
kiai suprasti ją realistiniai 
vertinti.

(Bus daugiau)

Vasario 25 dieną miesto li
goninėje po ilgos ir sunkios 
ligos mirė J. Masilionis, sulau
kę 68 metus amžiaus. Jis bu
vo gimęs Pumpėnų kaime, Pa
svalio apskrity, į Ameriką at
vyko 1911 metais, apsivedė 
su panele Grances G rite.

Turėdamas užtektinai ga
bumų, vertėsi savo bizniu, 
net pakeisdamas biznio sritį, 
ir buvo prasigyvenęs ir gana 
gerai įsikūręs. Jis buvo links
mo budo, draugiškas, su vi
sais gražiai sugyvendavo, to
dėl daug draugų turėjo.

Kaip kiekvienas, taip ir jis, 
pajutęs apie sveikatos menkė
jimą, pardavė biznį ir biskį 
dirbdavo, nors ir jausdavo 
sveikatos šlubavimą.

1958 metais birželio mėnesį 
sunkiai susiriko ir sirgo iki 
1959 metų vasario 25 dienai. 
Mirė iškentėjęs visus skaus
mus. I

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą žmoną, 2 dukras ir 3 
anirkus. Palaidotas iš Zalecko 
koplyčios su bažnytinėmis 
apeigomis Kalvarijos kapinė
se Brociktone. Jo karstą puo
šė daugybė gėlią vainikų, tarp 
kurių (buvo ir SLA 328 kuo
pos gražus vainikas.

Mielas musų kuopos nary 
Jurgi, ilsėkis nariai šaltoje ir 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o likusiai nuliudime šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

SLA 328 Kuopos Valdyba.

vyriausybei atsistatydi- 
gegužės mėnesį įvyks 
rinkimai parlamento.

T r V V N F

SLA. 44 kuopos susirinki
mas turėjo būti balandžio 4 
dieną, bet jis neįvyko, nes 
svetainė buvo užimta šokiais.

Nutarta sekamą SLA 44 
kuopos susirinkimą šaukti at
virutėmis gegužės mėn. 2 die
ną, 8 valandą vakare, Lietu
vių Klube. Nariai yra kviečia
mi dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Nepamirškite gegu
žės 2 dieną būti Lietuvių Klu
be.

Tėvynės
10 dienos

Patikslinimas.
Nr. 15, balandžio 
įvyko netikslumas. Ten pasa
kyta: Raščių sūnūs Benedik
tas, o turėjo būti C. K. Braze 
suims.

Klubas.
dieną įvyko Lietuvių Klubo 
susirinkimas 8 valandą vaka
re. Ponas A. D. Kaulakis ir 
aš nuvažiavę radome gražų 
būrelį klubiečių, virš 70 as-
«ass=ssss--r-^-r.....r-" r-........-

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

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.

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

---------------------------------o-™—. SLA VAJAUS

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius
' z

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

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centu į 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 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

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

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

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

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susiviemjmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

(2)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė 

kimą. Tai naujas pirminin
kas, bet jį galima pagirti už 
gerą tvarkos vedimą. Ponas 
Svecinskas yra Amerikoje gi
męs ir augęs, priklauso prie 
SLA 44 kuopos, kalba lietu
viškai ir skaito Tėvynę. Prie 
klubo prisirašė penki nauji 
nariai.

v —

Nusistebėjau. — Kai kurie 
klu'biečiai, jeigu reikia ką 
nors pagalbėti, tuoj reikalau
ja užmokesčio. Čia geru pa
vyzdžiu galima paimti p. A. 
D. Kaulakį, kuris dirba dėl 
SLA, dėl klubo ir nereikalau
ja užmokesčio; antras tokiu 
yra p. Ad. Noreika, kuris y: i 
gabus vyras, klube viską su
taiso kas tik sugenda ir tt. 
Jis tarp kitko pasakė: Aš nie
ko neskaitau už savo darbą, 
o kiti tik kelias valandas pir
štus prideda ir jau prašo už
mokesčio, tai aš irgi noriu 
gauti užmokėti. Jeigu ponas 
Ad. Noreika nedirbtų, tai 
klubui daug kainuotų sam
dant žmones įvairiems patai- 

t 

, num. ir gatvė

miestas.........................   , z^na____ , valstija

UTHVANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK 1. N. Y.

dirba SLA, jis iškolektuoja iš 
narių mokesčius, kurie nesi
lanko į susirinkimus. Taip ir 
aš darydavaus gyvendamas 
Kenosha, Wis. ir prigulėda
mas ŠIA 212 kuopoje, o ką 
aš už tai gavau? Dėl to rei
kėjo su nariais pykintis, ta
čiau centras įvertino mano 
darbą ir suteikė auksinį pa
garbos ženklelį, tai ir viskas.

Mes dirbame gelbėdami ki
tiems, o apie save nepaisome, 
daug aukojame vaikučiems, 
kurie serga ir negali vaikš
čioti, o jeigu musų vaikučiai 
susirgtų, kuriems butų reika
lingos slaugės, daktaras, 
klausimas ar mums kas 
teiktų pagalba.

tai 
su-

Klube.
taisė klube garsikalbius sve
tainėje dvejose vietose kam
pe prie durų ir kampe baro 
svetainėje. Jis yra vertas pa
gyrimo, nes dabar gerai gir
dima muzika ir dainos.

3

►

(

i

kad už korespondencijų pa
talpinimą laikraštyn reikia 
mokėti. Ar tai ne juokai į 
Laikraščių redaktoriai prašų 
parašyti žinučių, deda veltui. 
Skaitytojams yra malonu ži
noti ką lietuviai kitur veikia 
ir jas skaito. Kai kurie sako, 
kad parašo korespondenciją, 
pasiunčia tokiam laikraščiui, 
kurio niekas neskaito ir dar 
užmoka. Kodėl neparašyti 
Naujienoms, Keleiviui, Tėvy
nei, Sandarai, Vienybei, Drau
gui ir Laisvajai Lietuvai? Ta
da visi lietuviai žinotų kas 
veikiama kolonijose ir už tai 
nereikia nė cento mokėti.

C. K. Braze.

/

Pastaba. — Per radijo pra
nešė, kad vienoj užeigoj mo
teris su bantenderiu susimu
šė, šuo moteriai įkando į ko
ją. Policininkui laiku atėjus 
į pagalba, šuo ir jam į koją 
įkando, ir visi trys suareš
tuoti. Po tardymo moterį ir 
vyrą paleido, šunį pasiliko. 
Dabar bantenderis jieško ge
ro advokato, kad išgelbėti šu
nį iš kalėjimo. C. K. B.

:■ .......... . ■ . .. . ............................ ........... . ........................  • ■ : ...............................•• ' ............« ---------- 3
\ .-A*. A * . A J.

/

, »
1 ‘..



1 T6TYNH GeguKBs 1, 19S9
f

Amerikos Lietuvių Veikla Po v I • • •a i e s k o j i m a i

New York, New York Worcester, Mass.
Minis. V. Sidzikauskas

Išskrido į Europą
Lietuvaitės Skautes Rengia 

linksmą Vakarą

Komiteto
V. Sidzi-
18 dieną 
dalyvauti

kuri įvyks

Lietuvos Laisvės 
pirmininkas minis, 
kausikas, balandžio 
išskrido į Europą 
konferencijoje,
Strasbourge, prasidės balan
džio 21 dieną ir tęsis iki ba
landžio 29 dienai. Konferenci
jai pasibaigus, p. Sidzikaus
kas aplankys Paryžių ir Lon
doną.

PRAŠAU į TALKĄ 
----------- v

Daugelis jau žinote, kad aš 
turiu įsteigęs Senaties poilsio 
namą. Namas veikia jau virš 
30 metų. Buvo manyta, kad 
SLA steigs senatvės poilsio 
namą, 'kuriame SLA nariai ir 
kiti gaus senatvės sulaukę 
prieglaudą. Aš pats buvau ko
misijose. Daug planavome, 
kalbėjome, važinėjome ir nie
kas iš to neišėjo. SLA senat
vės poilsio namo steigimą^_ir 
šiandien nėra aiškus.

Todėl aš norėčiau pasitarti 
su geros valios lietuviais, ar 
nebūtų galima susidėti ir pra
plėsti manot poilsio namą į 
lietuvių koloniją? Prie mano 
namo yra didelis plotas že
mės, kur galima plėstis, sta
tyti ir gyventi seniems ir ne
visai seniems.

Dabar daugiau ir daugiau 
seno amžiaus žmonių eina į 
senatvės ir poilsio namus ap
sigyventi. Kokie gi žmonės 
yra tie seniai ar seneliai? Po
ilsio name pirmą vietą užima 
tokie, kurie jau sulaukė 
90 ir 100 metų. Kiti yra 
validai — be rankos, be 
jos,
kraipyti, saldligės 
ir tt. Atėjo laikai, 
niems ir sveikatoje 
siems namie vietos 
Šiandien nei vaikai
benori laikyti, prižiūrėti. Ką 
besakyti apie pavienių gyve
nimą? Jiems dar blogiau.

Mano įstaigoje jau nuo se
niai yra ankšta. Namas pasi
darė permažas. Mums reikia 
daugiau patalpos, reikia plės
tis. Seniau mano name lietu
vių nebūdavo. Dabar veik visi 
yra lietuviai. Aš pats esu ša
lininkas, kad savas pas savą, 
arba lietuvis pas lietuvį. To
dėl musų kolonija ir auga.

Kaip sakiau, mano poilsio 
namas reikia plėsti, didinti, o 
aš neturiu pajėgos—kapitalo. 
Todėl aš ir kviečiu jus į tal
ką. Kam tas reikalas rūpėtų, 
rašykit: Dominic Pilka, M. D. 
40 Mill Street, Dorchester 22, 
Mass.

Dominic Pilka, D. M.

80, 
in- 
ko- 
su-paralyžuoti, artrito 

paveikti 
kad se- 

pakrypu- 
nebėra. 

tėvų ne-

Buffalo, New York

Rengiamas Gražus Spektaklis

Šių metų gegužės 3 dieną 
vietinis lietuvių Klubas ben
drai su Vasario 16 Gimnazijai 
remti būreliu rengia spektaklį 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje, 1910 
Street, Niagara 
York.

East Falls 
Falls, New

Programą atliks iš 
New Yorko atvykęs Vitalis
Žukauskas. Programa prasi
dės 4 valandą po pietų. Vėliau 
bus šokiai gerai orkestrai 
grojant, taipgi veiks bufetas 
su skaniais užkandžiais ir į-' 
vairiais gėrimais.

Rengėjai nuoširdžiai dirba, 
kad parengimas butų gerai 
suruoštas ir atsilankiusieji vi
su kuo butų patenkinti. Todėl 
kviečiami vietiniai ir apylin
kėse gyvenanti geros valios 
lietuviai ir lietuvaitės daly
vauti parengime ir linksmai 
laiką praleisti, o tuo pat kar
tu paremsite lietuvišką moks- 
lainę. Iki pasimatymo gagu- 
žės 3 dieną parengime.

Vietinis.

Vietinės lietuvaitės skautės 
rengia gražų ir linksmą šokių 
vakarą gegužės mėn. 2 dieną, 
7 valandą vakare, Maironio 
Parke. Šokiams gros geras 
Beinoriaus orkestras, bus į- 
vairi ir graži programa daly
vių patenkinimui.

Rengėjos kviečia vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius jau
nus ir senesnio amžiaus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
ir tyrame ore laiką linksmai 
praleisti. Tokie parengimai, 
kokius surengia skautės bei 
skautai, musų mieste ne daž
nai pasitaiko, tad nepraleiski
te šio parengimo, kad vėliau 
nereikėtų gailėtis.

Jauna Koresp.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Valančius Juozas, kilęs iš Žygai
čių (Sartininkų) vals., Tauragės 
apskr., gyvenęs Anglijoje, ar Ško
tijoje, buvęs Anglijos kariuomenė
je 1914-1918 m.

Vitkus Jonas 
Smitt), 1929 m. 
nierius Buenos

Zagreckas Jonas
iš Pašilės vals., Ukmergės apskr.

Balsys Juozas, 
kaime, Batakių 
apskr., išvyko iš 
1944 metais.

Bartkevičius Juozas, 
nūs,
gyvenęs Brooklyne, N. 
North 4-th Street.

Budrlck M., gyvenęs 
Lako Avė., Tuckahoe, N.

Bunkevičius Pranciškus,
nūs, gimęs Brooklpne, N. Y.

čižaitė Jadvyga, gimusi Kuktiš
kėse.

Dirigiiaitis-Drignius Andrius, ki
lęs iš Ožnugario km., Batakių vai., 
Tauragės apskr.

kare.
(pasivadinęs Bruno 
dirbęs kaipo inži- 

Aires, Argentinoje, 
ir Elena, kilę

South Boston, Mass.

Rengiamas Didelis Banketas

įvairiuose parengi- 
tai dabar toji publika 
dalyvauti choro ban- 
nors dalinai atsilygin- 
už parengimuose gra- 

meninius pro-

Vietinis plačiai pagarsėjęs 
mišrus choras, padovaujamas 
gabaus muziko J. Gaidelio, 
rengia pirmąjį savo banketą 
gegužės mėn. 3 dieną, 6 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžiulėje salė
je, South Bostone.

Šis choras daugelį kartų 
yra linksminęs susirinkusią 
publiką 
muose, 
privalo 
kete ir 
ti jam
žiai išpildytus 
gramus. Choro vadovas muz. 
J. Gaidelis pasišventusiai dir
ba chorą mokydamas ir vado
vauja jam parengimuose, to
dėl visų lietuvių būtina parei
ga atsilankyti į banketą ir 
tuomi pareikšti šiam gabiam 
muzikui ir visam chorui padė
ką.

Rengėjai dcdk visas pastan
gas, kad banketas butų gerai 
surengtas ir atsilankiusi pub
lika butų patenkinta, tad ne
praleiskite šio banketo.

Iki pasimatymo bankete ge
gužės 3 dieną Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje.

Aš Busiu.

Detroit, Michigan

Nauja Bendruomenes 
Valdyba

Alfonsas Gilvydis, sek- 
Algis Barakaus- 

Al-

Š. m. kovo mėn. 15 dieną 
visuotiname apylinkės susirin
kime buvo išrinkta nauja J. 
A. V. Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, 
kuri savo pirmame pasėdyje, 
įvykusiame vieną sekmadie
nį, pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas — Vy
tautas Kutkus, vicepirminin
kas ir socialinių reikalų vedė
jas
retorius 
kas, švietimo vedėjas 
bertas Misiūnas, iždininkas— 
Kazys Veikutis, narių telkimo 
vedėjas — Cėsys Šadeika, pa
rengimų vedėjas — Antanas 
Musteikis, kartotekos vedėjas 
— Bronius Polikaitis ir na
mams pirkti vedėjas — Anta
nas Paškos.

Savo pirmame posėdyje val
dyba sutiko globoti šiaurės 
Amerikos Sporto Žaidynes, į- 
vyksiančias balandžio mėn. 4 
ir 5 dienomis Detroite ir nu
tarė ruošti Motinos Dienos 
minėjimą gegužės mėn. 10 d. 
Taip pat sudarė savo parengi
mų kalendorių, kuriame nu
matyta gegužynė šį rudenį, 
“Dainavos” ansamblio kon- 
oėrtas, su jų naudai statomo
mis “Vestuvėmis”, lapkričio 
mėn. 7 dieną, Naujų Metų su
tikimas (jei dar gausim salę) 
visai Detroito lietuvių visuo
menei, jaunimo konkursas pa
vasarį ir kt.

Naujoji valdyba ypač su
stiprins narių telkimo vajų.

jei Bon
su visais 
palaikyti 

tai ne-

gimęs Molupio 
vals., Tauragės 

Kazbarynų kaimo

Stasio su
kilęs iš Marijampolės apskr., 

Y,

uždavinys yra labai 
— iki metų galo turės 

1000 bendruomenės

tam reikalui bandydama su
rasti 30-40 seniūnų, skelbda
ma savo atsišaukimus per ra
dijo ir spaudą, eidama į visas 
Detroito lietuvių organizaci
jas, jų parengimus ir panau
dodama visas kitas priemo
nes. Valdyba yra giliai įsiti
kinusi, kad Detroito lietuviai 
yra geri ir palankiai nusitei
kę savo Bendruomenes atžvil
giu. Ji mano, kad 
druomenės vadovybė 
lietuviais sugebės 
tiesioginį kontaktą,
daug tokių atsiras, kurie ne
norės sumokėti solidarumo 
mokestį. Su Jūsų pagalba, 
mieli detroitiečiai, dabartinė 
valdyba nori įrodyti visiems 
priešingai galvojantiems, jei 
iš viso tokių yra, kad Ben
druomenės pastogėje užtenka 
vietos visiems lietuviams, ir 
kad mažai kas tos pastogės 
atsisako. Mes ateiname ne 
griauti ir ardyti, bet vienyti 
ir apjungti. Pačioje pradžioje 
musų 
kuklus 
ti bent
narių Detroito.

Taipgi noriu pranešti links
mesnę žinią, nes naujoji val
dyba ryžtasi taip ilgai užsi- 
tęsunį Detroito lietuvių namų 
statymo vajų užbaigti... Ne
nusiminkite, baigti teigiama 
prasme, nes ji jau daro kon
krečius žygius įsigyti namus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės vardu, ku
riuose galėtų rasti pastogę ne 
tik kiekvienas lietuvis, bet 
taip pat galės turėti savo at
skirus kambarius kiekviena 
Detroito lietuvių organizacija. 
Bet apie tai plačiau kitą kar- 
*4- V. Kutkus.

Scottvillės Sūriai
Gal niekas tiek rūpestingai 

ir švariai netvarko savo ga
mybos, kaip Paukščiai Maty
tės Sūriams.

Su pasididžiavimu praneša 
gamintojai, kad geriausiai 
Kas galima, pradėta Sūriai ga
minti iš “Grade A” pieno, Ku
ris yra šviežias, pilno riebu
mo, pasterizuotas ir be jokių 
priemaišų.

Kiek yra žinoma, kad šio 
geriausio ir brangaus pieno, 
tokių rūšių gamyoai, niekas 
kitas nevartoja.

Kad sūriai ilgiau butų švie
ži ir nesugestų, dabar yra 
pakuojami į celofaną. Šiuos 
surius ne tik lietuviai, bet ir 
kiti mėgsta, todėl apart Ma
mytės, yra išleista į rinką ir 
kitais pavadinimais, kaip 
Old European Style—Farm- 
ers Cheese ir Matki Ser. Pir
kėjai gali pasirinkti tik sau 
patinkamą pavadinimą, bet 
sūriai yra visi tie patys. Iš 
visur gaunami geriausi atsi
liepimai.

Jei kas* mėgsta išrūgom, 
karve ar dar blogiau atsiduo
dantį kvapą, gaila, šiuose sū
riuose nerasite.

Kur sūrių dar nėra, visi 
gali gauti paštu—parcel. Už 
prisiųstus $5.00 gausite ketu- 
rius didelius surius, už $10.00 
gausite devynius surius. Dėl 
didesnių ar mažesnių kiekių, 
parašykite į fabriką ir jums 
bus pranešta. Užsakymus ir 
pinigus siųskite šiuo adresu: 
SCOTTVILLE CHEESE, Ine.

Scottville, Michigan 
Telefonas: Scottville, Mich., 

Plaza 7-3387

X
X
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Jono su-

Gruoblys Jonas, Kazio sūnūs, gy
venąs Baltimore, Md.

Ivanauskas Monifacas, Feliksas 
ir Johana Ivanauskaitė, kilę iš ši* 
luvos m., Raseinių apskr.

Katauskas Jonas, Kazimie* sū
nūs, gimęs Šiaulių apskr., Gruzdžių 
vals., gyvenęs Vokietijoje.

Krajauskas Vincentas, Stanislovo 
sūnūs.

Kriukaitė-Eidikonienė Ona, jos 
duktė Elena Eidikonytė, ir jos dvi 
seserys Kriukaitės.

Mickevičius Alojus, Simo sūnūs, 
gyvenęs Sao Paulo, Brazilijoje.

Norvaish Elza, sesuo Aldonos 
Brasienčs, gyveno 417 W. 56-th 
Place, Chicago, III.

Simonaitis Titas, Marcelio sūnūs, 
gimęs Tirkšlionių km., Rozalino 
vals., Panevėžio apskr.

Stasiunaitis Jonas, Kazio sūnūs.
Tolušas Benediktas, Simo sūnūs,

* gyvenęs Čikagoje.
Urbutis Jonas, Antano sūnūs, iš 

Sarapiniškių km, Gaurės vals., 
Tauragės apskr.

Valinčis Antanas, Juozo sūnūs, 
gyvenęs Jerome, Pa.

Žilinskas Antanas, gpvenęs Hart
ford, Conn, turi brolį Kazimierų.

ETAOIN SHRJDL. CMFWPVBG 
D Akkočaitis. Stasys, Benedikto

s, gini. Lybiškiuose, Skaudvilės 
vals.

Baronaitis Antanas, Martyno s.
Berenis Juozas, gimęs 1914 m., 

gyvenęs Vokietijoje.
Bukelis Juozas, kilęs iš Joniškio 

vals., Vilkiaušio vienk.
Čižas Julius, iš Joniškio m.
Dementis Juozas ir Stasys, Ni

kodemo sūnus, gimę Joniškio m.
Joknys Kazimieras, kilęs iš Kvė

darnos miestelio, Tauragės apskr. 
Turėjo seserį Marytę ir brolius 
Stanislovų ir Mpkolų.

Jurgeliunas Stasys, Stasio sūnūs, 
jurų laivų kapitonas.

Karkauskas Motiejus, kilęs iš

Rampų k, Merkinės vak., imoha 
Ona. '

Linkevičius Boleslovas, Fabijono 
s., gyvenęs Kaune, žemaičių g., gi
męs 1925 m.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir 
Balandžio

Išmokėtos pomirtines

Pomirtinių ir

Susivienijimo 
Iždininkui Pasirašyti
25, 1959 Metais

Lietuvių Amerikoje

Išmokėtos pomirtines
MOTIEJUS YAKUBAUSKAS, 13 kp., Minersville, Pa., 

gimęs gruodžio 16, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 1, 1936 m. Mirė balandžio 10, 
1959 m. Velionio žmonai, Marie Yakubausikicnei, 
pomirtines išmokėta __________________________

JUOZAS RACHUNAS, 36 kp., Chicago, 111., gimęs 
balandžio 19, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA pn\ 
sirašė rugpiučio 5, 1936 m. Mirė kovo 9, 19591 
m. Velionio žmonai, Pudcncijai Rachunas, pomir
tines išmokėta ______________ 1------------------------

MARE AUGUNIENE, 43 'kp., So. Boston, Mass., gi
musi 1880 m. Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 9, 1936 m. Mirė vasario 28, 1959 m. Velio
nes vyrui, Justinui Augimui, pomirtinės išmokėta 393.00 

PETER SAMUELIS, 60 kp., Grand Rapids, Mich., 
gimęs gegužės 27, 1886 m., Biržuose, Lietuvoje.. 
Prie SLA prisirašė spalių 7, 1938 m. Mirė kovo 
19, 1959 m. Velionio dukteriai, Olgai Kriger, po
mirtinės išmokėta ------------------------------------------ -- 150.00

ANTANAS NARBUTAS, 63 kp., Chicago, III., gimęs 
lapkričio 15, 1888 m., Latvygalės kaime,. Papilės 
valse., Biržų apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė spalių 4, 1924 m. Mirė balandžio 5, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Narbutienei, pomirti
nės išmokėta ____________________ ______ _____-

JURGIS SERPENSKIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs rugpiučio 10, 1889 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė sausio 5, 1930 m. Mirė balandžio 
10, 1959 m. Velionio dukteriai, Geneviove Saku- 
la, pomirtines išmokėta________________________

HELEN KLEMENTOVICZ, 211 kp., Mahanoy City,
Pa., gimusi gegužės 22, 1891 m., Lietuvoje. Prie( 
SLA prisirašė gegužės 3, 1942 m. Mirė balandžio 
6, 1959 m. Velionės brolio sunui, Francois Ro- 
secki, pomirtines išmokėta_____________________

$300.00

1,000.00

1,000.00

300.00

250.00
•Mfc* *

i Viso ________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. GUDAUSKAS, 7 kp., Pittston, Pa., sirgo

MAKAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa.,
RAŽAITIS, 29 kp., Westville, III., sirgo
PRANjCKEVIČIUS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 10 savaičių
RAULINAJ.TIENĖ, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 12 savaičių
SAPIEGA, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 12 savaičių. -----------

8 saivaites 1 dienų, 
sirgo 8 sav. 5 d.
3 sav. 1 d. --------

P.
P.
A.
E.
A.
M. ANDRIUSKEVIČIENĖ, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 10 sav.
J. TIMINSKAS, 157 kp., Youngstovvn, Ohio, sirgo 7 sav. 3 d.--------
P. LAUČIENE, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 12 savaičių -----------
M. MILIAUSKIENE, 192 kp., New Kensington* Pa., sirgo 8 s. 1 d.
J. PUTERIS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 sav. 2 d. _________
V. KAVALIAUSKIENE, 275 kp., Springfield, III., sirgo 6 sav. 5 d.

Viso ------------------------------------
Nuop radžios šių metų bendrai viso

9

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

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

VADOVAS l SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

III

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui: /
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 63rd St., Chicago 29, HL
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—-SLA NARIAI

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOvvnliall 8-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVA
“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 Am e ri koše— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriaL Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmia ir nuo to kaina nekieta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

$26.88
89.00
19.00
48.00
54.00
55.25
63.00
49.50
59.65
42.50
35.00
33.20

..................................... „..........$574.98

.............................................. $7,242.52
M. J. VINILAI,

SLA Sekretorius.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ III KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu Blusų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., ING.
Licensed by LSSR135 WEST 14th STREET 

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwn«end 9-3980

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOvver 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut fi-8878

Kiek

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja, pristatyinų. 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia, per 6—7 savaites (oro paštu laiko 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas firmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų nprmas ir patarn^itvmus.

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoa
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslaiA. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

i

A A

NAUJIENOS
> ' h

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo. ,

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois




