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Prirašykime Naujus Narius Į Visus Apdraudos Skyrius
PREZIDENTAS EISENHOVVERIS 

BAIGĘS KELIONĘ SUGRĮŽO
Mirė Ilgametis Anglijos Diplomatas

Prezidentas Eisenliweris, kuris buvo išskridęs Eu
ropon trims savaitėms, atlikęs daugiau 22,000 mylių ke
lionę ir per 19 dienų aplankęs 11 kraštų, praeitos savai
tės trečiadienį sugrįžo į sostinę \Vashingtmia. Apskai
čiuojama, kad jam lankantis Europoje, Afrikoje ir Azi
joje, apie 10,000,000 žmonių turėjo proga jį pamatyti ir 
kėlė dideles ovacijas sveikindami jį. Tai istorine Eisen- 
hovverio taikos ir draugystė,spėlionė, kurių jis atliko lėk
tuvu ir kitomis susisiekimo priemonėmis per 19 dienų.

Eisenliovveris 
diktatorium 

kur nuošir-

Prieš grįžimų Amerikon, prezidentas 
aplankė Ispaniją ir turėjo pasitarimų su 
Franko. 'Trumpai paviešėjęs Ispanijoje, 
džiai sutiktas, iš Ispanijos nuvyko į Casablanca ir Mo- 
rocco, o iš ten leidosi kelionėn į sostinę Wasliingtona. Jo 
lėktuvas .nusileido Andrevvs lėktuvų aerodrome Mary- 
land, apie 15 mylių nuo Washingtono, kur jį sutiko po
nia Eisenhovver, v*fue prezidentas Nixon su žmona, kabi
neto nariai ir didelis būrys diplomatinio korpuso na
rių.

Eisenliovveris lankėsi ne tik demokratinėse valsty
bėse, bet jis aplankė ir diktatorišku budu valdomas val
stybes, kaip Ispanija ir kt., tačiau visur jis buvo šiltai 
sutiktas ir .tu kraštu žmonės, kuriose musu valstybės 
prezidentas lankėsi, rinkosi ant šalygatvių norėdami jį 
pamatyti ir visur jį sutiko iškilmingai.

Po prezidento apsilankymo Europoje ir pasikalbė
jimu su prezidentu de Gaulle ir kitais žymiais diploma
tais, paaiškėjo ir viršūnių konferencijos laikas ir vieta. 
Pirmiau buvo spėliojama, kad konferencija įvyks Švei
carijoj, dabar jau sakoma, jog susitarta viršūnių konfe
rencijų sukviesti 1960 metais balandžio mėli. 2 
Paryžiuje, vėliau konferencijos bus laikomos | 
Washingtone, Maskvoje ir Londone.

Darydamas pranešimą per televizijos ir 
tinklus prezidentas pareiškė, kad jis padarė
myliu kelione ir matė milijonus žmonių, kurie nori tai- 
kos visam pasaulyje. Taipgi visų akys atkreiptos į 
Amerika ir jie laukia vienokios ar kitokios paramos.
Mirė žymus Anglijos diplomatas

radijo
22,000

Praeitą savaitę mirė Lord 
Halifax, buv. Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius prie 7 mi- 
nisterių pirmininkų, taipgi bu
vo Anglijos ambasadorium 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Jis mirė savo šeimos 
namuose, Garrowby Hali, ne
toli York, Anglijoje. Jo svei
kata buvo pašlijusi nuo praei
to liepos mėnesio pabaigos, il
goką laiką buvo ligoninėje gy
dytojų priežiūroje. Iš ligoni
nės išėjo rugpiučio 2 dieną, ir 

. nuo to laiko iki mirties gyve
no. šeimos namuose.

Valdžioje ėjo atsakomingas 
pareigas

Lord Halifax buvo svarbus 
žmogus Anglijoje, 36 metus 
valdžioje ėjo vienokias ar ki
tokias pareigas, buvo amba
sadorius VVashingtone nuo 
1941 metų sausio mėnesio iki 
1946 metų gegužės mėnesio, 
tai vienas iš svarbių įvykių 
Anglijos istorijoje, kad vienas 
žmogus išbuvo įvairiose val
džios pareigose net 36 metus 
ir tarnavo savo krašto žmo
nėms.

Jis buvo generilinu guberna
torium Indijoje nuo 1926 me
tų iki 1931 metų ir užsienio 
reikalų sekretorium nuo 1938 
metų gegužės mėnesio iki bu
vo paskirtas į Washingtoną, 
taipgi tarnavo kabinete prie 
septynių ministerių pirminin
kų, jų tarpe ministeriaujant

Winston Churchill. Jis Chur- 
chillio buvo pasiųstas į Wa- 
shingtoną tuo metu kada Vo
kietijos kariuomenę ryžosi 
veržtis į Londoną, tai velio
nio Halifax svarbiausias tiks
las buvo — gauti kodaugiau- 
sia paramos jo valstybei esant 
despericijoj.

Halifaxas suvaidino svarbią 
rolę Anglijoje, ypač antrojo 
pasaulinio karo metu, kada 
Hitleris su savo armija karo 
pradžioje visur žygiavo pir
myn. Todėl asmenyje Lordo 
Halifax Anglija neteko prity
rusio politiko ir gabaus diplo
mato. Mirė sulaukęs 78 metus 
amžiaus.

švenčių metu neteko 
gyvybių apie 500 žmonių

Apskaičiuojama, kad žiemi
nių švenčių metu, nuo ketvir
tadienio popiečio iki pirma
dienio ryto, visame krašte ant 
kelių automobilių nelaimėse 
užmušta 402 žmonės, 38 žuvo 
gaisruose, o 57 mirė nuo kitų 
įvairių nelaimių, viso švenčių 
metu neteko gyvybių 497 
žmonės. Sakoma, kad pasku
tiniuose suskaičiavimuose už
muštųjų skaičius sieks iki 530. 
Nevv Yorko valstijoj, kur ant 
kelių buvo didelis susigrūdi
mas, snigo, lijo ir šalo, užmu
šta 26
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žmonės.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
«

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linkime visiems Su- 
si vienijimo Lietuvių Amerikoje nariams, kuopų virši
ninkams, TĖVYNES bendradarbiams, vajaus organi
zatoriams ir visiems Susivienijimo draugams. Linkime, 
kad visi musų broliškos organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje darbai butų lydimi geros valios ir 
broliško pasišventimo jausmų.

TĖVYNĖS REDAKCIJA, 
ADMINISTRACIJA, 
SLA TARNAUTOJAI.

Naujų metų proga

LIETUVOS PRISIKĖLIMAS - 
VAKARŲ IŠGANYMAS

Žvelgdami į užverstą praei
tų metų (lapą ir bandydami at
spėt, ką atneš nauji 1960 me
tai, Sovietų pavergtąjai ir iš- 
naudojamajai lietuvių tautai, 
turime pirmiausia patikrinti 
ar visa padarėme, ką turėjo
me atlikti.

Esame laisvi ir turime savo 
tautos laisvinimo darbui rei
kalingas sąlygas. Jų, deja, 
neišnaudojame. Turime gana 
didelį visokių kultūrinių, poli
tinių ir visuomeninių organi
zacijų tinklą, spaudą ir gausų 
europinio ir amerikinio auklė
jimo šviesuolių būrį. Jėgų ne
trūksta. Jei jos butų bent da
linai buvusios pernai panau
dotos tautiniam darbui, jo 
vaisiais galėtume šiandien pa
sidžiaugti. Deja, taip nėra. 
Tų jėgų balansas vis labiau 
krypsta asmeninių reikalų 
tenkinimo naudai. Neneigdami 
išsilaikymo svarbos, turėtume 
visgi pripažinti, kad asmeniš
koji gerove neprivalėtų nu
lemti tautinių uždavinių. Ge
rovė yra priemonė, bet ne 
tikslas. Gyvenimo sąlygų ge
rėjimas tolygiai turėtų kelti 
ir musų paramą visuomeninei 
veiklai. Be tos paramos neį
manomas joks organizacijų, 
spaudos ir pavergtojo krašto 
laisvinimo darbas. Sumažėju- 
sios Tautos Fondo, ALTo ir 
BALFo įplaukos nepalankiai 
kalba apie musų paslankumą 
atlikti savo įsipareigojimus 
tautai. Šį reikalą lengvai ga
lėtume pataisyti, jei nors ma
žą savo gerokai padėjusių pa
jamų dalį ipaskirtume1 visuo
meniniams reikalams. Tuo pa
dėtume pagyvinti musų tau
tinę kūrybą, praturtinti tau
tos kulturinį lobį ir sustiprin
ti kovos už tautos laisvę žy
gius. Dar neseniai besilankan
tieji laisvajame pasaulyje mu
sų tautiečiai iš pavergtojo 
krašto prašo taip pat nenusi- 
vertinti nuosmukiais, būti vie
ningais ir kelti Lietuvos var
dą.

Savo veiklą turėtume pagy

SI

vinti dar ir todėl, kad Vaka- 
įai, Rytų spaudžiami, 1959 
metais dar labiau išplėtė savo 
kulturinį bendradarbiavimą su 
komunistų valdomais kraš
tais. Ekskursijos, konferenci
jos, parodos, net valstybių 
viršūnių vizitai didėjo cres
cendo. JAV ir Didžioji Brita
nija atnaujino kultūrinių mai
nų su Maskva sutartis, jas ge
rokai praplėsdamos. Sovietai 
tuo tarpu, siekdami mainų pa
darinius sumažinti pavergtuo
se kraštuose, suintensyvino 
kovą su “nacionalizmu” ir 
“revizionizmu”. Režimo bud
rumui paaištrinti, Maskva pa
keitė saugumo aukštuosius 
pareigūnus Lietuvoje ir Esti
joje, o Latvijoje sudarė net 
naują komunistinio režimo 
viršūnę. Maskva sugriežtino 
taip ipat korespondencijos su 
užsieniu cenzūrą. Buvo suda
ryti ne tiktai laiškų siuntėjų, 
bet ir gavėjų sąrašai su smul
kiomis žiniomis apie juos. 
Kaikas iš per daug drąsių ko
respondentų buvo paprašyti 
pasitraukti į tolimesnes bro
liškas respublikas neribotam 
laikui. Dalis anksčiau leistųjų 
atvykti iš Sibiro buv. vergų 
stovyklų kalinių, kurie nepa
tiko dabartiniesiems Lietuvos 
valdovams, buvo taip pat pa
prašyti grįžti atgal.

Ūkiškos gyvenimo sąlygos 
pavergtajame krašte nei kiek 
nepagerėjo. Ukmergėje, pav., 
už jokią kainą negausi pirkti 
vaisvandenių ar alaus, nei ra
si vietą nakvynei. Kaimo žmo
nių dauguma ir toliau neturi 
paklodžių nei antklodžių, nes 
jų negauna nusipirkti. Retas 
gauna net viršutinius balti
nius įsigyti. Vilniuje ir Kau
ne tuoj susidaro eilės, net no
sinėms pirkti, kai jų atveža. 
Tuo tarpu į Maskvą yra išga
benami visi geresnieji teks
tilės audiniai ir šiaip aukštes
nės rūšies prekės. Iš ten jos 
eina arba į specialias valdan
čiųjų krautuves arba išsiun
čiamos j kitus kraštus sovie

l

S
tų ūkinei ofensyvai paremti. 
Nepaisant šių trukumų, čia 
besilankę iš Lietuvos komuni
stų pataikūnai nesigėdijo kal
bėti apie “kylančią Lietuvoje 
gerovę, laisvę ir bu jo jaučią 
kultūrinę veiklą”.

Jei Stalinas buvo pavertęs 
komunistinį pasaulį milžiniška 
vergų stovyklla, tai Chrušče- 
vas stengiasi pakeisti tai vi
suotinu kalėjimu. Pavergtoji 
lietuvių tauta puikiai supran
ta skirtumą ir tikslus, kurių 
Chruščevas siekia. Jo pastan
gos pralenkti Vakarus dar 
nereiškia laisves. Nelygindami 
režimų vertės, žinome, kad 
Petras Didysis taip pat siekė 
pasivyti ir pralenkti Vakarus, 
bet laisvės nei gerovės savo 
tautai nedavė. Ne kitaip baig
sis ChrušČevo n lenktynės, ku
rios tebesiremia Markso pase
nusiomis idėjomis.

Akivaizdoje šios padėties 
Vakarai, kurie ne visada no
rėjo laisvės šauksmą išgirsti, 
turėtų suprasti, kad paverg
tųjų kraštų išlaisvinimas yra 
jų pačių išganymas. Nei kul
tūriniai nei tuo labiau preky
biniai mainai su Maskva sau
gumo Vakarams neatneš, kol 
Rytų Europos kraštai — o 
jų tarpe ir Lietuva — paliks 
sovietų pavergti. Tikroji taika 
ir saugumas bus užtikrinti tik 
tada, kai pavergtiesiems bus 
leista nekliudomai laisvų rin
kimų keliu sudaryti savo vy
riausybes. Juo greičiau tos 
teisės jiems bus garantuotos, 
tuo greičiau pasaulis susilauks 
tikros taikos, geroves ir sau
gumo

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir savo var
du kviečiu visus gyviau susi
rūpinti savo tautos reikalais, 
aktyviaus įsijungti į jos laisvi
nimo darbą — lėšomis ar dar
bu — ir vieningai, užmiršus 
visus senus nesusipratimus, 
ranka rankon dirbti tautos 
labui. Naujųjų Metų proga 
linkiu visokeriopos sėkmės, 
naujų kūrybinių polėkių ir 
tvirtos lietuviškos ištvermės 
sulau’ ti tautos laisvės ryto
ju

I>r. A. Trimakas, 
Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas.

Vajaus Komisija Svarsto Klausima ar 
Bus Galima Vaikus ir Jaunuolius 
Toliau Prirašyti Tomis Pačiomis 
Sąlygomis į Specialias Apdraudas

Svarbus Pranešimas SLA Apskriciams, Kuopoms, Orga- 
ganizatoriams, Veikėjams ir Nariams

Vaikų ir jaunuolių prirašymas į specialią deimantinės su
kakties apdraudą, mokant 25 centus mėnesinių duoklių už 
kiekvieną $1,000.00 apdraudos, baigiasi. Tačiau atsižvelgiant 
į tą, kad Centre yra gauta gana daug apskričių, kuopų, orga
nizatorių, veikėjų ir narių pageidavimų pratęsti jaunimo pri
rašymą į specialią apdraudą, tai šiomis dienomis susirenka 
Vajaus Komisija posėdžiui ištirti ir svarstyti, ar bus galima 
pratęsti prirašymą tomis pačiomis sąlygomis į minėtas ap
draudas.

Tuo tarpu, kol klausimas bus išspręstas, specialių apdrau- 
dų aplikacijos, kurios bus gautos SLA raštinėje iki sausio 20 
dienos, 1960 metų, bus skaitomos prie gruodžio mėnesio apli
kacijų. Todėl dar nevėlu prisiųsti vaikų ir jaunuolių aplika
cijas.

Šia proga visi organizatoriai yra kviečiami ir prašomi dar 
daugiau suaktyvinti naujų narių prirašymą į visus kitus sky
rius, kurių apdraudos yra geros ir duoklės mažos. Stiprindami 
lietuvišką organizaciją naujais nariai kartu prisidedame prie 
lietuvybės palaikymo musų išeivių tarpe.

SVARBIAUSIAS DARBAS KURIS 
LAUKIA MUSŲ ŠIAIS METAIS

Su Naujaisiais Metais prasideda ir nauji darbai. Kalbant 
apie juos, mums, kaip SLA nariams ir veikėjams, daugiausiai 
tenka rūpintis tais darbais, kurie prisideda prie Susivienijimo 
stiprinimo ir jo augimo. Todėl pačiu svarbiuoju darbu yra 
naujų narių prirašymo vajus, kurį šiais metais turėsime dar 
daugiau išplėsti ir padidinti. Malonu pasakyti, kad praėjusių 
metų pabaiga, kada buvo pradėta SLA artėjančios deimantinės 
sukakties proga jaunuolių ir vaikų prirašymas į specialias ap
draudas, jau davė gražių vaisių. Tačiau musų darbas nesi
baigia ir organizacijos augimu turime ir toliau rūpintis.

Štai Vajaus Komisija, kaip matome iš šio “Tėvynės” nu
merio, taip pat svarsto vajaus reikalus, ieškodama geresnių 
kelių ir būdų, kaip sutelkti daugiau narių į Susivienijimo eiles.

DĖL KO TURIME PLĖSTI IR DDHNTI VAJAUS DARBUS

Atsakant į šį klausimą turime prisiminti, kad Susivieniji
mas artėja į 75 metų—deimantinę sukaktį. Tai labai reikš
mingas įvykis ne vien organizacijai, bet ir lietuvių visuomenei. 
Juk mažai turime draugijų, kurios sulaukia deimantinės sukak
ties. Susivienijimas jau yra tos sukakties išvakarėse. Per 
tuos 75 metus SLA atliko didelius darbus lietuvių išeivijos ir 
musų tautos naudai. Todėl Susivienijimas visai pagrįstai gali 
didžiuotis savo deimantine sukaktimi ir nuveiktais darbais. 
Visa tas rodo, kad SLA turi teisingus ir gerus pagrindus.

Bet Susivienijimo darbai nėra baigti. Musų tautos didžio
joje nelaimėje turime atlikti didesnius uždavinius, o tą galė
sime padaryti tik daugiau jėgų sutelkę. To Susivienijimas ir 
siekia. Didesnių jėgų telkimui mes turime panaudoti ir musų 
organizacijos deimantinę sukaktį. Organizacijos stiprinimas, 
duodant jai daugiau narių, ypač jaunimo, yra vienas gražiau
sių darbų.

Musų organizacijos gyvenime šiais metais turėsime dar 
vieną labai reikšmingą įvykį—SLA Seimą. Norint palaikyti 
musų organizacijos gražų paprotį—pasirodyti Seime kuopom 
su geresniais laimėjimais naujų narių prirašymo darbe, jau 
dabar turime sukrusti. Nors iki Seimo, kuris įvyks šių metų 
vasarą, dar turime visą pusmetį, bet atsižvelgiant į darbo svar
bumą, galime sakyti, kad laiko nėra perdaug. Todėl jau dabar 
tenka visu spartumu įsijungti į naujų narių prirašymo darbą, 
kad ateinančiame SLA Seime galėtume pasirodyti su tkrai 
gražiais laimėjimais.

Sąlygas vajaus darbui turime ypatingai geras. Kartu 
turime skatinti musų visuomenę daugiau domėtis Susivienijimu 
ir stoti į jo eiles. Įjungdami į patriotinę organizaciją daugiau 
lietuvių, ypač iš jaunimo tarpo, pasitarnausime ne tik Susi
vienijimui, bet ir musų visuomenės reikalams. Tai bus ge
riausia dovana, kokią galime duoti savo organizacijai, žengian
čiai į deimantinę sukaktį.

Prezidentas atostogauja
Prezidentas Eisenhoweiis po 

ilgai kelionei atrodo gerai, bet 
vienai savaitei išvyko atosto
gų drauge su žmona į Augus
ta, Ga. Tautinį Golfo Klubą.

Drauge išvyko ir Baltojo 
Namo personalas, tai jis poil
siaudamas pradės ruošti me
tinį raportą kongresui ir tar
sis su Valstybės Sekretorium 
Her t erių ir kitais atitinka
mais pareigūnais.
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MUSŲ REIKALAI

Naujuosius 1960 
metus pradedant

Naujuosius 1960 metus pra
dedant. norime nors trumpai 
pažvelgti į praeitais 1959 me
tais atliktuosius darbus musų 
broliškai organizacijai — Su
sivienijimui Lietuvių Ameri
koje. Praeiti metai, kaip ir 
pirmesnieji keli metai, pasilie
ka organizacijos istorijos la
puose. Bet mums yra malonu 
pabrėžti, kad praeitais 1959 
metais musų broliškos or
ganizacijos narių tarpe ir 
kuopose sugyvenimas bu
vo draugiškas ir tikrai bro
liškas, kuo visi galime pasi
džiaugti, kad didžiulės broliš
kos organizacijos nariai moka 
vienas kitą gerbti, vieni kitų 
darbus įvertinti, vieni kitiems 
pagalbėti visuose darbuose ir 
ištiktose nelaimėse.

Susivienijimo apskritys ir 
kuopos, kurioms tik aplinky
bės leido, metų eigoje vasaros 
metu ruošė išvykas į tyrą 
orą, o rudens, žiemos ir pava
sario sezonais įvairaus pobū
džio parengimus, į kuriuos su
sirinkdavo nemažai lietuvių ir 
lietuvaičių, dar nepriklausan
čių Susivienijime, buvo supa
žindinti su organizacijos veik
ta. ir išgarsmo Susivienijimą 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių tarpe, kurie dažnai daly
vauja lietuviškuose parengi
muose, bet apie Susivienijimą 
labai mažai žino. Todėl ap
skritys ir kuopos metų eigoje 
daug gero padarė savo broliš
kai organizacijai ir užsitar
nauja padėkos ir pagarbos už 
sunkius darbus.

-------- oOo--------  
Susivienijimo Pažangos 
Vajus

Per visus praeitus metus 
ėjo Pažangos Vajus naujų na
rių telkimui į Susivienijimą ir 
padidinimui didžiulės organi
zacijos narių šeimos skaičių. 
Vajuje nuoširdžiai dirbo kuo
pų išrinktieji organizatoriai 
ir centriniai atstovai, ne tik 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, bet ir Kanadoje. Dėka 
tų nenuilstančių energingų bi
telių darbui, musų organizaci
jos narių skaičius padaugėjo 
keliais šimtais. Už tokį nuo
širdų darbą visi organizato
riai užsitarnauja padėkos, 
taipgi didelė padėka priklauso 
ir visiems tiems nariams bei 
narėms, kurie pagalbėjo orga
nizatoriams surasti nepriklau
sančius lietuvius ir įrašyti į 
broliškos organizacijos didžiu
lę narių šeimą.

Mes nuoširdžiai prašome vi
sus praeitais 1959 metais 
ryžtingai dirbusius organi
zatorius nenuleisti rankų, 
bet pradėtąjį darbą tęsti to
liau ir padaryti Pažąngos 
Vajų tikrai sėkmingu. Ypač I 
organizatoriai prašomi nepa

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

Chicago, Illinois

ŠIA 134-tos Motėm 
Kuopos Veikla

Gruodžio mėnesį susirinku
sios narės apsvarstė organi
zacijos reikalus, atliko nomi
nacijas kandidatų Pildomosios 
Tarybos narių pareigoms ir iš- 
iinko kuopos valdybą 1960 
metams iš šių veikėjų:

Elena čižauskienė — pirmi
ninkė, Petronėlė Semelienė — 
vice pirm., Birutė Jezavitienė
— prot. sekretorė, Kristina 
Austin 
niūkė, K. Jakubkienė ir Euge
nija šiurwienė 
jos, kuopos daktaras kvotėjas
— dr. S. Biežis.

Šeimininkės: M. Baronienė 
ir P. Mališauskienė. Revizijos 
komisija: Alena Buchinskienė, 
Manuela Rulienė ir Emilija 
Markunienė.

Kalėdų švenčių proga nu
tarta pasveikinti Naujienas ir 
Sandarą paaukojant po 10 do
lerių.

Gimtadienių proga pasvei
kintos ir pavaišintos Antani
na Hornienė, Birutė Jezavitie
nė, Juzefą Krischunienė ir ki
tos. Pasveikintosios puikiais 
skanėstais irgi pavaišino susi
rinkusias, dar prisidėjo su 
vaišėms Marutė Leppienė ir 
Elzbieta Radauskienė.

Viskas praėjo gražioj nuo
taikoj.

Kuopos Kores-tČ.

susirinkimo atžvilgiu, nes iš 
virš 200 pilnateisių narių, su
sirinkime tedalyvavo vos 20. 
Iš 2-ros apskr. suvažiavimo 
pranešimą padarė pats ap
skrities pirmininkas Juozas 
Arlauskas. Koresp.

Pittsburgh, Pa.

Iš SLA 40 Kuopos Metinio 
Susirinkimo

SSSSSSSSSSSK
f

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Joiiet, Illinois

SLA 167 Kuopos Veikla

sekretorė,
- fin. sekretorė-iždi-

iždo globė-

Susivienijimo Uetuvių Ame
rikoje 40 kuopos metinis susi
rinkimas praėjo. Atlikti dar
bai kuriuos reikėjo atlikti, tik 
gaila, kad nariai mažai domi
si susirinkimais ir mažai daly
vavo, gal trečdalis. Kuopa tu
ri 78 narius, o susirinkime da
lyvavo tik 23 nariai.

Atliktos nominacijos kandi
datų Pildomosios Tarybos na
rių pareigoms. Taipgi perrink
ta kuopos valdyba, kurioj be
veik visi pasiliko tie patys, iš
skyrus pirmininką ir vice pir
mininką. Pirmininkui P. Mar- 
mokui pradėjo skaudėt dešinę 
ranką iš peties, tai jis nagalė- 
jo pasirašyt savo vardą, tai 
jis su vice pirmininku pasikei
tė. Todėl 40 kuopos valdybą 
1960 metams sudaro:

J. Virbickas
Marmokas — vice pirm., 

sekretorius, 
finan-

pirmininkas,

South Boston, Mass.

Iš SLA 43 Kuopos Meti
nio Susirinkimo

SLA 43 kuopos metiniame 
m. gruodžio mėn. 9 dieną 

susirinkime buvo įvykdyti S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
nominaciniai balsavimai. Kuo
pos valdyba aklamaciniu budu 
buvo palikta 1960 metams, t. 
y. pirm. P. Jankus, vice pirm. 
B. Kapočienė, prot. sekr. V. 
Minkienė, iždin. J. Lekys. At
sisakius fin. sekr. J. Vaičai
čiui ir nesant kandidato klau
simas liko atviras. Liko neiš
rinkti iždo globėjai, daktarai 
kvotėjai, organizatoriai ir li
gonių lankytojai bei maršalka, 
kas turės būti atlikta sausio 
mėn. 13 dienos susirinkime.

šiame susirinkime svars
tant 16 Vasario Gimnazijos 
raštą dėl prašomos pašalpos 
ir susirinkime kilus nuomo
nėms dėl aukavimo aiškinant 
esant , kuopai sunkioje mate
riale je būklėje, p. St. Minkaus 
siūlymu visiems susirinkimo 
dalyviams suaukoti ir tuos 
pinigus pasiųsti. Tas klausi
mas ir buvo išspręstas, tai 
dėka Steponui Minkui.

Susirinkimo dalyviai aukų 
sudėjo 15 dolerių.

Buvo 
plačiai 
draudų 
nešimo
nuolių prirašymas labai sun
kiai duodasi.

Buvo priimta banketo 55 
metų kuopos sukakties apy
skaita, liko $18.51 dėka pp. 
Minkų aukos $30.00, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos aukos $35.00. 
Matomas didelis narių pasy
vumas kaip banketo, taip ir

š.

■

Sveikatos skyrius

P.
Alex Vainorius
Marijona Zdankienė 
sų sekretorė, Juozas Viktora-
vičia — iždininkas, Stela Pet
rikas ir Petronėlė Varasin — 
iždo globėjos,^ V. Količienė ir 
Aleksdra Viktoravičienė — li
gonių lankytojos, Domicėlė 
Andriunienė — maršalka.

SLA 40 kuopa susirinkimus 
laiko kas pirmą sekmadienį 
kožno mėnesio, L. M. Dr-jos 
Svetainėje, 142 On* Street, 
Pittsburgh, Pa.

Juozas Virbickas,
Kuopos Korespondantas.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopos 5 Metų
Gyvavimo Sukaktis

fin. sekr. J. Vaičaičio 
painformuota naujų 

reikalai, iš kurio pra- 
paaiškėjo, kad jau-

miršti, kad šiais 1960 metais 
įvyks Susivienijimo Deimanti
nis Seimas liepos mėnesio pra
džioje, tai iki seimui turime 
padauginti organizaciją narių 
svaičium, kad deimantinio sei
mo metu visi bendrai galėtu
me pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais.

Laimingų 1960 metų ir ge
riausios sėkmės visuose dar
buose!

ŠIA 278 kuopa 1960 metais 
sausio 23 dieną švenčia 5 me
tų gyvavimo sukaktį. Ji įvyks 
ukrainiečių salėje, 175 Niaga
ra Street, St. Catharines, Ont.

Tą pačią dieną bus paminė
ta ir Klaipėdos krašto atvada
vimo 36 metų sukaktis. Minė
jimai numatomi su programa 
ir paskaitomis. Programos da
lyviai bus paskelbti vėliau 
spaudoje.

SLA 278 kuopa kviečia mi
nėjime dalyvauti Hamiltono, 
Toronto SLA kuopas, ir kai- 
mininę kuopą iš Buffalo, N. 
Y., U. S. A.

Minėjimo pradžia 7 valandą 
vakare.

SLA 278 Kp. Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių priešmetinis su
sirinkimas įvyko 1959 metais 
gruodžio mėnesio 13 dieną. 
Buvo rinkimas kuopos valdy
bos 1960 metams. Valdyba 
vienbalsiai išrinkta iš šių as
menų:

Pirmininkas Juozapas Žit
kus,

Vice pirmininkas Domini- 
kas Grinius,

Sekretorė Morijona Zitkie- 
nė,

Iždininkas Kazys Lašinis, 
Iždo globėjas D. Grinius, 
Kuopos valdyba visa išrink

ta senoji, kuri kuopai tarna
vo 1959 metais.

Organizatorius D. Grinius.
Taipgi buvo atliktos nomina

cijos kandidatų J Pildomąją 
Tarybą.

Visi kuopos nariai ir narės 
maloniai kviečiami atsilanky
ti į metinį susirinkimą, kuris 
įvyks 1960 metais sausio mė
nesio 10 dieną. Naujus metus 
pradėkite su naujais mokes
čiais.

Musų kuopos nariai visi ge
ram stavyje, nes visų mokes
čiai užmokėti laiku ir nariai 
gražiai sugyvena, už tai didelė 
garbė kuopos nariams.

Marijona Zitkienė,
SLA 167 kuopos fin. tsekr.

Miami, Florida

SLA 44 KUOPOS 
metinis narių susirinkimas 
vyks penktadienį, sausio mėn. 
8 dieną, nes pirmą penktadienį 
pripuola nauji metai, o kuopa 
nutarė susirinkimus laikyti 
kiekvieno mėnesio pirmą penk
tadienį, vietoj šeštadienio.

Prašomi visi nariai atsilan
kyti, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarimui.

Miami Lietuvių Choras ren
gia banketą su pamarginimais 
sausio mėn. 17 dieną, 5 va
landą <po pietų, Miami Lietu
vių svetainėje. Choro pamo
kos būna šeštadieniais 1:30 
valandą po pietų. Choristai 
prašomi dalyvauti pamokėse. 
Anita Karne yra musų moky
toja, žadėjo pasirodyti su Bal
tic

i-

Trio sausio 17 dieną.
M. Aleksynas, 

SLA 44 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

Pranešimas SLA 43 Kuo
pos Nariams

i

Žj Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
® katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M.
I D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
j Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Ypatingai svarbu šalto oro metu ir 

žiemą reumatikams vilkėti šiltesnius vil
nonius rubus, vilnones šiltesnes kojines, 
gerus šiltus batelius su auliukais—aukš
čiau nuo pėdos šniūreliais užvarstomais, 
arba net geriau žiemos metu dėvėti auk
štus odinius batus.

Moterims savo avaline r u p i n t i s 
ir rūbais rūpintis reikia pagal čia nuro
dytus principinius sveikatos dėsnius. 
Linkę sirgti aštriu reumatu, turi steng
tis visą laiką vartoti gerą maistą su pa
kankamu kiekiu baltymų, riebalų, ang
liavandenių, reikalingų druskų, vitaminų 
ir- pakankamą kieki gero vandens gėri
mui.

'< I?

Vasaros metu, reikia naudotis šiltam 
saulėtam orui esant ir nors ne po ilgą 
laiką tiesioginiais saules spinduliai:'.

Bendri nurodymai ligonio sergančio 
aštriu sąnarių reumatu slaugymui ir 
priežiūrai.

Philadelphia, Pa.

Pirmas ŠIA 135 Kuopos 
narių susirinkimas 1960 me
tais bus Lietuvių Muzikos Sa
lėje, Allegheny Avenue ir Til- 
ton Street, sekmadienį, sausio 
3 dieną, 2 valandą po pietų.

Nominacijas kandidatų į S. 
L. A. Centro Valdybą atlikom 
gruodžio mėnesio susirinkime; 
kuopos valdybą 1960 metams 
perrinkome tame pat susirin
kime.

Atlikus tas pareigas, sausio 
mėnesį susirinkimas bus daug 
liuosesnis, tai nariams ir na
rėms reiktų pagalvoti, kaip 
butų galima daugiau naujų 
narių prirašyti prie SLA 135 
kuopos artėjant organizacijos 
Deimantiniam SEIMUI. Reik
tų pagalvoti, ar nebūtų gali
ma suruošti kokį pobūvį ir tt. 
SLA priklauso visiems na
riams ir narėms, tai jo reika
lais visi turime rūpintis.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Brockton, Mass.

turi gulti į lovą ir J oi gulėti lovoje 
praeis ligos aktingumo reiškiniai.
Kai kada ta liga gali pasibaigti ir 
vieną mėnesį arba 6 savaites, o kaiper 

kada ji gali tęstis ir 6 menesius arba,' net 
metus, kol aktingi ligos reiškiniai pasi
baigs.

Paprastai aštraus reumato ligos rei
škiniai pasibaigia po 1 arba 3 mėnesiu 
ligos, ir po to laiko galima leisti ligoniui 
atsikelti iš lovos po trumpą laiką kiek
vieną dieną.

Po 1 mėnesio tokios būklės, reuma
tikas tampa ambulatoriniu ligoniu, bet 
.sunkios mankštos jis turi vengti net vi
sus metus aktingai ligai .jau pasibaigus. 
Ligonis turi gauti pakankamai baltymų 
riebalų ir angliavandenių, druskos, pa
kankama kieki vitaminu ir daug gero- 
vandens pagal ligonio galėjimą vandenį 
gerti.

Šilta gera patalinė, saulėtas ligoniui 
kambarys ir geras oras šiltame kambari- 
ic vra labai svarbu.
o l

(Bus daugiau)

Grand Rapids, Mich.

ŠIA 42 Kuopos Narių Žiniai

Sausio mėn. 4 dieną, 7 va
landą vakare Jurginės svetai
nėje įvyks SLA 42 kuopos me
tinis narių susirinkimas. Tuoj 
po šio susirinkimo, bus rodo
mas filmas iš šios vasaros ke
lionių po Europą ir Lietuvą. 
Taip pat Jus galėsite pasikal
bėti su tais žmonėmis, kurie 
šią vasarą lankė Lietuvą ir 
padarė šias filmas.

Tad visi (bukime šiame įdo
miam susirink :me ir atsiveski
te savo draugus ir pažįstamus 
ir pakalbinkite juos įsirašyti 
į musų garbingą organizaciją.

K. Seniūnas,
SLA 42 kuopos fin. sekr.

balsiai ; protokolų sekretorė 
M. Aleksynas išrinkta vienbal
siai; finansų sekretore- A. 
Kaulakis - 
ninkas Ad.
balsiai, 
Svvolkin 
balsiai,
Kaulakis ir S. J. Svvolkin, ko
respondentas išrinktas senas 
C. K. Braze. Po išrinkimui vi
siems gausiai paplota.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks sausio mėn. 8 die
ną, 7:30 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Po to susirinki
mai nutarta laikyti kiekvieno 
mėnesio antrą penktadienį, tai 
yra vasario 12 dieną, vietoje 
Šaštadienių, bus penktadie
niais, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių Klube. Prašomi tai 
įsitėmyti, kad nebūtų nesusi
pratimų.

finansų sekretore- 
vienbalsiai, iždi- 

Norcika 
iždo g 

ir F. Kadžius 
organizatoriai A. D.

vien- 
globėjai S. J.

vien-

*

K

¥

Chicago, Illinois >
Mes aukojam Balfui, o vie

tiniams nieko, tai A. D. Kau
lakis pasiūlė, kad paaukoti 
dėl United Fund ir dėl Verie- 
ty Childrens Hospital Coral 
Gobies, Florida. Tas pasiūly
mas atidėtas kitam susirinki
mui apsvarstyti.

ŠIA 217 KUOPOS 
narių susirinkimas bus 1960 
metų sausio mėn. 3 dieną, 
2:30 valandą po pietų, “Mar- 
ųuette Hali” svetainėje, 6908 
So. Western Avenue.

Prašome visus narius daly- 
bauti šiame susirinkime.

Kuopos Valdyba.
Susivienijimo 17 Kuopos 

Svarbus Susirinkimas
Neužmiršta. Gavome laišką 

iš Kenosha, Wis. nuo SLA 212 
kuopos vienos narės. Ji rašo, 
kad SLA 212 kuopos 50 me
tų sukakties minėjime Kaspu
tis sakė, kad jus tik vienas 
likote iš tų kurie sutvėrė kuo
pą, tai mes labai apgailesta- 
vom, kad jus nebuvot. Jus ten 
gerai veikiat, o pas mus žmo
nės pasidarė tinginiai, nieko 
neparašo į laikraščius ir nesi
lanko į susirinkimus.

Malonu girdėti, kad mane 
vis dar nepamiršta . Ačiū ger
biamam p. J. Kaspučiui ir vi
sai SLA 212 kuopos valdybai.

C. K. Braze.

SLA 43 kuopos nariams 
pranešama, kad apyskaitinis 
šios kuopos susirinkimas yra 
kviečiamas 1960 metų sausio 
men. 13 dieną, 7 valandą va
kare Lietuvių Piliečių Dr-jos 
patalpose, So. Bostone. Šiame 
susirinkime bus renkama: Fi
nansų sekretorius, organizato
riai, daktarai kvotėjai, ligonių 
lankytojai, iždo globėjai ir 
maršalka, nes praeitame susi
rinkime šie pareigūnai nebuvo 
išrinkti.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti susirinkime ir 
susimokėti mokesčius.

Šia proga pranešama narių 
žiniai, kad š. m. gruodžio mėn. 
9 dienos narių susirinkime 
buvo vienbalsiai priimtas nu
tarimas, kad sekančiais me
tais nariai kuopos reikalams 
turi mokėti vietoj 60c., vieną 
dolerį į metus už kiekvieną 
turimą draudos liudymą, iš
skiriant jaunuolius iki 18 me
tų.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopos narių svar
bus metinis susirinkimas įvyks 
1960 metais sausio 
dieną, 7:30 valandą 
Sandaros Salėje, ant 
le Street.

Miami, Florida

mėn. 13 
vakare, 

Interva-

šis Tas iš Saulėtos Floridos

SLA 44 kuopos narių susi
rinkimas įvyko 1959 m. gruo
džio mėn. 5 dieną, 7:30 valan
dą vakare, Lietuvių Klube. 
Nors buvo garsinta Tėvynėje 
ir atvirutėmis kviesti nariai, 
bet iš 60 narių dalyvavo vos 
25. Atliktos nominacijos kan- 
datų į Pildomąją Tarybą. Bal
savo tik 15 asmenų, kiti susi
laikė.

> ■■■.
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East St. Louis, III.Nutarta surengti Card Par
ty 1960 metais sausio mėn. 31 
dieną, Lietuvių Klube. Vėliau 
bus pranešta laikas.

Balfui paaukota $25.00. Pp. 
A. D. Kaulakiai aukojo $2.00, 
viso $27.00.

Mt. CarmeI, Pa.

įsitėmy- 
dalvvau-

Pranešimas SLA 63 Kuo
pos Nariams

ŠIA 52 KUOPOS 
bertaininis susirinkimas šau
kiamas 1960 metais sausio 10 
dieną, 2 valandą po pietų, se
kretoriaus namuose.

Chicago, Illinois

• SLA 63 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks naujoj vie
toj ir nauju laiku, tai yra sau
sio 6 dieną, trečiadienį, Pal- 
mer Park svetainėje, 111-th 
Street ir Indiana Avenue. Įėji
mas iš rytinio galo ant antrų 
lubų.

Visi kuopos nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
bus išduotas raportas iš pra
eitų metų kuopos vt/kios ir 
aptarti kiti reikalai, kaip tai 
prirašymas kodaugiausia jau
nuolių į SLA ir įtraukimas 
nepriklausomų klubų į Susi
vienijimą.

P. J. Kučinskas,
SLA 63 kuopo^Akį,;

J. Vaičaitis,
SLA 43 kp. fin. sekr., 
organizatorius ir koresp.

Sveikiname visus kuopos 
narius su Naujais Metais ir 
Jįnk. ne geriausios sekmas.

Visi kuopos nariai 
kitę dieną ir būtinai 
kitę tame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Po susirinkimui bus vei- 
šės ir draugiškas pasikalbėji
mas.

Kviečia Kuopos Valdyba.

Visi nariai ir visos narės 
malonėkite pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti duokles. Yra 
ir kitų reikalų apsvarstymui. 
Bus valdybos rinkimas 1960 
metams. ?

Juczas Paškevičius,

SLA 44 kuopos vaidybos 
rinkimas 1960 metams. Iš
rinkti šie veikėjai: pirminin
kas V. Skupeika išrinktas 
vienbalsiąi; vice pirm. C. K. 
Braze atsisakius, jo vieton iš
rinktas P. G. Aleksynas vien

SLA 88 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, sausio mėn. 
10 dieną, 2 valandą po pietų, 
priprastoj vietoj, 555 Collins- 
ville Avenue.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes bus kuopos val
dybos rinkimas 1960 metams, 
taipgi yra ir kitų svarbių rei
kalų aptarimui, tad viai na
riai bukite susirinkime.

Kviečia Valdyba.



Sausio 1, 1960 t r B V Y N B O 
»)

I

I

t
/

t

I

l

f

51

(
I 
/

i
lI

14 k

dESvi i
•

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Septintos 
Apskrities Metinio Suvažiavimo Protokolas

J ieva

kolas. Priimtas kaip užrašy
tas.

Bayorienė perskaitė apskri
ties valdybos posėdžių proto
kolus. Priiniti kaip užrašyti.

Apskrities valdybos nariai 
paeiliui išdavė savo raportus. 
Priimti vienbalsiai.

Dviejų piknikų raportai iš
duoti ir priimti.

Nellie T. Bayoras, Jaunuo
lių Komisijos narė, išdavė ra
portą apie pikniką, kuris įvy
ko rugsėjo 6 dieną, 1959 me
tais Lingbergh Park, N. J., 
surengtas Jaunuolių Komisi
jos. Ji negalinti suprasti, iš 
kur tiek jaunimo suvažiavo. 
Buvo išrinkta gražuolė. Pik
nikas buvo sėkmingas.

Vienbalsiai nutarta pasiųs
ti rezoliuciją Amerikos atitin
kamiems valdžios pareigū
nams, kad 7-toji apskritis pro
testuoja prieš Chruščevo at
važiavimą į Ameriką ir dėl 
Lietuvos užgrobimo.

Nutarta* kad Bronius Bal
čikonis pagamintų rezohuciją 
ir pasiųstų kur reikia.

Vienbalsiai nutarta parem
ti Amerikos Lietuvių Tarybą.

Viktoras 
nešė, kad 
sergantis 
Prašė, kad
jam kortelę arba ir 7-toji ap
skritis užuojautos laišką.

Vienbalsiai nutarta, kad sek
retorius pasirūpintų ir para
šytų laišką. Jo adresas:

Joseph Račiūnas,
Room 525,

Somull Dixon Statė 
Hospital,

So. Mountain, Pa.

Kamarauskas pra- 
Juozas Ratys yra 
ir esą ligoninėj, 
delegatai pasiųstų

se-

Pa.
Ig-

Susivienijimo 7-tos apskri
ties metinis suvažiavimas įvy
ko sekmadienį, rugsėjo 20 die
ną, 1959 metais, Pittstono Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
91 N. Main St., Pittston,#Pa. 
Suvažiavimą atidarė apskri
ties pirmininkas Adoma; Mi
liauskas 2 valandą po piet. Po 
atidarymui posėdžio, pirminin
kas Adomas Miliauskas, pas
kyrė sekančias komisijas:

Mandatų komisija — Marė 
D. Stanislovaitienė 35 kuopos, 
Marė Savage 7 kuopos, Ona 
Miliauskienė 115 kuopos.

Ženklelius prisegti
Naujalienė 115 kuopos, Mari
jona Urbonienė 115 kuopos, 
Marė C. Kizis 7 kuopos.

Maršalka Jonas Večkys 1 
kuopos.

Korespondentas — Antanas 
Ambrozaitis 115 kuopos.

Kol mandatai buvo sutvar
kyti, pirmininkas Miliauskas, 
paprašė kelis delegatus pakal
bėti. Pirmasis kalbėjo Jurgis 
Ivanauskas, apskrities iždo 
globėjas. Jis pasveikinęs visus 
delegatus, kalbėjo apie Susi
vienijimo reikalus.

Po jo kalbėjo Bronius Bal
čikonis, iš Binghamton, N. Y. 
Jis kalbėjo apie Sovietų Są
jungos ministerio pirmininko 
Nikitos Chruščevo atvykimą 
į Ameriką, kad Susivienijimo 
7-toji apskritis turėtų pasiųs
ti protesto rezoliuciją į ati
tinkamas vietas.

Taip pat kalbėjo Viktoras 
Kamarauskas, buvęs 7-tos ap
skrities vice pirm. Ponas Ka
marauskas irgi pasveikino vi
sus delegatus, pasakė kalbą 
Susivienijimo reikalais ’r pri
siminė apie Nikitą Chruščevą. 

Mandatų komisija pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja 8 
kuopos su 30 delegatų ir 7 
valdybos nariai, viso 37 dele
gatai.

Delegatai dalyvauja nuo 
kančių kuopų:

1 kuopos, Edwardsvil!e,
— Viktoras Kamarauskas,
nas Grigutis, Jonas Večkys.

7 kuopos, Pittston — Vla
das Palūpis, Stasys Norkus, 
Agota Tunkevičienė, Mary Sa
vage, Marie C. Kizis. Elena 
Stasiulevičienū, Izabelė Lisau
skienė.

32 kuopos, Buttonwood — 
Antanas Mockevičius.

35 kuopos, Wilkes Barre — 
Juozas V. Stanislovaitis, Mary 
D. Stanislovaitienė, Marie M. 
Maurutis, Al. Maurutis, Juo
zas Agurkis, Frank R. Lucas, 
Juozas Vosilius.

50 kuopos, Binghamton, N. 
Y. — Jonas Kavaliauskas, Ka
zys Stanulis, P. B. Balchiko- 
nis, Sam Chester, Elzbieta Mi- 
kelionienė.

85 kuopos, Kingston — Jur
gis Skuchas, Antanas Mulio- 
lis.

115 kuopos, Wilkes Barre,
— Marijona Urbonienė, Kat- 
ryn Kamarunienė, Ona Miliau
skienė, Jieva Naujalienė.

203 kuopos, Sebastopol — 
Antanas Pečiulionis.

Apskrities valdybos nariai: 
Pirmininkas Adomas Mi

liauskas, vice pirm. Antanas 
Ambrozaitis, iždminkas Povi
las Urbonas, iždo globėjai — 
Vincas Tamulaitis, Jurgis 
Ivanauskas, organizatorės Ma
rė Banelienė ir Nellie T. Ba
yoras.

Pirmininkas A. Miliauskas 
oficialiai atidarė suvažiavimą. 
Pasveikinęs visus delegatus ir 
svečius, suvažiavimui pranešė, 
kad SLA Pilddomosios Tarv- 
bos vice prez. ir 7-tos apskri
ties sekretorius Juozas Macei
na serga ir dėl tos priežasties 
neatsilankė į suvažiavimą.

Pirmininkas atsiklausė dele
gatų, kad įgalioti Nellie T. 
Bayoras, eiti sekretoriaus pa
reigas šiame suvažiavime, bu
vo priimtas.

Buvo skaitytas pusmetinio 
apskrities suvažiavimo proto-

Marė Stanislovaitienė 
klausė, dėl ko

mi-
Ta-

pa- 
organizatoriai 

negalėtų atsilankyti į tas kuo
pas, kurios nedalyvauja ap
skrities suvažiavimuose.

Įnešta ir paremta laikyti du 
piknikus 1960 metais. Valdy
ba pasirūpins piknikų surengi
mu.

Nutarta, kad apskrities val
dyba pasirūpintų apie sekan
tį suvažiavimą.

Atsistojimu pagerbtas 
ręs SLA narys Izidorius 
mulinas iš Wilkes Barre.

Apskrities valdybos linki
mas. Įnešta ir paremta tą pa
čią valdyba išrinkti aklamaci
jos budu.

Marė Banelienė atsisakė iš 
organizatorės pareigų. Visi ki
ti išrinkti aklamacijos būdų.

Naujas organizatorius iš
rinktas Alfonsas Morutis, 35 
kuopos narys, 37 Hill Street, 
Wilkes Bai •re.

Suvažiavimo posėdis užbaig
tas 5-tą valandą po pietų.

Pirm. Miliauskas pakvietė 
visus prie stalo. Visi navai- 
šinti skania vakariene.

Mrs. John Bayoras,
Suvažiavimo sekretorė

Waterbury, Conn.

SLA 11 Kuopos Veikla

Susivienijimo IJetuvių Ame
rikoje 11 kuopos narių susi
rinkimas įvyko 1959 
gruodžio mėn. 6 dieną, 
rinkimą atidarė ir vedė 
pos pirmininkas Tarnas 
tas. Praeito susirinkimo 
tokolą perskaitė užrašų sekre
torė Ona Lesanaitienė, kuris 
priimtas kaip užrašytas ir 
skaitytas.

J. Trečiokas padarė prane
šimą iš Tarybos susirinkimo. 
Nutarta paaukoti 10 dolerių. 
Gautas ir skaitytas ląiškas 
nuo džiova sergančių. Nutarta 
paaukoti 5 dolerius.

Buvo renkama kuopos val
dyba 1960 metams. Pasiliko 
visa senoji valdyba, kuri tar
nauja kuopai šiais 1959 me
tais. Nors nariai buvo kvie
čiami į susirinkimą atvirutė
mis ir garsinga organe Tėvy
nėje, tačiau į susirinkimą 
rių atsilankė labai mažai.

metais 
Susi- 
kuo- 
Ma- 
pro-

na- 
Ne-

(f **

■
'-.f

"'A

. . , /f

#<v ■

I

| ■

y I t v M
'/ y«!

f f '.i'-.

Naujiems Metams
štai, bedugnėj visų amžių.
Seni metai žus,

Jokie pranašai negali 
Permatyt, kas bus.

Laimingi] metų!... Laimingų metų!... 
Bet, kame mus laimė?

Kad išnyktų šėtonizmas
Ir atomo baimė...

Kad užstotų Lietuvoj 
Šviesioji gadynė,

Ir sulauktų kitų švenčių
Jau laisva tėvynė!...

Kad apleistų Lietuvą
Svieto perėjūnai,

Ir sugrįžtų ištremti
Broliai mus, klajūnai.

Iki tikslo kelias ilgas,
Ilgas ir skausmingas,

Kad lietuvis butų laisvas,
Laisvas ir laimingas.

Pirmyn -
Pirmyn -

Nėra kitų
Kaip tėvynė viena.

Sofija Ambrazevičienė.

• be abejonių!... 
kiekvieną dieną!

“motinėlių”—

ŠPOSAI
Sutinkant Naujus Metus, 

laisvoje Lietuvoje linksmino
si, kaip kas galėjo. Pažįsta
mieji sueidavo ir, prie gausiai 
parengto stalo, mušant dvy
liktai valandai nakties, pakel-’ 
davo pilnas taures, šaukdami 
“valio” sveikindavo vieni ki
tus, linkėdami ilgiausių metų 
ir visokiausio pasisekimo.

Dar linksmiau 
sutikdavo Naujus 
riškiai, susirinkę 
ramovėj. Ten

ne vi- 
lemta linksmintis 
Tarnaitės, greta 
pulkininko Gri-

kapitono Survilos, 
dailios mergaitės, 

.Jų ponai 
Metų

vienatvė, 
pat. ruo- 
Pelikutis, 
pasiunti-

ir puošniau 
Metus ka- 
karininkų 

būdavo ne tik
aukšti pareigūnai, bet ir pats 
prezidentas. Po sutikimo, gro
jant kariškam orkestrui, pra
sidėdavo šokiai ii- linksmybė 
ir tesėsi iki baltos dienos.

Bet, kad ir Lietuvoj, 
siems buvo 
tą vakarą, 
gyvenančių, 
gaičio ir 
jaunos ir
labai nuobodžiavo, 
išėjo sutikimui Naujų 
į ramovę ir ateis tik apie ry
tą, o jos • turi sėdėt namuose 
ir dabot butus. Tuom labiau, 
joms šiandien sunki 
nes kareiviams, taip 
šiamas pobūvis ir 
gražus pulko vado
nys, negalės ateit, kaip visuo
met, jas palinksminti.

— Matai, sesele, tarė Gri
gaičių Onutė, koks musų li
kimas... Visi linksminasi, o tu , 
sėdėk, kaip koją įkirtus!... O 
kodėl?... Todėl, kad mes bied- 
nos. Butumem turtingos, pa- 
sidažytumem, pasipuoštumem, 
kaip musų ponios. Manai, ma
no ponia graži? Kur tau!... 
Tik dažais ir laikosi... Ana, 
vakar mačiau, atriešė vėl nau
ją dėžulę pudros ir paišelių 
lupoms.

Jinai nubėgo į ponų mie
gamąjį ir, atsisėdus prieš veid
rodį, pradėjo dažytis. Tuo lai
ku, Marytė traukė iš spintos 
ponios sukneles ir, vieną po 
kitos, mieravo. Prisidažę ir 
pasipuošę, abidvi vaikščiojo 
po kambarius ir gėrėjosi veid
rody.

— Na, ką sakė Onutė, ar 
butume blogesnės už musų 
ponias?!...

— Anei kiek, tarė Marytė. 
Bet, žinai, brangioji, aš norė
čiau pažiūrėt, koks iš manęs

žina dėl kokios priežasties na
riai nesilanko į kuopos susi
rinkimus, ypač į svarbius, ko
kiu buvo šis susirinkimas, ku
riame buvo nominuojami kan
didatai į Pildomąją Tarybą.

Po susirinkimo nariai susė
do prie stalų ir tarėsi ką rei
kia daryti ateityje, kad nariai 
gausiau lankytų susirir.Irimus 
ir kad butų galima ką nors 
padaryti Susivienijimui ’r vi
siems nariams.

Susirinkimas praėjo tikrai 
gražioje ir 
koje.

broliškoje nuotai- 
Ąlbinas Kušlis.

S-

t

Einam

pašto- 
miesto

butų karininkas.
Jinai nubėgo į gretimą butą, 

atnešė su savim kariškus dra
bužius ir pradėjo rengtis.

Onutei patiko tokia mintis. 
Jinai ištraukė iš spintos pul
kininko uniformą ir apsirengė, 
be to, da uždėjo kapurę ir 
prikabino kardą, išėjo, prie 
vartelių, į gatvę. Tuo laiku ėjo 
prošalį du kareiviai, jie ati
davė pagarbą ir nužygiavo to
liau.

— Maryti... Maryti... rėkė 
jinai, įbėgusi. Kareivėliai ati
davė man pagarbą!... 
abidvi į gatvę!...

Išėjo abidvi ir, kiek 
vėję, ėjo nuo Šančių 
link.

Šančių priemiestis Kaune — 
kariškas rajonas, kur randasi 
didžiausios kareivinės ir stovi 
daug kariuomenės, tai visuo
met yra didelis judėjimas ka
riškių. Pakeliui, mergaitės su
tiko daug kareivėlių ir kari
ninkų. Visi joms, nekreipdami 
dėmesio, atidavė pagarbą, o 
jos tinkamai atsakė, tingiai 
pamoję ranką palei kepurę, 
kaip ir tinka aukšto rango ka
riškiams.

Tokiu budu, jos linksmai 
daėjo iki stoties ir, greičiau
siai, butų viskas gerai pasi
baigę, jei jos grįžtų atgal ir 
nesugalvotų užeit į stotį. Ten 
jas pamatė stoties komendan
tas. Sulig laikysenos ir metų, 
jos neatatiko rangui ir pasi
rodė jam įtartinos, todėl jis 
liepė jas suimt ir, iki išaiškini
mo, pasodint į stoties daboklę. 
Nieko negelbėjo nei ašaros, 
nei maldavimai, komendanto 
įsakymas griežtas, ir musų 
gražuolės, keikdamos savo su
manymą, turėjo nakvoti šalto
joj, beveik tamsioj, daboklėj, 
kur paluby degė tik viena ma
ža lemputė, taip, kaip buvo, 
kariškoj uniformoj. Tik ryt 
dieną, pavakary, jų ponai jas 
išvadavo.

Viskas nebūtų jau taip bai
su, sakė Onutė draugei, bene 
pakars?!... Bet kaip dabar pa
rodyt akis Pelikučiui? Šitaip 
apsisarmatijom!... Išjuoks!

Sofija Ambrazevičiene.

Atlanto Pakraščio 
Skautų Veikla

Gruodžio »5-6«d. Hartfordo 
YMCA patalpose įvyko rytinio 
pakraščio skautų vadų suva
žiavimas. Dalyvavo 26 vado
vai iš įvairių rytinio pakraš
čio vietovių. Suvažiavimo me
tu buvo atydžiai gvildentos 
skautiškos problemos, susipa
žinta su naujomis tvarkos tai
syklėmis ir programomis bei 
sudarytas 1960 m. rajono 
veiklos planas. Vadovai taip 
pat nusprendė kiekvienoje vie
tovėje surengti skautiškai 
spaudai paremti vakarus.
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Gruodžio 5 d. iškilmingos 
sueigos metu buvo išleista 
Atlanto rajono skautų vado- 

mokyklos pirmoji laida, 
šią mokyklą baigė 12 vadovų, 
kurie gavo atitinkamus Vy
riausio Skautininko pažymėji
mus: V. Bitenas ii' A. Bitėnas 
iš Elizabeth, N. J.; V. Dam
brauskas, R. Venckus iš Bos
tono; J. Valiulis ir A. Velička 
iš VVaterbury, - Conn.; A. Ri
mas iš New Yorko; R. židžiu- 
nas, R. Matonis, V. Gedmin- 
tas, D. Glodas ir A. Prancke- 
vičius iš VVorcesterio. Instruk
toriams J. Raškiui ir A. Sau- 
laičiui, jr., taip pat buvo su
teikti pažymėjimai. šiems 
kursams vadovavo Anlanto 
rajono vadeiva A. Banevičius 
iš Bostono. Jam. Vyriausias 
Skautininkas suteikė garbės 
pažymėjimą ir išreiškė padėką 
už šį svarbų darbą vadovų la
vinimo srityje.

Atlanto rajonui yra paskirti 
šie nauji vadovai: Bostono 
tuntininku — M. Subatkevi- 
čius, rojono vadeivos pava
duotoju. — Ig. Petniunas iš Į

Hortfordo, skautų vyčių sky
riaus vedėju — J. Raškys iš 
Nevv Britain, Conn., skautų 
skyriaus vedėju — V. Dam
brauskas iš Bostono.

Lapkričio 22 d. Bostono 
skautų tuntas atšventė savo 
veiklos 10 metų sukaktį. Iškil
mingoje sueigoje išsirikiavo 
apie 160 skautų ir skaučių. 
Nusipelnusiems vadovams ir 
lėmėjams buvo įteikti ordenai 
Už NUOPELNUS: F. Karo- 
sienei, inž. V. Kubiliui, inž. J. 
Vaičjurgiui, prof. Ig. Končiui 
ir Manomaičui. Visa eilė skau
tų buvo apdovanoti žemesniais 
pažangumo žyminiais. Prof. 
Ig. Končius savo žodyje gra
žiai apibudino skautybės pas
kirtį ir peržvelgė Bostono 
skautų veiklą, šventės proga 
skautus-skautes sveikino Lie
tuvos Garbės Konsulas adv. 
A. Shallna, kun. St. Yla, tėvų 
komiteto pirm. Ig. Vėliniškis. 
Po iškilmingos sueigos sekė 
Jaužas su menine programa, 
vaišės ir šokiai. Už puikų 
šventės suorganizavimą ir 
pravedimą padėka priklauso 
A. Treiniui ir jo štabui.

Noah Webster - Amerikiečių Kalbos Tėvas

Prieš 200 motų, 1758 metais 
Bpalio 16 d., gimė žmogus, ku
ris buvo vadinamas Amerikie
čių Kalbos Tėvu. Be tautinės 
kalbos negali būti tautinės li
teratūros.

Praėjus 25 metams, 1783 
m., kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasiekė savo ne
priklausomybės, Noah Webs- 
ter, jaunas mokytojas, vienas, 

I be jokios pagalbos, sukurė 
tautinę kalbą, išleisdamas rai
džių tarimo knygą, kurios mi
lijonas kopijų kas metai per 
tris ketvirčius šimtmečio bu
vo išparduota. Šios garsios 
knygos, žinomos “Webster 
Blue-Blacked Speller” vardu, 
įžangoje jis įrašė sekančius 
žodžius:

“Autoriaus noras yra padi
dinti konfederatinių Amerikos 
respublikų garbę ir turtą. Šis 
kraštas netolimoje ateityje tu
ją pasižymėti savo literatūri
niu pagerinimu, kaip jau pa
sižymėjo savo liberališkumu 
civilinėse ir ekležiastinėse kon
stitucijose”.

Webs'teriui nebuvo svetima 
jo laiko politika ir politiniai 
įvykiai. Jis narsiai kovojo už 
Konstitucinės Konvencijos su
šaukimą 1787 m. ir du metus 
prieš tai jis išleido savo “Sket- 
ches of American Policy”, 
apie kurią buvo aprašyta, kad 
“tai yra turbut pirmas para
šytas valdinės formos pasiu- j 
lymas, kuris buvo labai arti- 
mas tai formai, kuri konvenci
jos metu buvo nustatyta”.

Noah Webster gimė ir augo 
West Hartford, Connecticut. 
1774 metais jis buvo išsiųstas 
į Yale koledžą. Prieš išvyks
tant jo tėvas jam davė pata
rimą “tarnauk savo generaci
jai ir daryk gero pasauliui”.

Vėliau, būdamas kaimo mo
kytoju, jis suprato darbo rei
kalingumą tarnauti daugeliui 
generacijų. “Jaunimo auklėji
mas”, jis rašė, “visose val
džios formose yra pirmutinis 
objektas. Ankstyvu gyvenimo 
metu įspūdžiai paprastai su
formuoja individų charakte
rių visuma suformuoja bendrą 
tautos charakterį”.

Webster turėjo sunkumų 
rasti leidėją savo knygai, bet, 
kaip istorikas Henry Steele 
Commager rašo:

“Knyga iš karto buvo pa
gauta. Per kelis metus ji mo
nopolizavo šią sritį. Per jos 
gerą įtaką jaunų amerikiečių 
generacijos mokėsi tuos pa
čius žodžius, tą patį raidžių 
tarimą, skaitė tas pačias apy
sakas ir gavo tas pačias mo
ralines pamokas”.

Profesorius Commager dar 
prideda: “Webster padėjo lai
svoms amerikiečių generaci
joms pajusti ju kalbos infe- 
rioritetą ir davė jiems jų kal
bos kilnumo pajutimą. Jis pri-

sidėjo daugiau kaip bet koks 
kitas asmuo prie amerikiečių 
kalbos suvienodinimo ir ak
cento bei žodinių skirtumų 
išvengimo, kas gali parodyti 
išsilavinimo, klasinius ar reli
ginius skirtumus”.

Ne viena kita nereliginė 
knyga taip plačiai nepaplito, 
taip giliai neįsmigo, taip ilgai 
nesi tęsė, kaip Websterio kny
ga, pažymėjo Cammager, už
akcentuodamas, kad net civi
linio karo išvakarėse Jeffer- 
son Davis pasakė: “‘Virš vi
sų kitų žmonių mes esam vįe- 
nas ir virš visų kitų knygų, 
kurios mus sujungė į bendros 
kalbos ryšį, yra Noah Webs- 
terio reidžių tarimo knyga”.

Amerikos literatūros istori
kas Van Wyck Brooks taip 
nupiešė gyvo Wcbsterio por
tretą: “Aukštas, lieknas, juo
du apsiaustu apsivilkęs vyras, 
su juodomis šilko kojinėmis

ir su keistu Senovišku apsieji
mu (jei jus jį būtumėt su t i- 

1 tikę Kinijoj, tuojau būtumėt 
atpažinę, kad jis kilęs iš Con- 
necticub), savo širdies gilu
moje visada ūkininko sūnūs, 
judrus, pats sau svarbus, tuš
čias, bet tiesus ir teisus, ag
resyvus, mokas užimti, moky
tojas, žurnalistas, parašęs 
apie bankinius reikalus ir me
diciną, ii' tačiau, nežiūrint 
šių visų įvairiausių interesų, 
turėjęs plačius ir tikslius 
mokslo pagrindus, jis New 
Havene rašė savo žodyną, ku
riam kelią parengė jo raidžių 
tarimo knyga, — nauja Ne
priklausomybės Deklaracija”.

Šiandien Amerikoje “VVebs- 
teris” yra žinomas su “žo
dynu”. Tačiau Websleriui ata
tinkamą istorinę vietą Ameri
kos litc-raturoje duoda no ši 
rašytojų dažnai revizuojama 
knyga, bet faktas, kad šis už
sispyręs Japkis kovojo, kad 
butų amerikiečių kalba. Ir, 
kaip jis išspranašavo, iš šios 
kalbos dirvožemio išaugo ir 
bujojo literatūra', CC.

“Persiauklėjimo” 
Kursai

Elta praneša, kad vien tik 
Kauno mies.e yra suorgani
zuota daugiau kaip 300 kursų 
komunistinėms temoms studi
juoti. Ryšium su tuo, kad ne
seniai yra išleista nauja kom. 
partijos istorija, jos studija
vimas partiniuose kuinuose 
užima pirmą vietą. Daugeliui 
partiečių, anksčiau studijavu
sių ar aklai įsikalusių stalini
nės istorijos tezes, dabar ten
ka visiškai “peršiauklėti” ir 
išmokti partijos istoriją ver 
tinti pagal chruščevinį stilių. 
Greta minėtų studijinių kur
sų Kaune (ir kitose vietovėse) 
suorganizuota “agitatorių mo
kyklos”. Viso Kaune “politi
nio švietimo” rateliuose pra
dėjo mokintis apie 7,000 as
menų.

Iš Lietuvos į Švediją._ esą 
eksportuojami gyvi unguriai. 
Pastaruoju metu sugauta 110 
tonų užgurių.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingi] žinių 70 m. ŠLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadvvay, South Boston, Mass. 
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 ki 3:00 valandai po p etų.

BOSTON. MASS. laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadien'o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, HX. Margutis. Vedėja L Vanagaitiene 
6755 S. Western Avė., Chicago, III.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Rnlnh VsMkr 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-l :30 p. į

HARTFORD, CONN., Lietuvių Rad o Valanda. Vedėjas Ma
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4:00-5:00 v. p į

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Ilour. Vedėjai J. Maceliu 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Čal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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vicepirm. — Juozas
Vida Gin-

Pomirtinių ir

SLA Vajaus Komisijos 
Nariai Posėdžiavo

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

Yorko ir 
lietuviams. Šalia

Lietuviu Amerikoje
Iždininkui Pasirašyti
19, 1959 Metais

Nauja Operetės Choro 
VALDYBA

!
i 
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Viso_______________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso 

Išmokėtos ligoje pašalpos

Palaikydamas ' ryšį su musų 
mylimaisiais telefonas yia vie
na priemonių, 
mums kasdien.

3148 W. 63rd St., Chicago 29. HL
Telefonas Republic 7-7868

J.
J.
o.
A.
P.

išgyvenę 
metus po

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti
1 Prezidentui ir

Gruodžio

Demokratų Klubas Pagerbė 
Jievą Trečiokienę

SHAUNS
(Shalinskas)

tarnaujančių 
O dabar te-

4

IŠftJO NAUJA KNYGA

Pirmadienį, gruodžio 28 die
ną Susivienijimo centre lankė
si prezidentas Povilas Dargis 
ir vice prezidentas Juozas Ma
ceina. Jiedu, kaipo Vajaus Ko
misijos nariai, atvyko centran 
pasitarti su sekretorium ir 
Vajaus Komisijos nariu dr. M. 
J. Viniku dabar einanč'o Pa
žangos Vajaus telkimui narių 
į organizaciją reikalais. Nors 
posėdžiai tęsėsi neilgai, bet 
per tą laiką aptarta butin'ausi 
vajaus reikalai ir jieškota bū
dų, kad vajaus metu butų pri
rašyta kodaugiausia naujų 
narių ir vajus butų tikini sėk
mingas. Taipgi aptarta, ar yra 
galimybės pratęsti toliau da
bar einantį Deimantinį Vajų.

Apie Vajaus Komisijos pa
darytus nutarimus bus pra
nešta vėlau.

SLA 152 KUOPOS 
narių met’nis susiri nk imas 
šaukiamas 1960 metais sausio 
mėnesio 12 dieną, antradienį, 
8 valandą vakare, svetainėje 
po numeriu 168 Marcy Ave
nue, Brooklyne.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus rinkimas 
kuopos valdybos 1960 metams 
ir aptariami kiti svarbus rei
kalai. Taipgi užsimokėkite 
mėnesinius mokesčius, kad ne
būtumėt suspenduoti. Iki pasi
matymo kuopos suvirinkime 
sausio 12 dieną.

Pirm. F. Stankūnas, 
Sekr. F. Lavinskas.

Priešmetinis Susivienijimo 
38 kuopos narių susirink mas 
įvyko šių metų gruodžio mėn. 
3 dienos vakare 
menkos Piliečių 
posc, 280 Union 
lyne.

Pirmiausia po 
atidarymo buvo 
protokolas praeito 
mo. Po to skaityti laiškai ir 
pristatyti du nauj; nariai, ku
rie priimti vienbalsiai.

Sekė kuopos valdybos rin
kimas 1960 metams. I’game- 
čiui kuopos pirmininkui J. 
Aymanui ats sakius pasilikti 
tose pareigose ant toliau, pir
mininku išrinktas advokatas 
S. Briedis. Kiti valdybos na
riai beveik visi pasiliko tie 
patys, kurie kuopai tarnauja 
šiais metais: vice pirmininkas 
St. Volskis, užrajų sekreto
rius A. Jonikas, finansų sek
retorė A. Mrozinskas, iždinin
kas F. Bručas, iždo globėjai 
J. Valaitis ir Purenąs (nau
jas), 'taipgi jis išrinktas ir 
korespondentu.

Po kuopos valdybos rinki
mų, buvo nominuojami kandi
datai į Pildomąją Tarybą. Su
sirink'mas, kaipo priešmeti
nis, nebuvo gausus nariais, j 
Nariai turėtų daugiau domė
tis savo organizacijos reika
lais ir dažniau lankyti kuopos 
susirinkimus. Koresp.

New Yorko Operetės choras 
sekančiam sezonui išsirinko 
naują valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas — Stasys Vaškys 
(111-50 117 Street, So. Ozone 
Park 20, N. Y. Telefonas MI 
1-1512),
Lapurka, sekr. 
tautaitė, ižd. — Jonas Jankus 
ir reikalų vedėja 
ja Žukauskienė, 
gentu ir toliau bus muz. My- 
kolas Cibas, o pavaduotoju —

muz. Vytautas Strolia. Visais 
choro reikalais galima kreip
tis į pirmininką.

Per praėjusius metus cho
ras turėjo ypatingai daug 
pasirodymų New 
apylinkės
vien dainų choras yra pasta
tęs nuotaikingą Lietuvos kai
mo jaunimo vaizdelį “Jauni
mėlis”, parašytą A. Merkelio.

Sekantis Operetės choro pa
sirodymas bus Vasario 16 d. 
m nėjime, Webster Hali, New 
Yorke.

Choras praktikuojasi kiek
vieną sekmadienį nuo 8 iki 10 
vai. Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Visi 
dainos mėgėjai kviečiami 
jungtis į choro narių eiles.

Gruodžio 20 d. p. Arūnų bu
te įvyko Akademinio §kautų 
Sąjūdžio New Yorko skyriaus 
susirinkimas. Du skyriaus na
riai — Vytis Virbickas ir Vi
das Montvila buvo atsivežę 
dalį savo sukurtų paveikslų. 
Apie šiuos paveikslus ir ben
dromis meno temomis kilo į- 
domios diskusijos. Jaunieji 
menininkai yra griežtai mo
dernizmo sekėjai. Gi dauge
liui ši nauja meno kryptis yra 
nesuprantama, kiti net jokio 
grožio čia įžiūrėti negali. Po 
diskusijų daug kam nušvito, 
kad šioje neaiškių figūrų — 
daugiaspalvėje meno šakoje 
galima įžiūrėti grožį ir pras
mę. Sueigos metu buvo net 
iškeltas pasiūlymas surengti 
jaunųjų menininkų kurinių pa
rodą New Yorke, idant suįdo
minti studijuojantį jaunimą su 
moderniuoju menu.

Gruodžio 13 dieną Sandaros 
Name So. Bostone įvyko 45 
metų jubiliejinis banketas, ku* 
riame buvo pagerbtas jauni
kaitis Kazys Pratapas, kuris 

I jau eina 92 metus, tačiau at
rodo dar gana stiprus jauni
kaitis.

Banketo salė buvo pilna 
svečių ir jaunikaič o draugų.

Banketo programą pradėjo 
Sandaros 7 kuopos pirm. S. 
Jakubauskas, taręs kelis žo
džius, tolimesnį programos ve
dimą perdavė J. Lėkiui. Jau
nikaitis Kazys Pratapas gavo 
daug sveikinimų raštu. Kalbas 
pasakė ir žodž u sveikino: A. 
Chaplikas, J. Sonda, Zokas, 
V. Stelmokas, A. Matjoška, 
prof. Ig. Končius, ir kiti.

Pats jaunikaitis tarė padė
kos žodį. Tarp kitko jis pa
reiškė: Prieš 50 metų einu 
gatve, sutinku žmogų ir klau
siu ar tu lietuvis
tinku kitą ir klausiu ar tu pa
liokas 
ir klausiu ar tu ruškis—tyli, 
sutinku ketvirtą ir klausiu ar 
tu vokietis

Tai žmogus prisimeni savo 
jaunystės dienas ir kas buvo 

*prieš 50 metų. Pažymėtina, 
kad senosios kartos žmonių 
tarpe buvo ir liko didelė savo 
artimo meilė ir draugystė. 
Šiandien žmonių tarpe to ne
bėra, daugiau pavydo, neapy
kantos ir nesugyvenimo, todėl 
sveikintini visi Sandaros 7 
kuopos nariai, kad jie nepa
miršo pagerbti savo seniausią 
žmogų, kuris būdamas jaunės

ią visur dalyvaudavo, dirbo 
inigiškai rėmė lietuviškus 

reikklus ir Lietuvos laisvini
mo

Sandaros Moterų Klubo per
sonalas puikiai paruošė vaka
rienę, kuriai vadovavo moterų 
kuopos pirmininkė J. Keslerie- 
nė.

Vakarienės ruošymo suma
nytojams J. Lėkiui ir kitiems 
priklauso didelė padėka.

Tegyvuoja Sandaros visų 
narių tarpe artimo

arbus.

Sausio 1, 1960

Į
jaunikaičiui Kaziui Pratapui 
ilgiausių metų!

A. Andriulionis,
Sandarietis.

Lietuvos Atstovo 
Pareiškimas

kad ant jos liežuvio nėra tiek 
padėkos žodžių, kiek ji norėtų 
ištarti iš širdies. Klubo pirmi
ninkas ją pasve kino ir pasakė 
trumpą kalbą apie jos gra
žų pasidarbavimą DemokraCų 
Klube ir nuo klubo įteikė jai 
$25.00 vertės boną. Buvo ir 
kitų gražių sveikinimų ir do
vanų, kurias įteikė jos drau
gai.

“As buvau visai viena Naujų Metų išvakarėse 
.. .ir smagiai praleidau laiką

Praėjo Kalėdos. Senieji me
tai eina į galą. Švenčių proga 
musų mintys vėl skrieja pas 
savus, musų nelaiminguosius 
tautiečius Tėvynėje ir ypa
tingai Sibiro tremtyje.

Besibaigiančių metų bėgy
je, Amerikos lietuvių organi
zuota visuomenė atsidėjusi 
sekė lietuvių tautos kančią, 
jai užjautė ir stengėsi ją pa
lengvinti. Ji siekė palaikyti 
ir jos viltį busimu tautos pri
sikėlimu. Pasitinkant Nau
juosius Metus, Lietuvos nenu
ilstami draugai, beabejo, pa
siryš tą kilnųjį darbą toliau 
tęsti.

Šia proga reiškiu nuoširdžią 
padėką visiems Amerikos lie
tuviams už šaunią talką Lie
tuvai. Kankinė tauta tą pagal
bą dideliai įvertina ir jos nie
kad neužmirš.

Švenčių proga, negalėdamas 
asmeniškai pasveikinti visus 
geraširdžius Amerikos lietu
vius, bent šiuomi juos nuošir
džiai sveikinu. Linkiu, kad 
Naujieji Metai butų Lietuvos 
geradariams* laimingesni kad 
iie sustiprintų teisingą taiką 
ir priartintų lietuvių tautos 
laimingesnį rytojų.

J. Rajeckas, 
Lietuvos Atstovas.

Gruodžio 9 dieną Newarko 
Lietuvių Demokratų Klubas 
pagerbė klubo sekretorę Jievą 
Trečiokienę, jos gimtadienio 
proga. Tas įvyko šv. Jurgio 
Dr-jos salėje.

Tą vakarą buvo klubo mė
nesinis susirinkimas, klubo 
pirm. Pranas Šreibakauskas 
(Sneider), pravedė trumpą 
susirinkimą ir po tam iššaukė 
p. Trečiokienę į kitą salės 
kambarį būtent kitu reikalu 
su ja pasikalbėti, ji sugrįžus 
į susirinkimo kambarį pamatė 
ant stalo visokių valgių ir gė
rimų, vidury stalo didelis gim
tadienio pyragas, ir jai čia 
sudainuota Happy Birthday ir 
Ilgiausių Metų. Čia ji buvo < 
labai nustebinta ir pasakė,

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė 

at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
os. Koplyčias suteikiam ne

mokamo t visose drlyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F W. SHALJNS ER 

J. B SHAUNS 
Tel. Vlrginia 7-4499

“Vienais metais aplinkybės 
taip susidėjo, kad aš visai vie
niša turėjau ‘sutikti Naujus 
Metus. Aš todėl sėdėjau ir 
jaučiau pati sau didelį pasi
gailėjimą, bet suskambo tele
fonas. Aš atsiliepiau ir taip 
susijaudinau, kad vos neiškri
to man telefono ragelis. Čia 
buvo mano sūnūs Laivyno lei
tenantas, kurs skambino iš 
Honolulu. Jus galit įsivaiz
dinti koks buvo susijaudini
mas išgirsti jo balsą ir nau
jieną, kad jo žmona laukia 
ahtrojo kūdikio. Ar 
mingi Nauji Metai? Tai 
didelis džiaugsmas—dėka 
fono.”

Viena diena anksčiau, gruo
džio 8 dieną Trečiokų naujoj 
rezidencijoj, Orange, N. J., 
buvo susirinkę jos artimų gi
minių ir draugų ją pasveikin
ti gimtadienio proga, jų tar
pe buvo ir jos sūnūs Albinas 
drauge su žmona Aldona, ku
rie čia atvykę keliems mėne
siams iš Vokietijos.

P-nai Trečiokai,
Newarke apie 37
vienu adresu, šiomis dienomis 
pardavė savo namą ir nusipir
ko kitą gyvenimo vietą po 
num. 185 Sterling Drive, N. 
Orange, New Jersey. Senam 
name Trečiokai praleido savo 
gražiausias jaunystės dienas, 
ten iie turėjo daug garbingų 
svočių, jų namas įbuvo kiek- 
vienio svečio pastogė. Jie tiki
si sulaukti svečių naujam na
me. Korespondentas.

įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

> Tel STagg 2-504.1

'^atthew P ftalh
BTE1AAUSKAS

FUNERAL HOME
BALTRUNAS-BAT TON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn. N Y 
NOTARY PUBLIC

ROCKFORD, ELl.
Jei galvojate parduoti ar I 

pirkti namą bei kitokią nuo- įj 
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skana-

WO 5-5890
Taip pat patarna'’j«me _ 
ir siuntinių persiuntimui j U 
Lietuvą ir kitus kraštus. fl

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė. I

pinigų

Išmokėtos pomirtinės
PRANAS BLAŽEVIČIUS, 51., Bridgeport, Conn., gi

męs 1886 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 5, 1923 m. Mirė gruodžio 12, 1959 m. 
Velionio žmonai, Elenai Blaževičienei, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________

JUZE BAKŠIENE, 57 kp., Worcester, Mass., gimusi 
rugsėjo 20, 1884 m., Alytaus apskr., Lietuvoje. 
.Prie SLA' prisirašė birželio 5, 1927 m. Mirė gruo
džio 3, 1959 m. Velionės sunui, Jonui Bakšiui, 
pomirtinės išmokėta ________________________

ONA ULINSKIENB, 77 kp., Rockjford, III., gimusi 
rugsėjo 10, 1890 m., Susnikų kaime, Kalvarijos 
valsč., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
6, 1919 m. Mirė rugsėjo 14, 1959 m. Velionės 
vyrui, Juozui Ulinskui, pomirtinės išmokėta-----

DONATAS PAULAUSKAS, 115 kp., Wilkes-Barre, 
Pa., gimęs gruodžio 25, 1935 m., Kretingoje, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo '22, 1952 m. 
Mirė gruodžio 6, 1959 m. Velionio tėvui, Vytau
tui Paulauskui, pomirtinės išmokėta --------------

MARCELE SUFKIENE, 124 kp., Hartford, Conn., 
gimusi spalių 10, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 12, 1927 m. Mirė spalių 16, 
1959 m. Velionės dukteriai, Annai Slifkas, po
mirtinės išmokėta ___ ___________________ ’—

KARANAUSKAS, 6 kp., Plymouth, Pt., sirgo 6 savaites..................
STADULIS, 32 kp., Buttonwood, Pa., sirgo 9 sav. 5 d. ---------------
KARPA VIČIEN®, 66 kp., Ansonia, Conn.. sirgo 4 sav. 6 d.-----------
ALELIUNAS, 74 kp., Chicago, III., sirgo 3 sav. 4 d. -----------------
KLUMBYS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 2 sav. 4 d. ..........................

U. SHULTZ, 77 ly?., Rockford, III., sirgo 5 sav. 6 d. --------------- --------
P. ŠERNAS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 3 savaites--------------------------
A. KIZAS, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 3 sav. 2 d...................
P. ALEKNA, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 sav. 4 d.-----------------
P. KUIZINAS; 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 11 sav. 6 d. --------------------
J. KUIZINAS, 224 kp.. Bulpitt, UI., sirgo 4 savaites . ............. ........... ..
J. ANDRIUŠKEVIČIUS, 242 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 12 savaičių
V. SAVITCH, 274 kp., Spring Valiey, III., sirgo 3 sav. 2 d.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
135 VVEST 14th STREET Licensed b) USSR 

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

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

baltgudiją, Latviją, estiją ir kitas

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-8980

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue

$45.00
83.00
15.00
24.50
64.00
36.00
40.00
30.00
57.00
92.50
48.00
54.75
30.00

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1451
682 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Kiek

89 Raymond Plaza W.
NE W ARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą, 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų nęrmas ir patarnaivmus.

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

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,

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
rašti ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti

NEPRIKLAUSOM } LIETUVA 
‘NEPRIKLAUSOMA IJETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dt ada daug žinių ii lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

Parašyta 8. MICTIELSONO važiuojant • pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais Šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova;1 Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pssiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadwav So. Boston 27, Mass.

75 centaL

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Jdomiauvas 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams. $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams. $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite jei pasiųsite čeki arba Mansy Orderi to* 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Habted Street, Chicago 8, lllinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS




