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ALŽERIJOS PRANCŪZAI PRIEŠ 
PREZIDENTĄ DE GAULLE

New Yorko Lietuviai Paminėjo 
Gen. Konsulo Budrio Sukakti

S

Kubos perversmo vadas ir dabartinis ministe
ris pirmininkas Fidal Castro užgaulioja Jung
tines Amerikos Valstybes. - Čikagiečių Leonų 
sūnūs ir duktė atvyko Amerikon

Praeitų visų savaitę laikraščiuose pirmų vietų užė
mė Aižė rijoj gyvenančių prancūzų keliamos riaušės 
prieš Prancūzijos prezidentų Charles de Gaulle. Ne 
taip seniai Alžerijos kolonistai prancūzai nuvertė Pran
cūzijos valdžia ir suteikė galių dabartiniam Prancūzi
jos prezidentui Charles de Gaulle, tačiau paplitus vėjui 
iš kitos pusės, tie patys Alžerijos kolonistai prancūzai 
nusistatę prieš de Gaulle ir organizuoja demonstracijas. 
Jie yra priešingi prezidento de Gaulle nusistatymui 
laisvais rinkimais išspręsti Alžerijoje iškilusį šių dienų 
svarbų klausimų, kuris veda prie revoliucijos grėsmės. 
Pri 
prieš
Massu, bet vėliau tarpe generolo Masso ir prezidento de 
Gaulle įvyko nesusipratimai, ir dėl tos priežasties pre
zidentas de Gaulle generolų Massu paliuosavo iš para
šiutininkų vadovybės. Tokis prezidento de Gaulle el
gęsis nepatiko Alžerijos kolonistams prancūzams ir jie 
pradėjo reikalauti sudaryti glaudžius draugiškumo san
tykius tarp Massu ir de Gaulle.

Dabar tie patys Alžerijos prancūzai kolonistai or
ganizuoja demonstracijas prieš de Gaulle dėl to, kad 
jis yra nusistatęs laisvais rinkimais išspręsti Alžerijos 
klausima. Teigiama, kad Alžerijoje iškilusiu konfliktu 
susirūpino Prancūzijos valdžios žmonės ir net penki 
ministeriai ruošiasi pasitraukti iš valdžios, jų tarpe ir 
ministeris pirmininkas Bebre. Taip esant, vėlesni pra
nešimai sako, kad prezidentas de Gaulle mano kreiptis 
į tautų ir imtis grieštų diktatoriškų priemonių išgelbė
jimui Įlenktosios respublikos, 
jos konstitucijų prezidentas gali paleisti parlamentų ir 
valdyti kraštų diktatorišku budu.

Alžerijoje esantieji Prancūzijos kariuomenės va
dai kai kurie nuėjo pas kolonistus, todėl Alžerijos ka
riškų pajėgų vadas Challe pasiuntė Paryžiun štabo pul
kininkų pasikalbėti su prezndentu de Gaulle, kad san
tykiai butų kiek galima sušvelninti ir kad de Gaulle pa
keisti] savo grieštų nusistatymų, kad kolonistus reikia 
sutvarkyti. Tuo tarpu- Alžerijoje neramumai plečiasi, 
demonstracijos ruošiamos įvairiuose miestuose.
Kubos perversmo vadas Castro nerimsta

ries pora metų alžeriečiai reakcininkai buvo sukilę 
Prancūzijos respublikų, tam pritarus generolui

Pagal naujų Prancuzi-

sutiktas, jam buvo 
atitinkama apsauga,

Kubos perversmo vadas ir 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Fidel Castro, po įvy
kinto perversmo Kuboje, lan
kėsi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir čia buvo drau
giškai 
duota
kad su juo kas nors neatsi
tiktų iš blogos valios žmonių 
pusės. Po jo čia apsilankymo 
daugelis manė, kad Kubos 
santykiai su Jungtinėmis A- 
merikos Valstybėmis bus geri 
ir nereikės turėti kokių nors 
nesusipratimų. Tačiau Kubos 
ministeris pirmininkas Cas
tro nerimsta ir dažnai primė- 
tinėja musų krašto vyriausy
bei nepamatuotus kaitinin- 
mus ir užgauliojimus. Taip 
esant, praeitą savaitę Valsty
bės sekretorius Herteris ir 
ambasadorius Philip Bonsai 
iš Havanos drauge su prezi
dentu Ei8enhoweriu turėjo 
pasitarimą dėl Kubos tolimes
nės politikės. Ką 
posėdžiuose, viešai 
ma.

Spaudos atstovų 
cijoje, atstovams

sakė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės netaikins Ku
bai jokių sankcijų, nežiūrint 
ką Castro kalbėtų, jis tik pa
peikė Castro už jo tokį ne
švarų elgiasį. Prezidentas dar 
priminė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės nesikiš į Ku
bos vidaus reikalus ir kad 
kubiečiai neleis savo krašto 
vesti į komunistinę pusę.

jie nutarė
neskelbia-

konferen- 
užklausus 

prezidentą dėl Castro niekini
mo Amerikos, prezidentas pa-

Leonu sūnūs ir duktė 
atvyko Amerikon

Chicagiečiai Leonai, kurių 
sūnūs ir duktė buvo pasilikę 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkai Niki
tai Chruščevui praeitais me
tais lankantis Amerikoje, ma
tėsi su Chruščevu ir prašė jo 
išleisti iš Lietuvos sūnų Tarną 
ir dukterį Reginą Leonus. 
Chruščevas prižadėjo paten
kinti Leonų prašymą, jų vai
kus išleisti ir tą pažadą ište
sėjo. Praeitą savaitę Leonų 
vaikai lėktuvu atskrido į Ncw 
Yorko lnternational aerodro
mą SAS lėktuvų linija ii’ tą 

išskrido Chica-pačią dieną 
gon.

JONAS BUDRYS, 
Generalinis Konsulas

Jau praėjusių metų gegu
žės mėn. Lietuvos Gen. Kon
sului New Yorke J. Budriui 
suėjo 70 metų amžiaus ir vi
suomenės atstovų komitetas 
jau tada buvo pasiruošęs tą 
vienos iš retų nepriklauso
mos Lietuvos tebeveikiančių 
įstaigų šefo sukaktį viešai 
pagerbti. Dėl sukaktuvininko 
ligos tos pagerbtuves teko 
nukelti ir galėjo įvykti tik 
sausio 16.

Naujosios Carnegie Endow- 
ment rūmų sales (akademijos 
ir vaišių), kuriose paprastai 
vyksta Pavergtųjų Seimo po-

<

sėdžiai, buvo sklidinos, 
sus sveikinimai tarnybinių 
viršininkų, bendradarbių, or
ganizacijų, veikėjų, draugų, 
taip pat Estijos gen. konsu
lo, einančio ir Estijos atstovo 
pareigas JAV. Nepriklauso
mybės akto signataro, social
demokratų lyderio prof. S. 
Kairio dalyvavimas ir sveiki
nimas simboliškai išreiškė 
visų lietuvių valstybinės są
monės bendrumą ir valstybi
nės nepriklausomybės vienin
gą supratimą.

V. Sidzikauskas “odė” su
kaktuvininkui taip pat išven
gė jo sukarikatūrinimo, kaip 
neretai tokiomis progomis 
kad pasitaiko, išryškindamas 
tik bendros valstybinės pras
mės sukaktuvininko darbus, 
kurių “ypač prasikiša vienas, 
kuris savo laiku sukrėtė ne 
tik visą Lietuvą, bet ir visą 
anų laikų pelitinį pasaulį, o 
ypač Paryžių, Berlyną ir Že
nevą”, būtent, vadovavimas 
mažlietuvių sukilimui Klaipė
dos krašte 1023 metais. Tai 
buvo žygis prieš to meto po
litinius galiūnus. Ir to rizi
kingo žygio vadu buvo pa
šauktas Budrys. Jo sugebėji
mai ir ryžtas daug lėmė, kad 
tas pavojingas žygis mažlie-

Besiartinant Vasario 16 Dienos 
Nepriklausomybės Šventei

SLA Sekretorius išsiuntinėjo visoms kuopoms ir SLA 
kėjams šį aplinkraštį dėl vasario 16 dienos minėjimo:

VISŲ SLA KUOPŲ VALDYBOMS.

GERBIAMIEJI:

Gau-

Kaip ir kiekvienais motais besiartinant Lietuvos Nepri
klausomybės šventei kviečiu visas SLA kuopas palaikyti gra
žią tradiciją ir surengti Vasario 16 dienos minėjimą tą pačią 
dieną, kai Nepriklausomybes Diena esti.

SLA kuopa turi stengtis Vasario 16 d. minėjimą atlikti 
pagal savo išgales, nors tasai minėjimas ir bus kuklus, bet da
lyviams bus reikalingas ir brangus. Į savo parengimą kvies- 
kit savo šeimąs, savo draugus ir artimuosius, stengdamies su
daryti kilnią nuotaiką.

Jūsų minėjime perskaitykite Vasario 16 d. Deklaraciją, 
o taip pat pasistenkite, kad kas nors susirinkusiems tartų ati
tinkamą žodį apie Vasario 16 d. reikšmę.

SLA yra Amerikos Lietuvių Tarybos narys ir su ja vei
kia nuolatiniam kontakte. Todėl prašome -pasirūpinti, kad 
parengimo metu butų parinkta aukų ir tos aukos butų pasiųs
tos ALT sekretoriui dr. P. Grigaičiui, 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, 111.
joje tuo pat metu rengiamas bendras Vasario 16 d. minėjimas, 
kuopa savo vardu turi prie jo prisidėti ir taip pat pasirūpin
ti, kad surinktos aukos butų pasiųstos ALT.

Sausio 18 dieną pasiunčiau Jums kongresmano Daniel J. 
Flood vardu Congressonial Record leidinį, kuriame, išspausdinti 
senatorių, kongresmanų ir kitų aukštų pareigūnų pareiškimai 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių proga,
niu prašome susipažinti ir duoti progos ir kitiems susipažinti 
su tais svarbiais Amerikos politikos vadų pasisakymais Lietu- 
tos išlaisvinimo reikalu. Tie pareiškimai tai visų lietuvių, o 
ypatingai ALT didelis laimėjimas kovoje dėl savo tautos lais
vės. Pasistenkite, kad vietinė spauda Vasario 16 d. sukaktį pa
minėtų.

Šia proga kuopos valdybai ir visiems kuopos nariams siun
čiu savo geriausius linkėjimus ir nuoširdžiai kviečiu nepails
tamai dirbti lietuvių tautos g aibei ir musų mylimos organiza
cijos gerovei.

Su tikra pagarba
M. J. VINIKAS, )

SLA Sekretorius.

O tuo atsitikimu, kaip vietinėje lietuvių koloni-

Su šiuo leidi-

tuviams ir pačiai Lietuvai 
pavyko. Pagal Klaipėdos kra
što konvenciją, to krašto su
verenumai ir formaliai perė
jus Lietuvai, Budrys buvo 
pirmas Lietuvos gubernato
rius tame krašte. Vėliau pe
rėjo į užsienių reikalų minis
terijos tarnybą ir nuo 1928. 
1. 23. buvo konsulu vėliau 
gen. konsulu Karaliaučiuje, o 
nuo 1936. 11. 11, gen. konsu
lu New Yorke.

Post scriptum: Sukakties 
minėjimo organizatoriai labai 
patrauklę naujovę įvedė: vie
toj sveikinimo kalbų sveikin
tojai paspaudžia sukaktuvi
ninkui ranką. Gaila, kad vie
nas antras sveikintojas vis
tiek statė ant savo. Kor.

----- o------
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Pirmininko, Vaclovo S i d z i- 
kausko, žodis, tartas minint 
G e n e r a linio Kon šulo Jono 
Budrio 70 metų sukaktį Car- 
negie Endowment, 1960 mė
tį sausio 16 dieną.*
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Brangus Sukaktuvininke, 
Mieli šių iškilmių dalyviai!

Kai pagerbiamas asmuo, 
pasižymėjęs savo darbais tau
tai, valstybei ar žmonijai, 
peršasi noras aptarti indivi
do vaidmenį istoriniams įvy
kiams ir atsakyti į klausimą, 
kuris yra. keliamas nuo pat 
žmonijos lopšio, būtent: Ar 
asmuo yra įvykių, taigi ir is
torijos, kūrėjas, ar priešingai 
—asmenų iškelia medžiaginių 
sąlygų subrandinti ' įvykiai, 
kuriuos' mes vadiname reikš
mingais tautos ar žmonijos 
gyvenime, netgi istoriniais.

Peržvelgus Jono Budrio per 
70 metų nueitą gyvenimo ke
lią, jo veiklą ir tos veiklos 
padarinius, ypač pačius svar
biausiuosius, mes turime pri
imti pirmąjį individo vaid
mens istoriniams įvykiams 
aptarimą ir pripažinti, kad 
musų šiandien pagerbiamas 
sukaktuvininkas kūrė įvy
kius, kurio musų tautos ma
stu matuojant buvo tikrai 
istorinės reikšmės.

Jonas Budrys buvo ir yra 
veiklos, akcijos žmogus, nors 
jam nesvetimi buvo ir yra ir 
kūrybiniai 
literatūros 
gardaus 
Daugumas
šviesą Jono Klajūno pseudo
nimu. Tą kūrybingumo ki
birkštį yra paveldėjęs jo sū
nūs Algis, kuris šiandien iria
si plačiuose šio krašto groži
nio žodžio vandenyse.

Iš Jono Budrio veiksmų 
ypač prasikiša vienas, kuris 
savo laiku sukrėtė ne tik vi
są Lietuvą, bet ir visą anų 
laikų politinį pasaulį, o ypa
čiai Paryžių, Berlyną ir Žene
vą
nę. Tas veiksmas nukelia mus 
į pirmuosius atstatytos Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybes metus, kai lietuvių 
tauta ginklu ir diplomatinė
mis priemonėmis kovojo dėl 
savo žemių, dėl savo sienų.

Teritoriniai ginčai' su musų 
šiaurės kaimynu — Latvija 
— buvo baigti arbitražu. Gin
čas su pietryčių kaimynu dęl 
istorinės Lietuvos sostinės 
Vilniaus, dėl (Lydos ir Gardi-

■ ■

(Nukelta į 3 pusi.)

polėkiai į grožinės 
dausas, dažnai 

jumoro nužadyti. 
jų išvydo dienos

- Tautų Sąjungos busti-

Tėvai, Kurie Trokšta Vaikams Suteikti Aukš
tąjį Mokslą, Lengvai to Pasieks Savo Vaikams 

Paimdami Taupomąją Apdraudą
0

Galima pasidžiaugti, kad paskelbtoji SLA Deimantinio 
Jubiliejaus garbei, ypatingai palengvintų sąlygų, vaikų ir 
jaunuolių apdrauda puikiai pasisekė ir davė pažymėtinai gra
žius rezultatus. Šiame ypatingame jaunosios kartos vajuje 
dalyvavo kaip tik daugiausia patys nariai, kurie gražiai su
prato didelę reikšmę šios apdraudos vaikams ir jaunuoliams. 
Nariai, o dažniausia patys tėvai nelaukė pagalbos iš šalies, 
o patys siuntė savo vaikų aplikacijas, tuo padarydami jiems 
dabar ir jų ateičiai didelę paslaugą. Taip pat pastebėta, kad 
šeimų geradariai, krikšto tėvai, dėdės ir kiti giminės padarė 
vaikams dovanas užrašydami jiems SLA ypatingai palengvin
tų sąlygų apdraudą.

Vaikų ir jaunuolių prirašytų praeitą 
gruodžio mėn. — daugiau kaip 700!

Ypatingai palengvintų sąlygų apdrauda — Deimantinio 
Jubiliejaus suteiktoji SLA dovana — jau baigėsi, šis vajus 
tuo tarpu baigtas, bet tikimasi, kad atlikus tam tikrus ap
skaičiavimus, SLA Pildomoji Taryba jį vėl pakartos. Ypatingai 
kad to reikalauja daugelis Susivienijimo veikėjų ir narių, ku
rie dėl kurių nors aplinkybių negalėjo tuo tarpu pasinaudoti 
Susivienijimo puikia dovana jaunimui. Yra ištisų lietuvių 
kolonijų, kurios nespėjo vaikų ir jaunuolių apdraudos aplika
cijas atsiųsti, nes buvo suklaidinti neatsakingų aiškintojų.

Tokių trumpu laiku visus gautus naujus narius procesuoti 
yra nemenkas darbas ir didelis SLA raštinei uždavinys, ypa
tingai, kad viską reikia atlikti skubos keliu. Dėl tos priežas
ties visas raštinės personalas pasidarė užverstas darbu. Dar 
blogiau, kad šis svarbus darbas sutapo su metinių raportų 
Valstijų Apdraudos Departamentams rengimu. Todėl žino
dami, jog naujus narius prirašę veikėjai, o taip pat ir apli- 
kantai nekantriai laukia Piliudijimų, turime juos įspėti, jog 
viskas yra tvarkoje ir artimiausioje ateityje jie gaus visus 
reikalingus dokumentus.

Deimantinio vajaus pasekmės svarbios šiandien, 
bet jų reikšmė bus dar didesnė ateityje.

Per Deimantinį Vajų įrašyti vaikai ir jaunuoliai patekę 
į- musų fratcrnalės organizacijos globą turi ateičiai puikų sa
vo gyvenimo užtikrinimą ir laimi geras sąlygas paimti san
taupas turinčias SLA apdraudas. Bet tuo pat laiku, tai yra 
Susivienijimo, galima sakyti, atnaujinimas, jo pajauninimas ir 
.jo veiklos ateityje sustiprinimas. Kai suaugs dabar į SLA įra
šyti jaunuoliai, jie bus išaugę SLA tradicijose, jie puikiai pa
žins SLA reikalus ir bus pajėgus pakeisti vyresnio amžiaus 
veikėjus svarbiose organizacijos pareigose.

Deimantinio vajaus dovanos kuopoms 
ir veikėjams prirašiusiems daugiau kaip 
75 naujus narius šioje apdraudoje.

Kaip jau pranešta SLA paskyrė penkias dovanas toms 
kuopos ir veikėjams, kas prirašys daugiau kaip 75 naujų narių 
vaikų ir jaunuolių apdraudoje per gruodžio mėnesį.

Pirma premija _________ $100.00
Antra premija.........................$50.00
Trečia premija __________ $25.00
Ketvirta premija............. .. $15.00
Penkta premija _________ $10.00

Iš dabar turimų aplikacijų skaičiaus jau aiškiai matome, 
kad yra tokių kuopų ir veikėjų, kurie neabejotinai laimės pas
kelbtus prizus, 
kai

Bet kas bus laimėtojai, bus paskelbta vėliau, 
bus atliktas sprendimas kam būtent prizai priklauso.

Reikia šiandien planuoti ateičiai kas nori savo 
vaikams palengvinti sąlygas aukštąjį mokslą 
siekti, ar kam rupi užtikrinti pajamas po 65 
metų savo amžiaus.

Pagal veikiančias ypatingai palengvintų sąlygų vaikų ir 
jaunuolių apdraudos taisykles, kiekvienas šią apdraudą turė
damas visada gali ją pakeisti į SLA apdraudą, turinčią santau
pas arba paimti Taupomąją apdraudą, pirmoje eilėje svarbi 
jaunuoliams, norintiems palengvinti aukštojo mokslo studijų 
sąlygas. Taupomoji apdrauda lygiai svarbi kiekvienam na
riui, kuris rūpinasi po 65 metų savo amžiaus užtikrinti dides
nes pajamas. Apie šias sąlygas prašome skaityti 
ateinančiuos numeriuos.

Tėvynės
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Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

pra-

MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo 
sekretoriams 

laiškus raginda- 
Lietuvos nepri- 

42 metų sukaktį 
pat dieną, kada

Lietuvos laisvės atgavimo 
42 metų sukaktis

Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 42 me
tų sukakčiai, kaip praeitais 
metais, taip ir šiemet Susi
vienijimo sekretorius dr. M. 
J. Vinikas praeitą savaitę iš
siuntinėjo visų 
kuopų finansų 
ir veikėjams 
mas kuopas 
klausomybės 
paminėti tą
ji pripuola. Jis tarp kitko ra- v so:

“Susivienijimo kuopa turi 
stengtis Vasario šešiolikto
sios minėjimą pagal savo iš
gales, paminėti, nors tas mi
nėjimas ir bus kuklus, bet 
dalyviams reikalingas ir bran
gus. Į savo parengimą kvies- 
kit savo šeimas, savo drau
gus ir artimuosius, stengda- 
mies sudaryti kiln ią nuotai
ką.

“Pasiunčiau Jums kongres- 
mano Datiiel J. Flood vardu, 
kongreso vardu ir kitų auk
štų pareigūnų pareiškimus 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
sukaktuvių proga. Su šiuo lei
diniu 
duoti 
Jžinti 
rikos
kymais Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu”.

Todėl patenkinkite Susivie
nijimo sekretoriaus prašymą 
ir, kur tik sąlygos leidžia, 
sukvieskite gausesnį būrį na
rių į susirinkimus ir vienokiu 
ar* kitokiu budu paminėkite 
savo senosios Tėvynės Lietu
vos 42 metų reikšmingą 
kaktį.

prašau susipažinti ir 
progos kitiems susipa- 
su tais svarbiais Ame- 
politikos vadų pasisa-

su-

Reikalingos aukos 
laisvinimo darbams

Kadangi Amerikos Lietu
vių Taryba, kurios centras 
Chicagoje, per ilgus metus 
nuoširdžiai dirba Lietuvos lai
svinimo darbą, stovi sargy
boje visų politinių darbų, Su
sivienijimo sekretorius ragina 
kuopas minint Lietuvos at
statymo 42 metų sukaktį, pa
rinkti aukų Lietuvos laisvini
mo darbams ir pasiųsti Ame
rikos lietuvių Tarybos egze- 
kiutyvio sekretoriaus dr. P. 
Grigaič'o vardu, 1739 South 
Halsted Street, Chicago 8, II- 
linois. Tarybos darbas yra 
sunkus ir reikalauja nemažai 
išlaidų, tad minėdami savo 
senosios Tėvynės Lietuvos 
sukaktį, nepraleiskite progos 
neparinkę aukų svarbiems ir 
būtiniems darbams.

------- 0<0-------
v* • ••• •Vieši minėjimai 

didesnėse kolonijose
Iš įvairių didesnių kolonijų 

mes gauname pranešims, kad | 
jos ruošia parengimus 
nėse salėse Lietuvos

didės- I
nepri- J

0

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA kesčių surinkta $3,230.00
Pasiųsta į Centrą _ 3,214.57

Toronto, Canada

Ruoškitės Kaukiu Baliui

pa sumažėjo nariais, tačiau 
organizatorius priminė, kad 
numato vėliau prirašyti nau
jų narių ir atpildyti kuopos 
narių skaičių.

vasario 27 
didžiulį kaukių 
įvyks jaukioje 
Centro salėje, 
St., porą šim-

SLA 236 kuopa ir Sporto 
Klubas “Vytis 
dieną ruošia 
balių, kuris 
Catholic Inf.
830 Bathurst
tų pėdų į šiaurę nuo Bloor 
Street. Šokiams gros puikus 
Vytauto Balecko orkestras iš 
Hamiltono.

h

Šiam parengimui Toronto 
biznieriai jau pradėjo skirti 
dovanas: Štai Balsam Barga- 
in Store paaukojo medžiagą 
kostiumui, o Punkrio-Krasau- 
sko maisto krautuvė didelę 
dešrą. Nepamirškime, kad 
vertingas radijo aparatas yra 
gautas iš anksčiau. Bilietus 
jau dabar platina abiejų or
ganizacijų nariai
tenkime įsigyti, nes paskuti
nis SLA ir “Vyčio” 
balius sutraukė 
kad ne visi tilpo 
ti negavę bilietų 
silinksminę nuo 
namo.

Kuopos metinė vakarienė

Pakeltas klausimas kaslink 
rengimo kuopos metinės va
karienės. Aptarus tą reikalą, 
atidėta kitam Susirinkimui 
apsvarstyti, kuris įvyks kovo 
13 dieną, priprastoj vietoj ir 
priprastu laiku, kuriame bus 
renkama SLA Pildomoji Ta
ryta, tai nariai neužmirškite, 
kad jūsų visų yra pareiga da
lyvauti tame svarbiame susi
rinkime.

Vasario 16

66

minėjimas
kuopos pirminin- 
Bujanauskas, ku-

pasis-

kaukių 
tiek svečių, 
salėje 
turėjo 
kasos

Ansonia, Conn

ir ki- 
nepa- 
grįžti
j. b.

ŠIA GG Kuopos Susirinkimas 
ir 16 Vasario Minėjimas

pa-

pa- 
šios

gruodžio 24 
su bažnyti- 

šv.
Conn.
noriu

Petro

pasa-
Susi-

Rekordai

organizacijoj, 
kuopos susi- 
jaunesnis bu- 
kur reikėjo,

Sausio 10 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas, tad apie 
jo svarbesnius nutarimus 
rašysiu.

Pirmiausia atsistojimu 
gerbtas miręs ilgametis
kuopos narys Jonas Pauža, 
kuris mirė praeitų metų gruo
džio 21 dieną, o 
dieną palaidotas 
nėmis apeigomis 
kapinėse, Derby,

Dar žodį kitą
kyti apie Jono Paužos 
vienijime veikimą, 
rodo, kad jis per 42 metus 
priklausė šioj 
lankydavo šios 
rinkimus ir kai 
vo apsiimdavo,
padirbėti. Iš savo šeimos na
rių jis prirašė prie Susivieni
jimo vieną sūnų ir dukterį, 
kurie ir dabar priklauso. Lai 
jam būna ramu ilsėtis šios 
laisvos šalies žemėje, o liku
siai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.
Kuopos valdybos raportai

Kuopos valdybos nariai žo
džiu trumpai raportavo apie 
savo veiklą kuo-poje. Tik fi
nansų sekretorius ir organi
zatorius J. Radzevičius kiek 
plačiau pranešė. Jis raporta
vo, kad iš Centro pašalpos ir 
pomirtinių gauta $3,117.95, 
o į Centrą, sudėjus visokius 
mokesčius ‘pasiųsta $2,450.69. 
Tokiu budu Centras pridėjo 
prie 66 kuopos išmokėjimų 
$667.26. Taipgi pranešė, kad 
8 nariai mirė, 3 atsiėmė savo 
rezervus, 1 prisirašė, tai kuo-

SLA 
kas Stasys 
ris yra ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus pirminin
kas pranešė, kad kaip visuo
met, taip ir šiais metais bus j 
iškilmingai paminėta 42 me- I 
tų sukaktis Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo — 
Vasario šešioliktosios. Minė
jimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 28 dieną, lietuvių parapi
jos salėje 5 valandą po pie
tų. Pirmiausia bus vakarienė, 
bilietas tik $2.00 asmeniui, o 
po to seks programas dainų ir 
kalbų, o vėliau šokiai. Šį mi
nėjimą rengia Amerikos Lie
tuvių Tarybos vietinis sky
rius susitaręs su jaunimo or
ganizacijoms. Dar pirminin
kas priminė: “Kada senesnės 
kartos eilės retėja, tai pasise
ka jaunimą prikviesti prie 
darbo, kas duoda manyti, 
kad tokie minėjimai bus ir 
ateityje”.

Dar noriu pridėti, kad iki 
į šiol Lietuvai laisvė dar nėra 

sugrąžinta, kuri prievarta at
imta, tai tokie minėjimai dar 
labiau reikalingi, nes jie pa
rodo, kad lietuvių kilmės žmo
nės įvertina laisvę ir nori lai
svai gyventi, ryžtingai kovo
ja, kad Lietuvai padaryta 
skriauda butų atitaisyta, lai
svė sugrąžinta! Todėl visų 

j vietinių lietuvių būtina parei- 
ka dalyvauti minėjime.
Narių pasikalbėjimas

Taipgi noriu pranešti,
pasibaigus kuopos susirinki
mui, dauguma valdybos narių 
nuėjo į 'Lietuvių Klubą “ap
šilti”, tuo tarpu atvažiavo 
buvęs SLA 4-tos apskr. pirm., 
dabar yra SLA Centrinis at
stovas Conn. valstijoj, Jokū
bas Trečiokas iš Oakville. 
Tarp kitų reikalų prie progos 
buvo pasitarta 4-tos apskri
ties reikalais, mat čia buvo 
4-tos apskrities pirmininkas 
Antanas Kasperaitis. Kalbant 
apie gavimą naujų narių į 
Susivienijimą, ypatingai jau- 
namečių, tai centrinis atsto
vas J. Trečiokas pareiškė, 
kad jis numato prirašyti ne
mažą skaičių, taipgi ir orga
nizatorius J. Radzevičius pa
reiškė, kad jis turi kandidatų 
į SLA narius.

Tai taip ir reikia, nes Con- 
neetieut valstija šiuo tarpu 
yra atsilikus. Dabar visi pri
pažįsta, kad (jaunamečių ’ ap
draudimas Susivienijime yra 
pigiausias.

kad

Liko kuopai ____ _ $15.43
Centras per 1959 metus 

išmokėjo nariams:
Vieną 20 metų taupo

mąją apdraudą __ $500.00
Dviejų narių susidė

jusius rezervus  240.22
Keturių mirusių narių 

apdraudą ______  2,312.00
Ligoje pašalpos — __ 264.50
Vienai narei iš Našlių 

ir Našlaičių Fondo
Sugrąžinta narių 

mokesčių _______

Viso Centras 
išmokėjo____

1960 metų sausio 
napų kuopoje buvo 
geram stovyje.

SLA 7;> kuopos 
finansinis stovis:

30.00

31.43

1959 metais sausio
1 dieną einamoje 

sąskaitoje ______  $114.58
1959 metais įplaukos

į einamąją sąskaitą 141.70

Bendros išlaidos per 
1959 metus ____  <

1960 metais sausio 
1 dieną einamoje 

sąskaitoje _______
1959 metais sausio 1 
dieną taupomoje 

sąskaitoje buvo __ . 
1959 metais pikniko 

pelnas padėta -----
1959 metais priaugo 

procęnto _________

$229.50

26.78

$496.76

144.88

22.03

1960 metais sausio
1 dieną taupoje 

sąskaitoje ______  $663.67
Pridėjus einamąją 

sąskaitą 26.78

Liko 1960 m. sausio
1 dieną balansas $690.45
SLA 75 kuopa iš savo na

rių kuopos reikalams mokes
čio neima jau bus 5 metai, o 
pasilaiko iš parengimų, todėl 
pageidaujama, kad patys 
kuopos nariai gausiau lanky
tųsi į kuopos ruošiamus pa
rengimus. Paremkite negau
sių kuopos darbuotojų pas
tangas, kurie dirbdami paren
gimuose atlieka nuoširdų pa- 
sitarnavimą musų visų gero
vei.
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| SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Į Sveikatos Skyrius
K Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda SveL
K kates Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PIIJCOS M.
® D., ir VINCO TERCUONO M. D.
Į Rašo DR. D. PILKA, Boston, Mass. į

NEMIGA

Nemigos Apžvalga, Žiūrint ' 
iš Gyvenimo Taško

Nemiga per šimtmečius iššaukė dau
gelį įvairių galvosenų, daugelį įvairių 
gydymo teorijų. Net gilioje senovėje 
žmonės žinojo, kad protinė ir fizinė ten
dencija’ buvo .nemigos priežastis. Pro
tinis ir fizinis poilsis visuomet buvo nu
matytas ir pasekmingas būdas nemigos 
gydymo. Amerikos indėnai nemiga gy
dydavo su daina užakcentuojant stipres
niu ir stipresniu balsu iki žmogus paga
linus užmiega. Senovės kinai savuosius 
migdydavo su šilta arbata. Šilta arbata
ar lemonadas ir šiandien tebėra papras
tas patarimas ir plačiai vartojamas 
das nemigos pašalinimui.

Amerikoje šiandien yra patirta, kad 
amerikiečiai "miega daugiau negu reikia 
— miega nuo 4 iki 14 valandų i para.

4*1 C-

Dr. Alvarez aiškina, kad senesniam žmo
gui užtenka miegoti 3 ar 4 valandas į pa
rų. .Jis sako, kad ir jis pats miegąs ne
daugiau 4 valandų į parą. Moterys rei
kalauja ilgesnių valandų miegojimui, 
kad atpildyti sveikatos stovį. Manau,

ganizacijų ir vis dirba paren
gimuose, kad jie butų sėk
mingi.

Aš apie jos nelaimę sužino
jau tik sausio mėnesį. Aš, 
mano mamytė Agota Tunke- 
vičienė ir jos visi draugai 
linki jai greitai pasveikti ir 
vėl linksminti parengimuose 
susirinkusius lietuvius.

Nellie T. Bayoras.

kad Dr. Alvorez turėtų pasilsėti ilges
ni as valandas.

Gydytojai yra patyrę ir pataria savo 
pacijantams įprasti ilgesnes valandas 
pamiegoti arba .nors ilgesnius valandas 
pagulėti lovoje. Jie žino, kad žmogaus 
temperatūra kyla ir atslūgsta kas 24 va
landas. Žmogaus temperatūra būna 
aukštesne apie 4-tą valanda po įlietų, o 
naktį—žemesnė. Kada temperatūra būna 
žemesne, žmogus geriau pasilsi, kas yra 
būtinai reikalinga jo sveikatai.

Keletas .sekančių patarimų miego 
reikalais gal bus vietoje.

Kambarys. Miegamasis kambarys tu
ri būti paprastas, erdvus, malonus, ra
minantis. Miegamojo spalva dažnai 
daug reiškia*— melsva, žaliava, gelsva 
yra tinkamiausios. Grindys gali būti 
keliniais klotos. Skaitymas geros kny
gos lovoje nuramina nervų įtempimą.

Šiluma. Žmonės yra pratę pasukti ter
mostatą biskuti aukščiau. rEai vnu kini- 

47 C v

da. Termostatas reikia ant nakties at
sukti laipsiij-kitą žemiau! įsileidimas 
tyro oro į miegamąjį pagilina miegą. 
Tinkamiausia kambario temperatūra dėl 
miego yra tarp 54 iki 57 laipsnių.

(Bus daugiau)

klausomybės sukakčiai pami
nėti. Todėl Susivienijimo kuo
pos, kurios nemano ar nega
li savo susirinkimuose su- 
kaktį paminėti, ragina- 
mos prisidėti prie kelių orga
nizacijų bendrai ruošiamų pa
rengimų. Tačiau prie bendrų 
parengimų kuopų prisidėji
mas turi būti rengėjams žino
mas. Dažnai pasitaiko taip, 
kad kuopa dalyvaujo bendra
me parengime ir jos veikėjai 
ryžtingai dirbo, bet parengi
mų ruošėjai nežinodami ar 
sužiniai spaudoje apie kuopos 
dalyvavimą nieko nerašo. Su
sivienijimo vardas, kaipo di
džiausios lietuvių organizaci
jos, privalo visuomet ir visur 
būti žinomas ir minimas.

L
l

Koresp. P. Ž.
»■ --------------

Wilkes Barre, Pa.

Ponia Kuprienė, SLA
115 Kuopos Narė

—,-----------
tai tikras 

Kalėdų
links- 
metu 

senelį.

buvo labai blogas,

/

Korespondentas.

Los Angeles, Calif

SLA 75 Kuopos Narių 
Žiniai, Kurie Nelanko 

Kuopos Susirinkimų

SLA 75 kuopos finansų 
kretoriaus už 1959 metus 
skaita ir kasos globėjų aktas, 
skaityta sausio mėn. 9 dieną 
kuopos susirinkime ir. priim
ta vienbalsiai.
1959 metais narių mo-

se- 
at-

Kalėdos, 
mybių laikas, 
visi rengiasi pasitikti 
Todėl ir mano gera draugė, 
MĮarė Kuprienė, gyvenanti' 25 
N. Meade Street, Wilkcs Bar
re., narė Susivienijimo 115 
kuopos, ruošėsi Kalėdoms.

1959 metais gruodžio 21 
dieną Mariutė pažiurėjus į 
kalendorių pamatė, kad jau 
mažai laiko beliko prisireng
ti prie Kalėdų, sumanė eiti į 
miestą, pasikalbėti su Kalė
dų Dieduku, kad anūkai ne
būtų pamiršti ir apdovanoti. 
Bet tas geras sumanymas ne
išsipildė.

Oras
pradėjo lyti ir šalti. Mariutė 
eidama paslydo ant šalygat- 
vio, buvo ‘nuvežta į ligoninę 
Wilkes Barre, Pa, kur išbuvo 
tris dienas. Ten surado, kad 
jos dešines rankos kaulas 
lūžęs trijose vietose, tad ran
ka įdėta į gibsą iki alkūnės.

1959 metų gruodžio 24 die
ną Mariutė sugrįžo į namus 
su skaudama ranka. Man ne 
sykį teko dirbti su Mariute 
7-tos apskrities parengimuo
se. Ji yra linksmo budo, tai 
kai su ja dirĮų, tai laikas la
bai gretai prąbėga, o kai už
dainuoja, tai visi klausosi. 
Ji priklauso jįrie daugelio or-

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks va
sario 14 dieną, 2 valandą po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje.

Malonėkite visi nariai ir 
narės pribūti į šį susirinki
mą, nes jame bus apsvarsty
ti svarbus kuopos reikalai.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Chicago, Illinois

SLA 238 Kuopos Veikla

Šių metų sausio 5 dieną į- 
vyko SLA 238 kuopos meti
nis susirinkimas, kuris turė
jo būti gausus dalyviais, ta
čiau dėl narių didelio apsilei
dimo valdyba negalėjo atida
ryti susirinkimo iš priežas
ties narių mažo skaičiaus at
silankymo. Dėl tos priežasties 
valdyba draugiškai pasikal
bėjus pasiliko ta pati 1960 
metams, arba kitaip pasa
kius, buvo draftuota. Pirmi
ninkas J. Povilaitis, pagalbi
ninkas Leonas Klemaučius, 
pirmininkas eina užrašų sek
retoriaus pareigas, finansų 
sekretorė Juneta Skevei, ka
sos golbėjos Ona Skever ir 
D. Ketvirtis, kasininkė Ona 
Lukošienė.

Pirmininkas paprašo finan
sų sekretores pranešti meti
nį raportą ir narių stovį pra
eitais 1959 metais. Sekretorė 
pranešė, Kad 238 kuopa turi 
geram stovyje 30 narių, bet 
susirinkimus mažai lanko, tik 
užsimoka duokles ir išeina iš 
svetainės.
Kuopos nutarimai

Prieš tris metus yra pada
rytas nutarimas, kad laikyti 
5 susirinkimus per metus,

tai yra sausio mėnesio pirmą 
antradienį po pirmos1 dienos, 
balandžio mėnesį, liepos mė
nesį, spalio mėnesį ir gruo
džio mėnesį priešmetinis su
sirinkimas po pirmos dienos.

.Yra paskelbta ir nurodyta 
kur nariai gali užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, tai yra 
pas sekretorių namuose, 2438 
West 45-th Street, antram 
apartamente. Todėl nariai pa
sistenkite laiku užsimokėti 
mokesčius, kad neliktumėt 
suspenduoti, o ištikus ligai 
ar kitai nelaimei nereikėtų 
turėti nesmagumo.

Ne tik musų kuopa, bet ir 
kitos Chicagoje esančios kuo
pos nusiskundžia narių nesi
lankymu į susirinkimus.

Musų kuopos finansų sek
retorė Junete Skever, jau 19 
metų eina sekretorės parei
gas ir jas gerai atlieka, jo
kių klaidų neįvyko, tai kreip
kitės prie jos aukščiau pa
duotu adresu ir laiku užsimo
kėkite mokesčius.

1959 metų sekretorės 
metinis raportas

Į Centrą pasiųsta mėnesi
nių duoklių $910.28, kuopos 
reikalams po 10 centų į mė
nesį nariai sumokėjo $42.00. 
Iš 1958 metų kuopos ižde bu
vo likę $33.66. Dabar kuopos 
ižde randasi $75.66. Tai visas 
1959 metų raportas.

Susirinkimus (laikom Ven- 
giliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman Avenue.

Kuopos valdyba susideda iš 
sekančių narių:

Pirmininkas ir užrašų sek
retorius J. Povilaitis, taipgi, 
reikalui esant ir korespon- 
tas.

Pagalbininkas Leonas Kli- 
maučius,

Finansų sekretorė Junetė 
Skever,

Iždo globėjai Ona Skever 
ir Dellen Ketvirtis,

Ligonių lankytoja B. Ske
ver,

Daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis./

Praeitais metais susirgi
mų nei mirčių musų kuopoje 
nebuvo, visi nariai sveiki.

Atšauktos apdraudos Cen
tras išmokėjo Onai Žemaitis 
$158.65. Kitas narys Jonas 
Diglis sumos nepridavė raštu,

tai negalima žinoti sumos.
J. Povilaitis, 

Korespondentas.

South Boston, Mass.

SLA 328 Kuopos Nariams
Žinotina

Kuopos organizatorė p. J. 
M. Tumavičienė, š. m. vasario 
mėn. 14 dieną išvyksta ilges
nių atostogų. Todėl visi kuo
pos nariai privalo pasirūpinti 
laiku susimokėti draudimo į- 
našus, kad neišeitų laikas ir 
narys neprarastų savo teisių 
į draudimą.

Kuopos Pirmininkas.

ŠIA 43 KUOPOS
narių susirinkimas kviečia
mas šių metų vasario mėn. 9 
dieną, 7 valandą vakare, kaip 
ir visuomet Lietuvių Piliečių 
Dr-jos patalpose.

1960 m. valdybą sudaro: 
pirm. P. Yankus, vice pirm. 
B. Kapočienė, iždin. S. Min- 
kus, prot. sekr. V. Minkienė, 
fin. sekretorius J. Lekys, 7 
St. Marks Rd., Dorchester, 
Mass. Tel. TA 5-9395. Visais 
mokesčių reikalais kreipiama
si į J. Lėkį.

Daktarai kvotėjai yra: dr. 
Dusevich, dr. Jakmauh, Dr. 
Landžius. Organizatorius J. 
Vaičaitis.

Kuopos pirm. P. Yankus 
yra susirgęs, kuriam padary
ta sunki gerklės operacija.

Vasario 16 dienos minėji
mas So. Bostone yra rengia
mas vasario 14 dieną, 2 vai. 
po pietų, Thomas Park salė
je. Po minėjimo ir progra
mos, kurią atliks mišrus cho
ras, Tautinių šokių grupė, 
įvyks vakarienė Tautinės Są
jungos namuase. Rengėjai — 
Altas kviečia visuomenę ak
tyviai dalyvauti.

Dail. J. Pautieniaus kurinių 
paroda Bostone yra rengiama 
1960 m. balandžio mėn. 3-9 
dienomis Tautinės S-gos na
muose. Jos atidarymas įvyks 
balandžio 3, dieną, 4 vai. po 
pietų ir tęsis visą savaitę.

Koresp.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)
sekretorius dr. M. J. Vinikas savo 
raštu.
SEKRETORIAUS RAPORTAS

■r
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ra-17. ŠIA
portą patiekė

SLA
Pildomosios Tarybos Suvažiavimui,

Rugpiučio 17 d., 1959 Metais, 
Atlantic City, N. J.

Mano raportas apims atliktus darbus nuo praei
to P. T. suvažiavimo iki dabar. Pirm negu išdėstysiu 
atliktus darbus ir SLA liečiančius reikalus, noriu at
kreipti dėmesį į ypatingą svarbą šio Pildomosios Ta
rybos suvažiavime.

Nup* praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
iki šio suvažiavimo yra susidarę visa eilė įvykių, ku
rie palietė bendrą Susivienijimo veiklą. Įstatymų sri
tyje yra padaryta gana stambių ir mums reikšmingų 
pakeitimų. Pavyzdžiui, beveik visos valstijos, išsky
rus New Yorko valstiją yra priėmusios įstatymą, kad 
Juvcnile nariai sulaukę 21 metų amžiaus nėra verčia
mi įstoti į suaugusių skyrių. Kadangi Juvenile na
riai neturi balsavimo teisių, todėl šie nauji įstatymai 
atidaro duris platesniam prirašymui jaunuolių, kaip 
lietuvių, taip ir ne lietuvių. Kitas įstatymas, kuris 
yra nepaprastai įdomus, tai New Jersey valstijos įsta
tymas, kuriuo patvarkoma, kad visos organizacijos 
labdaringos ar komercinės, kurios yra laisniuotos 
New Jersey valstijoje, turi priimti į savo narius neg
rus. Todėl nuo dabar, pareikalavus negrui jokia orga
nizacija, turinti viešąjį čarterį ar laicence New Jersey 
valstijoje, pagal tą naują įstatymą, neturi teisės jo 
narystės atmesti. Apart valstijų įstatymų pakeitimų 
Susivienijimo Vajaus Komisija taipgi yra padariusi 
eilę nutarimų, kuriuos prisieis Pildomąjai Tarybai ap
svarstyti ir ratifikuoti arba atmesti.

Išvengimui pasikartojimų, praeities neaiškumų, 
kurie yra kilę praeitame SLA Seime ir praeitame SLA 
Pildomosios Tarybos suvažiavime, kur buvo išanksto 
plačiai pasitarus su veikėjais aptartos tam tikros re
formos, kurios būtinos Susivienijimui, akivaizdoje 
radikaliai pasikeitusios Socialės Struktūros Amerikos 
visuomeniniame gyvenime, kad tuomi sudaryti gali
mybę užtikrinti Susivienijimo ateitį narių skaičiumi, 
Bet kuomet tie reformų pasiūlymai kilo seime, tai ne 
visi Susivienijimo Pastoviųjų Komisijų nariai tas re
formas rėmė ir kaipo pasekmė jos buvo atmestos. 
Praeitame Pildomosios Tarybos suvažiavime buvo at
mestas planas davimo morgičių Susivienjimo nariams 
ir tokiu budu buvo sustabdyta, kaip Morgičių Komisi
jos, taip ir Investmentų Komisijos veikla iki šio Pil
domosios Tarybos suvažiavimo. Išvengimui tokių ne
aiškumų ateityje, pasitarus su prezidentu P. P. Dar
giu ir Vajaus Komisijos nariais dr. Biežiu ir J. Ma
ceina, priėjome išvados, kad į šį suvažiavimą reikia 
pakviesti apart Pildomosios Tarybos narių ir Kon
trolės Komisijos narius, kad tokiu budu didesnis skai-

čius musų veikėjų ir valdybos narių, butų susipažinę 
su siūlomais planais, kad galėtų dalyvauti jų apkalbė
jime ir jų išvystyme, kad juos, jeigu reikės, butų ga
lima pristatyti sekamam SLA Seimui Pit.tsburghe.

Klausimai su kuriais prisieis šiam suvažiavimui 
susipažinti, apkalbėti ir savo nutarimu ratifikuoti ar 
atmesti yra sekami:

1. SLA Pildomosios Tarybos nutarimu Vajaus 
Komisijos išvystytas planas Akcidentalės mirties ap- 
draudai Susivienijimo nariams už 2 doleriu už kiek
vieną $1000 apdraudos buvo įvestas. Butų gerai, kad 
šiame suvažiavime ši dalis apdraudos butų aiškiai vi
sų suprasta.

2. Vajaus Komisija pilnai apsvarsčius šių dienų 
sunkumus naujų narių gavimo, nes vedant dabartinį 
vajų, kuriam esame išleidę daugiau darbo, pinigų ir 
literatūros, negu keliems vajams į krūvą sudėjus 
praeityje, paaiškėjo, kad naujų narių prirašymo rei
kalas visą laiką sunkėja, o ne lengvėja. Todėl Va
jaus Komisija apsvarsčiusi šį reikalą, nutarė, kad pa
lengvinti naujų narių gavimo reikalą, duoti akciden
talės mirties apdraudą ir draugybos nariams. Šį 
planą jau pradėjome vykdyti nuo Erie, Pa. kuopos, 
kur, kaip matysite iš Vajaus Komisijos raporto, tuo 
reikalu lankėsi komisija ir pasekmės buvo geros.

3. Kadangi vaikų skyriaus apdraudoje juridinė 
padėtis pasikeitė ir paaiškėjo, todėl šiame suvažiavi- j 
me teks apsvarstyti ar nevertėtų Sočiai narių vai- I 
kams duoti Generalę apdraudą, nežiūrint jų tauty
bės.

4. Ligoje Pašalpos skyriuj, nors turi rezervus, 
bet tie rezervai neturi panašios juridinės prasmės kaip 
pagrindinės apdraudos rezervai. Šie rezervai yra 
šiek tiek panašus į akcidentalės mirties rezervus. To
dėl reikėtų apsvarstyti ar nebūtų naudinga duoti Li
goje Pašalpą ir draugybos nariams.

5. Esu išstudijavęs ir įsitikinęs, kad neseniai iš- 
vistytas taip vadinamas Family Insurance planas, 
į kurį per porą praėjusių metų, beveik žaibo greitumu 
prirašė daugiau9 milijonų narių komercinės apdrau
dos kompanijos, yra geras. Ar nereikėtų šį apdrau
dos planą ir mums priimti ir tokiu budu plačiau ati
daryti duris naujų narių prirašymui. Pagal šį planą, 
jeigu tėvas yra apsidraudęs bile kokiame apdraudos 
skyriuje, tai jo visa šeima: žmona, vaikai, gimę ir ne
gimę vaikai, yra apdraudiami vienai penktąjai (1/5) 
daliai tėvo apdraudos. Tokia pridėtinė apdrauda yra 
nepaprastai pigi ir ji nėra rizikinga ir, jeigu šis suva
žiavimas manytų, kad lietuviai tokiu planu butų su
interesuoti, o per tėvo narystę į jį galėtume ir čia 
gimusius vaikus į narystę prirašyti, v turėtume jį ap
svarstyti. Šiam planui, aš turiu paviršutiniai priren- | 
gęs ir apskaičiavęs reikalingas lenteles.

6. Jau pradeda visai eilei 20 metų Taupomosios 
Apdraudos ir 20 metų išmokamos Apdraudos terminai 
baigtis šiais metais. Kuomet tokie terminai baigiasi, 
tai narys paprastai nustoja mokėjęs duokles ir iš SLA 
išsibraukia. Sulaikymui šitokių išsibraukimų išdirbau 
planą ir Vajaus Komisija tą planą užgyrė. Pagal tą 
planą visi nariai, kurių apdraudų terminas užsi
baigė, gali ir toliau tas pačias duokles mokėti, bet 
už tas duokles narys gauna 3% palūkanų ir jis tas 
duokles gali atsiimti bile kada, lygiai taip, kaip in-

pakeičia savo viso 
arba Endovvment apdraudą į 
Tokie nariai irgi gali ir toliau 
tas pačias arba didesnes, ir už 
3% metinių palūkanų su teise

nutarimą, 
SLĄ kuo- 
ir Poilsio
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New Yorko Lietuviai Paminėjo
Gen. Konsulo Budrio Sukaktį

(Atkelta iš 1 pusi.)
no, Seinų ir Punsko iš karš
to karo būklės buvo perėjęs 
į šaltojo karo būklę ir kvar
šino didžiųjų valstybių poli
tikų ir tarptautinių institu
cijų vadovų galvas. Niūrioje 
tų laikų Lietuvos padangėje 
viltinga prošvaistė sužibo va
karuose, kai Versalės sutar
tis atskyrė nuo Vokietijos į 
šiaurę nuo Nemuno plytinčią 
Mažosios ar Prūsų Lietuvos 
dalį su Klaipėdos uostu, ir 
kai Paryžiaus Taikos Konfe
rencija savo atsakyme Vokie
tijos vyriausybei tą atskyri
mą grindo tuo, kad tos sri
ties gyventojų dauguma vi
suomet yra buvę lietuviai ir 
kad Klaipėdos uostas yra vie
nintelis
jurą. Tų žemių 
Lietuvai 
bus '■ nustatytas Lietuvos sta
tutas. Taigi tuomet rodėsi 
trukus virs realybe tai, 
mes, anuomet jaunesnieji, 
1918 m. pradžioje, ir tai
nuo Lietuvos, kėlėme kaipo 
atstatomos Lietuvos vieną 
būtinų postulatų. Turiu gal
voje Lietuvos Valstybės Ta
rybos atstovo Česlovo Lands
bergio lankymąsi 
Jam pagerbti 
bos restorane 
mes, Maskvos 
dentų atstovai,

Lietuvos išėjimas į 
atidavimas 

buvo atidėtas iki

ne
ką 

jau 
toli

Maskvoje. 
suruoštų Pra- 
vaišių proga 

lietuvių stu- 
kėlėme tau-

rę “už Nemuną iki jūrių“. 
Ir štai toji, tiek vilčių suža
dinusi prošvaistė, tarptauti
nių intrigų poveikyje, 1922 
m. pabaigoje pradėjo blėsti 
ir grėsė visiems laikams už
gęsti Lietuvai. Momentas bu
vo kritiškas, nes kaip tik 
1922 m. gruodžio 20 d. didžio
sios Alijantų valstybės buvo 
pripažinusios Lietuvos valsty
bę de jure, nustatydamos tuo 
budu Lietuvos tarptautinį 
statusą — sąlygą ir prielaidą 
Klaipėdos klausimui išspręs
ti. Lietuva gyveno pavojuje 
antrukart savo istorijos bū
vyje po laimėto karo pralai
mėti taiką ir tai toje pačioje 
geografinėje vietoje. Pirmą 
kartą, kaip žinote, laimėjęs 
Žaiginio mūšį, pralaimėjo tai
ką Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Vytautas, Melno tai
kos sutartimi priverstas pa
likti kryžiuočius Mažąją Lie
tuvą su Klaipėda. Buvo gau
tos žinios, kad lenkai susita
rė su Klaipėdos krašto pra
moninkais ir pirkliais vokie
čiais paversti Klaipėdos kra
štą feistatu ir kad lenkų ir 
vokiečių užmačias remia tuo
met visagalinti Prancūzi
ja. Ambasadorių Konferenci
jos sprendimas galėjo bile 
dieną įvykti. Taigi, perricu- 
lum in mora — pavojus nu- 
delsime. Reikėjo skubiai ryž
tis ir veikti. Ir štai, tuo opiu

i

I

dėlius atsiima iš banko. Jeigu jis indėlių neatsiima, 
gauna 3% ir tie jo mokesčiai priskaitomi prie jo ap
draudos sumos. Pavyzdžiui vietoje išmokėti $1000, 
pribrendus nario terminui, tos apdraudos jam bus iš
mokėta virš $1000, t. y. tokia suma, kokią jis bus su
mokėjęs nuo apdraudos termino su 3% palūkanų. To
kia pat privilegija yra taikoma ir tiems nariams, ku
rie dėl vienų ar kitų priežasčių 
gyvenimo apdraudą 
Paid Up apdraudą. 
mokėti savo duokles, 
tokias duokles gauti
ištraukti tokias pridėtines duokles panašiai kaip iš 
banko indėliai yra ištraukiami. Nariui mirus, jeigu 
taip sumokėtos duoklės nėra ištrauktos, jos prideda
mos prie Paid Up apdraudos sumos su 3%.

7. Kai kurių kuopų nariai pradėjo reikalauti taip 
vadinamą Cash Surrender value už savo apdraudą 
ir tokiu budu išsibraukė iš Susivienijimo. Nors šito
kie reikalavimai nėra universalus ir jie yra pastebi
mi tik tam tikrose kuopose, tačiau šitokių Cash Sur
render reikalavimų dabar yra gana daug. Pridėjus 
tokius Cash Surrender narių išsibraukimus prie natū
ralių narių mirčių, skaičius narių Susivienijime ma
žėja, nes naujai prisirašančiųjų narių skaičius nėra 
toks didelis kaip mirimai ir išsibraukimai. Pataisy
mui šios padėties siulau, kad Pildomoji Taryba šiame 
suvažiavime pilnai apsvarstytų ar nevertėtų mums 
įvesti taip vadinamą “Extended”. Insurance, kaip tą 
daro visos komercinės insurance bendrovės. Esu tik
ras, kad tai priėmus ne maža dalis Cash Surrender 
atsiėmimų butų sulaikyta.

8. Noriu siūlyti apsvarstyti ir įvesti taip vadina- 
panašiai kaip

yra daroma komercinėese apdraudos kompanijo- 
Tokiu budu turėsime platesnį pasirinkimą nau- 

įstojjančių narių į Susivienijimą.
9. Siūlyčiau morgičių davimo klausimą apsvar

styti iš naujo, nes duoti morgičiai 4% ir tokiom res- 
trikcijom, tokiais patvarkymais, kaip iki šiol, SLA 
nėra naudinga.

10.. Butų gerai, kad šis suvažiavimas apsvarsty
tų galimybes priimti taip vadinamo Graded Term 
Insurance 10, 15 ir 20 metų periodo.

11. Be to, teks P. T. suvažiavimui interpretuoti 
10,000 apdraudos maksimum aprubežiavimą tąja 
prasme, kad į tą skaičių nebūtų priskaitoma 
talės mirties apdrauda ir Term apdrauda.

rei-
975
133
na-

mas Substandard mokesčių lentelės, 
tas
se.
jai

akciden-
*

14. Buvo paruoštos ir atspausdintos naujos spe- 
cialės Akcidentalei apdraudai aplikacijos, polisai ir 
Rider dėl draugybos narių, kurie įsigys tik Akciden- 
talę apdraudą.

15. Pildydamas Pildomosios Tarybos 
atspausdinome ir išsiuntinėjome visoms 
poms atsiklausimo lapus dėl SLA Senelių 
namo reikalo.

Iki šiol gavome 118 kuopų atsakymus. Iš jų 
105 kuopos pasisakė PRIEŠ tokio namo įsigijimą, 8 
kuopos pasisakė už. 58 SLA kuopos pavedė tą 
kalą kuopų nariams nubalsuoti. Balsavo viso 
nariai. Kad reikia įsigyti tokius namus balsavo 
nariai, prieš tokių namų įsigijimą pasisakė 836
riai, 6 susilaikant. Į klausimą: kiek narių norėtų 
gyventi tokiame name pasisakė tik 6 nariai, visi yra 
tos pačios kuopos nariai, bet ir tai sąlyginiai: apsis
pręs, kai bus toks namas įsigytas.

Atsakydamos kuopos į atsiklausimo lapus padarė 
daug labai charakteringų pastabų, būtent: Toks na
mas butų be naudos. Su šiuo reikalu pasivėlinome. 
Musų kuopos nariai stebisi dėl tokio beprasmio sei
mo nutarimo. Meskite visą reikalą į gurbą. Prieg
laudų namuose veikia inkvizicija, kas gali norėti juo
se gyventi. Beveik dauguma kuopų pridėjo pasta
bas, kad visi nariai yra tokiam sumanymui priešingi 
ir kad niekas nenori juose gyventi. Keletas kuopų 
pridėjo pastabas, kad prie išlaikymo tokio namo ne
prisidės nė centu.

Taigi, subalansavus iki šiol gautus duomenis ir pa
tyrus/kuopų ir narių valią, matome, kad visos kuo
pos ir nariai, beveik vieningai pasisakė prieš Senelių 
ir Poilsio namo steigimą. Šie duomenys teks patiek
ti apsvarstyti sekančiam SLA Seimui. Kuomet sei
mas išgirs tokios negirdėtos daugumos kuopų ir na
rių valią, nesinori tikėti, kad klausimą imtų svarsty
ti iš naujo.

16. Per šį laiką bandėme verbuoti naujus orga
nizatorius. Parinkome kelis veiklius, energingus vei
kėjus, iš buvusių garsių ir žymių žmonių, žinodami, 
kad jie turi plačias pažintis. Paruošėme juos SLA 
Centre, aprūpinome visokeriopa literatūra ir palin
kėję geriausios sėkmės, taip paruoštus, išleidome 
naujo darbo dirfbti. Tačiau šie organizatoriai, nors 
ir turi geras sąlygas darbą atlikti, nors žmonės su 
aukštuoju mokslu, diplomuoti, ir turintieji didelį gy
venimo patyrimą, savo naujo organizatoriaus darbo 
negalėjo net pradėti dirbti, nes susidūrė su daugel 
sunkumų, ir labai nepalankiais atsiliepimais bendrai 
apie apdraudas.

17. SLA prezidentas P. Dargis ir aš gegužės 2 
dieną turėjome SLA Centro patalpose 'bendrą posė
dį su SLA Jaunuolių Komisija. Jiems davėme išsa
mius atsakymus Pildomosios Tarybos vardu į jų pa
tiektus įnešimus bendrame Pildomosios Tarybos ir 
Jaunuolių Komisijos posėdyje, kuris įvyko vasario

dieną ir kur po posėdžio Pildomoji Taryba specia- 
nutarimu įgaliojo mus tuos atsakymus jiems duo-

turi

pasiun-nu-

Elizabeth, N. JPonai! 
istorija

Pirmo- 
Guber-

Ge-
Bu-
šio

praeito P. T. 
dabar.

25 
liu 
ti.

Pagerbsime Profesorių 
Juozą Žilevičių

Musų didelė ir nuoširdi pa
garba savo 70-jį gimtadienį 
švenčiančiam Jonui Budriui. 
Mjes linkime jam dar daugel 
sveikų ir darbingų metų.

raportavęs Pildomąjai 
į Centro raštinę. Dėl

Šis posėdis praėjo draugiškoje nuotaikoje, buvo 
pilnai išsiaiškinta jaunuolių Komisijos ateities veik
los reikalais ir buvo .pastebėtas J. K. narių noras pla
čiai ir sėkmingai veikti SLA organizacijos labui.

(Bus daugiau)

I

Kas buvo atlikta nuo 
suvažiavimo iki

12. Bent keletą kartų esu 
Tarybai apie vagių įsilaužimus
priežasties pakartotinų rašomų mašinėlių išvogimo 
ir likusių mašinėlių senumo, nes kai kurios yra var
tojamos jau virš 40 metų, prisiėjo nupirkti naujų ra
šomų mašinėlių. Vieną ofiso rašomą mašinėlę nupir
kome prezidentui P. Dargiui, tris ofiso mašinas ir 
“portable” nupirkome redakcijai ir raštinei.

13. Buvo paruoštos, apskaičiuotos ir atspausdin
tos lentelės ir paaiškinimai dėl iPaip Up N2 ir V2 
apdraudų, kad narys mokėdamas savo duokles toliau 
galėtų turėti bankinį indėlį su 3% palūkanų.

momentu į Klaipėdos klausi
mo sprendimą įsijungia Jo
nas Budrys.

1921 m., po visos virtinės 
karionių, bet apsišarvavęs di
dele patvirtimi ir iš prigim
ties didelio ryžto ir kietos va
lios, Jonas Budrys sugrįžta į 
Lietuvą. Čia jam pavedamas 
svarbus kovos su Lietuvai 
nedraugingų valstybių agen
tų pinklėmis baras. 1920 me
tų pabaigoje Budrys prancū
zų kariuomenės okupuotams 
Klaipėdos karšte, nuodugniai 
susipažįsta su to krašto gy
ventojų daugumos nuotaiko
mis. Jis ten randa, kad kraš
to gyventojų absoliuti daugu
ma jaučia ir supranta grę
siantį pavojų, yra pasiryžusi 
lemiamam žygiui, yra numa
čiusi sudaryti Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetą ir 
tik laukia visos tautos prita
rimo ir paramos, o už vis la
biau — vado, kuris vestų 
juos į žygį prieš okupantą ir 
jo atstovų Klaipėdoje ruošia
mas ar remiamas pinkles pa
stoti Lietuvai kelią į savąją 
jurą ir į Nemuno žiotis. Šios 
dienos solenizantas Jonas 
Budrys buvo pašauktas to 
žygio vadu. Susiorientavęs 
padėtyje, jis priėjo išvadą, 
kad tik kardas gali perkirsti 
svetimų interesų ir intrigų 
suraizgintą Gordijaus mazgą 
— Klaipėdos kraštu vadina
mą. Tą žygį Jonas Budrys, 
kitų talkinamas, sėkmingai 
atliko. Lietuva plačiu ruoštu 
grįžo prie savos Baltijos, 
Klaipėda virto Lietuvos langu

į Vakarus. Su Klaipėda ir vi
sa Lietuva apčiuopiamiau pa
sviro į Vakarus. Aš turiu pa
grindo teigti, kad jeigu ne 
Budrys, jo drąsa, sumanumas 
ir ryžtas, tas Lietuvai gyvy
binės svarbos žygis kažin ar 
iš viso butų įvykęs, ir istori
ja greičiausiai butų pasukus 
į Lietuvai priešingą kryptį. 
Todėl tas Jono Budrio žygis 
paliks aukso raidėmis atžy
mėtas Vasario šešioliktos 
Dienos Aktu atkurtos nepri
klausomos Lietuvos istorijos 
lapuose ir bylos kartų kar
toms, kaip tauraus patriotiz
mo, didelės drąsos ir didelės 
politinės įžvalgos pavyzdys ir 
aktas.

Vėliau mes matome Joną 
Budrį atsakingose Vyriausy
bės Įgaliotinio, o po Klaipė- 
pėdos Konvencijos pasirašy
mo ir ratifikavimo - 
jo Klaipėdos Krašto
natoriaus pareigose. Jam 
Klaipėdoje, kaip ir man tais 
laikais Berlyne, buvo skirtas 
sunkus uždavinys palaikyti 
ir plėsti draugingus santy
kius su musų didžiuoju Va
karų kaimynu ir drauge sau
goti musų gyvybinius tautos 
ir valstybės interesus.

Po trumpos pertraukos Jo
nas Budrys ir vėl 1927 metų 
sausio mėn. įsijungia į val
stybės aparatą. Šiame Bud
rio veiklos laikotarpyje ypač 
atžymėtinas Sovietų šnipo 
gen. Konatanto Kleščinskio 
demaskavimas ir viso Sovie-’ 
tų agentų tinklo Lietuvoje 
sunaikinimas.

1928 m. sausio 23 d. Jonas 
Budrys buvo paskirtas Lietu
vos konsulu, vėliau Generali
niu Konsulu, Karliaučiuje, 
Lietuvai politiškai ir ūkiškai 
svarbiame punkte.

Nuo 1936 m. lapkričio 11 
d. musų šios dienos sukaktu
vininkas yra Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke. 
Buvo tikėtasi ir manyta, kad 
po išgyventų audrų šis pos
tovis bus jam ramus uostas. 
Tačiau pareigingumas, kuris 
yra vienas pagrindinių musų 
solenizanto budo bruožų, ir 
pasauliniai įvykiai kitaip 
lėmė.

i mitas rastų ir musų šios die
nos sukaktuvininką sveiką, 
pajėgų ir pasiryžusį, kaip vi
suomet, stoti į pirmąsias ko
votojų dėl Lietuvos laisvės ir 
dėl jos žemių gretas. Tikė
kim, kad Jono Budrio pavy- 
dys ugdys kovingumo dvasią 
šaunesniojoje mu^ų tautos 
kartoje ir kad jo darbai ir 
žygiai bus jai ir įkvėpimas ir 
kelrodis.

Atvykęs į New Yorką, 
neralinis Konsulas Jonas 
drys stengiasi išplėsti 
krašto prekybinius santykius 
su Lietuva, skatina čionykš
čių lietuvių ekskursijas į tė
vų kraštą, 
į šio krašto lietuvių gyveni- | raM; 
mą, rūpinasi tinkamu Lietu
vos atstovavimu ir pasirody
mu 1939 m. pasaulinėje pa
rodoje New Yorke. Už jo 
triūsą ryšium su čia suminė
ta paroda New Yorko mies- i 
tas suteikė jam garbės pilie
čio požymį ir apdovanojo me
daliu. O 1940 metais Lietuvą | laisvę. Tačiau Lietuvos išlai- 
ištikęs didysis negandas pas- > 
tatė Lietuvos Generalinį Kon
sulą Joną Budrį ir jo vado
vaujamą įstaigą prieš naujus 
uždavinius ir naujus bandy
mus. Šioje pasaulio metropo
lijoje Gen. Konsulas Jonas 
Budrys ir jo gabieji bendra- | 
darbiai simbolizuoja ir atsto-

vauja nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Ir visi kiti Gen. 
Konsulato darbai — pasai, 
dokumentai, palikimų bylos, 
lietuvių kartoteka
šiandien mums didesnės reik
šmės nei kad nepriklausomy
bės laikais ir yra vienas mu
sų tautos kovos dėl laisvės 
atramų. Prisiminkime tik, 
su kokia energija ir atsidavi
mu Jonas Budrys ir jo ben
dradarbiai organizavo lietu
vių visuomenės reagavimą, 
kai buvo atėjusi žinia apie 
Vatikano kėslą panaikinai ar 
susiaurinti Lietuvos 
tinybę prie šv. Sosto.

------o—....

Mielosios Ponios ir 
Pasaulio ir Lietuvos
nepasibaigė su Sovietų Sąjun
gos smurtu prieš Lietuvą, su 
prievartiniu Lietuvos įjungi- 

veikliai įsijungia | £imu i euraziškąjį konglome-
. — Sovietų Sąjungą. So

vietų sputnikai ir lunikai ir 
visa klastingoji Kremliaus 
propaganda yra bejėgiai su
laikyti istorijos bėgį ir su
trikdyti jos logiką. Nepa
lūžo ir nepaluš ir lietuvių 
tautos valia atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę ir

svinimas ir išlaisvintos Lie- 
tuvos teritorinių problemų 
sprendimas vėl pareikalaus iš 
musų tautos sūnų ir dukrų 
sugebėjimo, ryžto ir aukų. 
Ir vėl bus reikalingi budriai. 
Palinkėkime sau ir visai mu
sų tautai, kad iš naujo su- 
gaudęs Lietuvos laisvės tri-

Ilgus metus musų mieste 
gyvenęs ir veikęs prof. Juo
zas Žilevičius, per ilgus metus 
vargonininkavęs vietinėje lie
tuvių parapijoje, ruošiasi pa
sitraukti iš tų pareigą, ap
leisti Elizabethą ir apsigy
venti toliau nuo musų miesto 
pas dukterį ir žentą

Vietiniai lietuviai 
rios organizacijos, kuriose 
prof. Juozui Žilevičiui per il
gus metus teko dirbti, norė
damos pabergti savo mylimą 
Profesorių ir nors dalinai at
silyginti už jo atliktus darbus 
ir brolišką draugiškumą, ko
vo 19 dieną jo pagerbimui ir 
atsisveikinimui ruošia išleis
tuvių banketą. Vietinis.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

.. ... .............. .... - . .. ■■■!

Ruoškitės ir Dalyvaukite

atga- 
minė- 
vasa- 
4 va- 
gerai

loji lietuvaitė solistė, pirmą 
kartą pasirodžiusi šiame kra
šte, jei taip galima išsireikš
ti, vidutiniškai atliko savo pa
reigas. Ji yra jauna ir dailiai 
nuaugusi lietuvaitė, panaši 
amerikietėms scenos žvaigž
dėms, tai jeigu nenustos la
vinus savo balsą, greitoje 
ateityje bus ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių tarpe pirma
eilė solistė. Dalyvis.

Chicago, Illinois
I . - *• II.. II

Broliai ir Seses Lietuviai, Bu
kime Vieningi Lietuvos Išlai

svinimo Byloje

įsitikini- 
visų ne
vienodai 
trisvalve

Musų senosios tėvynės Lie
tuvos nepriklausomybes 
vimo 42 metų sukakties 
jimas New Yorke įvyks 
rio mėnesio 14 dieną, 
landą po pietų, visiems
žinomoj Webster Hali erdvioj 
svetainėj, kurioj pastaruoju 
laiku ruošiami didesni lietu
vių parengimai.

Todėl vasario 14 dieną visų 
vietinų ir apylinkėse gyvenan
čių lietuvių ir lietuvaičių bū
tina pareiga dalyvauti savo 
senosios Tėvynės Lietuvos 42 
metų sukakties minėjome. 
Tokia sukaktis yra vieną kar
tą metuose, todėl joje priva- 
jo dalyvauti visi, nežiūrint po
litinių nei raliginių 
mų, nes Lietuva yra 
tuvių tėvynė, visus 
priglaudžia po savo
vėliava. Tiesa, per pastaruo
sius kelis metus ten plevėsuo
ja Lietuvos pavergėjų raudo
na vėliava, tačiau ji yra lai
kina.

Tad sekmadienį, va s a r i o 
mėn. 14 dieną lai visi keliai ir 
visus veda į Webster Hali 
patalpas, Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 42 metų 
sukakties minėjimą.

Lietuvos išlaisvinimo dar
bams reikalingi pinigai, tad 
minėjimo metu nepagailėkite 
tiems darbams paaukoti dole- 
rį-kitą, kad Amerikos Lietu
vių Taryba, kuri jau keli me
tai dirba laisvinimo darbus, 
galėtų pradėtąjį darbą 
toliau.

Iki pasimatymo musų 
tai svarbios sukakties 42 
tų sukakties minėjime.

Aš Busiu.

Kova už Lietuvos išlaisvi
nimą tebeina. Ji eina planin
gai ir sėkmingai. Ją remia vi
si nuoširdus lietuviai ir jų or
ganizacijos. Remia ir Ameri
kos svarbieji valdžios parei
gūnai. Senate ir kongrese kas 
metai yra minima Lietuvos 
nepriklausomybės diena — 
Šešioliktoji Vasario. Senato
riai ir kongresmanai savo 
kalbose aukštai vertina ne
priklausomos Lietuvos pažan
gą ir reiškia viltį, 
va vėl bus laisva 
klausoma.

kad Lietu- 
ir nepri-

gubernato-

tęsti

tau-
me-

Valentinos Kojelienės 
Koncertas Town Hali

Sausio 24 dieną Town Hali 
patalpose įvykęs koncertas 
chicagietės dainininkė Valen
tinos Kojelienės sutraukė virš 
dviejų šimtų rinktinės publi
kos, lietuvių ir kitataučių. Tai 
buvo Kojelienės pirmas vie
šas debiutas Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Solistė iš
pildė keletos kitataučių ir 
dviejų lietuvių kompozitorių 
kurinius, būtent: Glug, Han- 
del, Wblf, Sraus, Debussy, 
Chausson, Verdi, Davico, Ba
naičio, Kačakausko, Giannini 
ir Hageman.

Koncertui praėjus rytojaus 
dieną keli didieji anglių die- 
raščiai davė nemažai vietos 
koncerto aprašymui. Jų meno 
skyrių rašėjai pripažino, kad 
musų lietuvaitė solistė turi 
gražų ir jau pusėtai pralavin- 
tą balsą, tačiau ji nepripra
tus prie gausesnio būrio klau-, 
sytojų, per daug šaltai užsi
laiko scenoje ir neparodo jo
kio gyvumo, kokis solistei bū
tinai reikalingas. Kitų laik
raščių meno kritikai padarė 
kitokių pastabų, tačiau jie 
pripažino, abelnai paėmus, 
kad solistė savo užduotį atli
ko vidutiniškai. Žiūrovai ją 
sutiko šiltai ir po kiekvienos 
dainos gausiai plojo.

Aš manau, kad musų mie-
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vičiutė iš Pembroke, Mass.
Talentų rinkėjai šiemet ap

siėmė būti: p. Margaret Mi- 
ohelsonienė, buvusi “Kelei
vio” Moterų skyriaus vedėja, 
p. Aleksandra Gustaitienė, 
Dramos Sambūrio režisorė, 
rašytojas Stasys Santvaras, 
Kazys Mockus, Lituanistinės 
mokyklos vedėjas ir visuome
nininkas Justinas Vaičaitis.

Į šį linksmą, įdomų vaka
rą suaugusiems įžanga tiktai 
$1.00, vaikams 50c. Ateikit 
su šeima, nes bus įdomumų 
visiem.

Maloniai kviečia visus atsi
lankyti, kartu su mumis švę
sti seniausių radio programų 
Naujojoj Anglijoj 26 metų 
sukaktuves, linksmai laiką 
praleisti. Savo dalyvavimu 
paremsite finansiškai progra
mą, kad galėtų lietuviškas žo
dis ir daina būti koilgiausiai 
girdima oro bangomis.
Steponas ir Valentina Minkai,

Programos Vedėjai

Brockton, Mass.

Vasario 16 Minėjimas

Kelių valstybių 
riai ir didžiųjų miestų galvos 
kas metai išleidžia proklama
cijas, kviečiančias visus gy
ventojus atžymėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną — šešioliktąją Vasario.

Reiškia, mes turime drau
gų, mes turime musų kovos 
rėmėjų.

Budėkime kiekvienas! 
pailskime, nenustokime 
ties! Bukime kiekvienas 
kovos eilėse. Remkime
darbais ir aukomis. Bukime 
vieningi nors viename reika
le — kovoj už brangios Lie
tuvos išlaisvinimą.

Vasario mėnesyje prisidė
kime1 visi tiek kiek išgalės 
leidžia finansinei paremkite 
per SLA kuopas ir minėjimus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbus.

Euphrosine Mikužiute, 
SLA iždo globėjas.

Ne
vil
tos 
ją

South Boston, Mass.

RADIO ŽINIOS

Seniausia lietuviška radio 
programa Naujojoj Anglijoj 
rengia savo 26 metų sukak
tuvių metinį Talentų Popietį 
ir “Miss Lithuania of N. E.’’ 
Gražuolės Balių, sekmadienį, 
šių metų vasario men. 7 die
ną, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje. Prasidės 
4:30 valandą po pietų ii’ tęsis 
iki 11-tai valandai vakaro.

Programa sudaryta iš įdo
mių talentų, svečiai dalyviai, 
dainininkas Benediktas Povi- 
Javičius ir kiti, įdomus magi- 
kas, ištraukos iš praeitos va
saros šių programų sidabri
nio pikniko spalvuotos filmos.

Po programai, bus skanus 
lietuviški užkandžiai, draugiš
ki gėrimai ir šokių kontestai 
prie smagios Smito orkestros. 
Šokius praves “Miss Silver 
Anniversary Lithuainia of 
of N. E.” panelė Rita Micke-

• v

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 42 
metų sukakties minėjimą 
Brockote rengia š. m. vasario 
14 dieną, 2 valandą po pietų, 
šv. Kazimiero parapijos, pre
lato Urbanavičiaus vardo, au
ditorijoje.

Minėjime dalyvaus irBrock- 
tono distrikto kongresmanas 
p. Burke ir kiti valdžios at
stovai.

I
ROCKFORD, H1L.

Į Jei galvojate parduoti ar H 
pirkti namą bei kitokią nuo- U 
savybę, sąžiningam ir drau- H 
giškam patarnavimui akam- H 
binkite: ų

WO 5-5890
Taip pat patarus"^me pinigų T 
ir siuntinių persiuntimui į y 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate I

NOTARY PUBLIC j
114 N. Rockton Avė. į

Tel. STagg 2-5043

Matthev P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AK 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

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and travel agency, inc.
Llcensed by USSR

RROOKLYN, N. y., 1580 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEVVARK, N. J^ 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681
rNnnarvn, n BOwling Green 9-6992
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra tarautuvSe. • *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki vai. vakaro kasdien, fiečtadie- 
nials tr sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

SFAlMt 8-1747
Norėdami

MUSŲ SKYRIAI: 
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DUnkirk 5-6550

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

daugiau informacij / reikalaukite

f

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

UHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

D ETROIT 12, Mich.
TOunsend 8*0096

Jūsų katalogą.
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Artinasi didžiausias metinis parengimas New Yorke

“VIENYBES” KONCERTAS
i

$9,045.00
$15,196.00

I
1
II

Mirtingumas Lietuvoje esąs 
mažesnis negu Jungtinėse A. 
V-se, pareiškė sveikatos mi
nisteris Dirsė medicinos dar- 
buotojų suvažiavime.

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

Po programos—šokiai, kuriems gros
i JOE THOMAS IR JO ORKESTRAS

■

Svečių šiame “Vienybes” koncerte bus iš visur—nuo
New Yorko iki Los Angeles . . .

I

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Visos lietuviškosios organi
zacijos tą dieną kviečiamos 
su vėliavomis dalyvauti pa
maldose 10 valandą ryto, šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje ir minėjime.

Prašome lietuviškąsias vie
tines organizacijas ir draugi
jas tą dieną, t. y. vasario 14 
dieną, nedaryti savo parengi
mų ir kviečiame visus skait
lingai dalyvauti savo senosios 
Tėvynės Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo šventės 
minėjime.

Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau 
per lietuvių radijo programas 
ir spaudoje.

Lietuvių Taryba. 
—<Oh—

KITOS ŽINIOS

Brocktono “Sandaros” 24 
kuopa savo metiniame susi
rinkame š. m. sausio mėn. 14 
dieną, Altui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams paskyrė 100 
dolerių. Altas—Brocktono lie-

tuvių Taryba už auką sanda- 
riečiains nuoširdžiai dėkoja. 
Tamstų auka, kartu su kito
mis aukomis, po Vasario 16 
dienos minėjimo, bus persiųs
ta į Alto centrą.

“Sandaros ” 24 kuopa, klu
bo patalpose, š. m. vasario 
mėn. 21 dieną, 2 valandą po 
pietų kuopos nariams rengia 
pietus. Gali dalyvauti ir sve
čiai. Bilietus svečiai gali įsi
gyti prie įėjimo. Gautos au
kos bus paskirtos Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Alto — Brocktono Lietuvių 
Tarybos globojamoje bakūžė* 
je šiuo metu atliekami kai ku
rie1 įrengimai iš vidaus pusės. 
Darbą nemokamai atlieka ta
rybos narys p. P. Duoba. Ta
ryba jam nuoširdžiai dėkoja.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 30 Dieną, 1960 Metų.

Išmokėtos pomirtinės
ALDONA C. DAiUiKŠIUTE, 7 kp, Pittston, Pa, gimus 

gegužės 3, 1916 m, Pittston, Pa. Prie SLA prisira
šė liepos 14, 1940 m, mirė gruodžio 30, 1959 m. 
Velionės tėvui, Antanui Daukšiui, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $500

ONA MACELIENE, 11 kp, Waterbury, Conn, gimus 
liepos 26,1888 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 3, 1926 m, mirė gruodžio 30, 1959 m. Velio
nės anukui, Raymond J. Mbore, Jr, pomirtinės 
išmokėta _________________________________ $1,000.00

MORTA BUTNORIENE, 11 kp, Waterbury, Conn, gi
mus rugsėjo 12, 1883 m, Vegeriai, Akmenės valse, 

Mažeikių apskr, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 7, 1928 m, mirė gruodžio 19, 1959 m. Velio
nės sunui, Anthony Butnor, pomirtinės išmokėta $300.00

ANTANAS RADUSIS, 14 kp, Cleveland, Ohio, gimęs 
birželio 13, 1885 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1926 m, mirė sausio 10, 1960 m. Velio
nio žmonai, Emilijai Radusis, pomirtinės išmokė
ta ___ _______ ___________________________  $1,000.00

ONA KIRLTENE, 42 kp, Grand Rapids, Mich, gimus 
rugpiučio 5, 1880 m, Viduklės mieste, Raseinių 
apskr, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 2, 
1923 m, mirė gruodžio 7, 1959 m. Velionio dukte
riai, Pauline Nystrom, pomirtinės išmokėta----- $300.00

JONAS PAUŽA, 66 kp, Ansonia, Conn, gimęs birželio 
24, 1877 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 
6, 1917 m, mirė gruodžio 21, 1959 m. Velionio 
žmonai, Onai Pauža, pomirtinės išmokėta-------- $428.00

MARE PIOAITLENE, 68 kp, VVilkes Barre, Pa, gimus 
rugsėjo 15, 1880 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 3, 1918 m, mirė sausio 11, 1960 m. Velionės 
seserėčiai, Anna Vain, pomirtinės išmokėta----- $300.00

APOLIONIJA PAPE1KIENE, 90 kp, Bridgeville, Pa, 
gimus gruodžio 28, 1882 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 8, 1922 m, mirė sausio 7, 1960 m. 
Velionės dukteriai, Onai Baselj pomirtinės išmokė
ta ...............................   $1,000.00

APOLIONIJA BALIUKONIENE, 115 kp, VVilkes 
Barre, Pa, gimus vakario 9, 1884 m, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 2, 1927 m, mirė sausio 
6, 1960 m. Velionės sunui, Andrew Baliukoniui, po- 
.mirtinės išmokėta___________________________ $600.00

Sekmadienį,

1960 m. Vasario 1 d., 4 vai. p. p.
WEBSTER HAI.K, NEW YORK, N. Y.

Programoje—operos, baleto ir dramos artistai:

DANUTE STANKAITYTĖ
ALGIRDAS BRAZIS 

SALOMĖJA VALIUKIENĖ 

VITALIS ŽUKAUSKAS 

SVETLANA VASILIAUSKAITĖ 

VYTAUTAS VALIUKAS

P
JUOZAS SALATKA, 147 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 

kovo 19, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 3, 1921 m., mirė sausio 15, 1960 m. Velionio 
žmonai, Marijonai Salatkienei, pomirtinės išmokė
ta ...............       $300.00

ANDRIUS ZITTEL, 156 kp., Benton, III., gimęs gruo
džio 28, 1886 m.,Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spa
lio 25, 1914 m., mirė gruodžio 28, 1959 m. Velionio
žmonai, Onai Zuttel, pomirtinės išmokėta-------- $150.00

DOMINIC W. WASUKONIS-WALSH, 200 kp., Detroit,
Mich., gimęs gruodžio 10, 1915 m., Scranton, Pa.
Prie SLA. prisirašė kovo 3, 1940 m., mirė gruodžio
16, 1959 m. Velionio motinai, Katrei VVasukonis, 
pomirtinės išmokėta ________________________ $750.00

MARE RAMANAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City,
Pa., gimus rugsėjo 29, 1891 m., Gilberton, Pa. Prie
SLA prisirašė rugsėjo 5, 1915 m., mirė sausio 9, 
1960 m. Velionės vyrui, Antanui Ramanauskui, po
mirtinės išmokėta _____ ____________________  $300.

LOUIS SENKUS, 214 kp, St. Louis, Mo., gimęs rugsė
jo 22, 1977 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birže
lio 1, 1936 m., mirė lapkričio 12, 1959 m. Velionio 
sunui, Leo Zenkui, pomirtinės išmokėta______ _ $267.00

JOSEPH KRAUCHiUNAS, 226 kp., Chicago, III., gimęs 
kovo 3, 1878 m., Paežerių valse., Vilkaviškio apskr. 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 1, 1926 m., 
mirė gruodžio 23, 1959 m. Velionio žmonai, Mary 
-Krauchunas, pomirtinės išmokėta__________ __ $600.00

MIKAS MARTINKĖNAS, 284 kp., Gary-Tolleston, Ind., 
gimęs liepos 5, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 2, 1941 m., mirė sausio 3X 1960 m. Ve
lionio pomirtinė išmokėta SLA 284 kuopai, Gayy,
Ind. _________________________________ ____  $150.00

JONAS ANTONAVIČIUS, 354 kp, Akron, Ohio, gimęs
kovo 1, 1901 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo
5, 1944 m, mirė sausio 7, 1960 m. Velionio žmonai,
Jennie Antanavičius, pomirtinės išmokėta_____ $500.00

KAZUNE RAYNOLDS, 367 kp, Port Chester, N. Y,
gimus lapkričio 6, 1884 m, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 10, 1931 m, mirė gruodžio 27, 1959 
m. Velionės vaikams: Frances Hoag ir John Zug-
liui, pomirtinės išmokėta ___________________ $600.00

Viso ____________________ -____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
W. WiABLES, 27 kp., Auburn, III. Sirgo 12 sav. _________________ $57.50
P. ČIŽAUSKAS, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 1 s. ir 3 d.___ 13.50
A. KAUSKAS, 60 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 3 s. ir 3 d. _____  21.00
D. MAŽEIKA, 87 kp., So. Omaha, Nebr. Sirgo 12 s. -------------------- 40.50
K. DZEIMJLIONIS, 173 kp., Lowell, Mass. Sirgo 3 s. ir 3 d.   22.50 
J. PETKUNAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 10 s. ir ,1 d. _____  62.75
M. MOSTEIKIENĖ, 275 kp., Spęingfield, UI. Sirgo 11 s. ir 6 d. __ 57.39 
I. SAJAUKA, 278 kp., St. Catherines, Canada. Sirgo 6 s. ir 1 d. __ 64.00 
A. RINKUNABfy 352 kp., Detroit, Mich. Sirgo 3 s. ir 3 d. _________ 38.63

$377.77 
$1,648.27

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 LIETUVĄ” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5JJ0, Kanadoje — 6 doleriai. Oi laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Laaaile, Montreal, P. Q, C&nada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta 8. AUCUEISONO važiuojant pažiūrėti Ameriko* 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paeiti ko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperila; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių ksvą; 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 lflomybių! Su gražiais paveikslais. 
Ųžslsakiusieins knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 76 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj

’ NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
Hnias UI lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikne'' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $LUX.
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
HA00 metams, $700 — pusei metų. Chicagoje - 
118.00 metama, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį U> 
kiu adresu:

NAUJIENOS
173* South Halsted Street Chicago 8, Ulinutf

NAUJIENOS

NAUJIENOS




