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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje Plečia Savo Globą
DRAUGYBOS NARIŲ PAGRINDU LIETUVIŲ KLUBAMS, DRAUGIJOMS IR ATSKIRIEMS ASMENIMS

OFICIALUS PRANEŠIMAS SLA 
KUOPOMS IR NARIAMS

Kovo 1 dieną, 1960 m., prasideda SLA Pildomosios Ta
rybos narių rinkimas. Susivienijimo nariai turi išrinkti: Prezi
dentą, Vice Prezidentą, Sekretorių, Iždininką, du Iždo Globėjus 
ir Daktarą Kvotėją.

BALSAVIMO LAIKAS—31 diena, pradedant nuo kovo 
1 d. ir baigiant kovo 31 d., 1969 metais, visos rinkimų blankos 
ir balotai turi būti atsiųsti Centran nevėliau balandžio 5 d., 
1960 m. Vėliau atsiųsti balsai nebus įskaitomi.

PASTABA: Balsavimai turi būti atlikti viename mėnesy, 
kovo mėnesio kuopos susirinkime.

BALSAVIMO BUDAS. Visi Pildomosios Tarybos nariai 
turi būti renkami visuotinu balsavimu. Kuopos susirinkime, 
kuriame įvyks balsavimai, kiekvienas narys, turįs teisę bal
suoti, gaus iš kuopos valdybos atspausdintą BALSAVIMO BA
LOTA* Balote narys parašo kryželį ties vardu to kandidato, 
kurį jis nori išrinkti į SLA Pildomąją Tarybą. Jei kuris na
rys nemokėtų perskaityti balotų, tai jis gali paprašyti pirmi
ninką ar sekretorių perskaityti kandidatų vardus ir išpildyti 
balotą sulyg nario pageidavimo. Balotą tačiau turi sudėti pats 
narys.

Pabaigus balsavimus, susirinkime pirmininko paskirta ko
misija surenka balotus, suskaito balsus ir praneša susirinkimui 
balsavimo pasekmes.

KUOPŲ SEKRETORIŲ PAREIGOS. Kuopų sekretoriai 
turi įrašyti į Balsavimų Raporto Blanką, No. 1: kuopos nume
rį, miestą, valstiją,, kiek narių susirinkime dalyvavo, kiek bal- 
•avo, kiek atsisakė balsuoti ir kiek kuris kandidatas gavo balsų. 
Pilnai išpildžius blanką, kuopos valdyba turi pasirašyti po ja ir 
kartu su visais BALSAVIMO BALOTAIS turi akyvaizdoje su
sirinkusių sudėti į konvertą, ant kurio yra išspausdintas žodis 
BALSAVIMAI, ir tą patį vakarą įmesti į pašto dėžutę. .

KUOPŲ VALDYBŲ PAREIGOS. Visiems nesusiprati
mams išvengti, kuopų valdybos prašomos griežtai laikytis Su
sivienijimo Konstitucijos: saugoti, kad balsavimai butų atlikti 
teisingai, kad balsuotų tiktai tie nariai, kurie yra gerame sto
vy, kurie yra išbuvę šešis mėnesius Susivienijimo nariais ir tik 
tie, kurie dalyvauja kuopos susirinkime.

PASARGA. Balsavimai turi būti atlikti čia nurodyta tva®^ 
ka. Balsavimai atlikti kitokiu budu bus laikomi neteisėtais ir 
balsai turės būti atmesti galutiname jų suskaičiavime.

SLA PILDOMOJI TARYBA:
P. P. DARGIS—Prezidentas, 
J. MACEINA—Vice-Prezidentas, 
M. J. VINIKAS—Sekretorius, 
NORA GUGIS—Iždininkė, 
E. MIKUŽIS—Iždo Globėja, 
S. BREDES, Jr.—Iždo Globėjas, 
DR. S. BIEŽIS—Daktaras-Kvotėjas.

REIKALAUKIME NEPRIKLAUSOMOS IR LAISVOS LIETUVOS

1918 1960
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas

Lietuvos Taryba savo posėdyje va
sario 16 dienų, 1918 metais vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimu :

Lietuvos Taryba yra vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripa
žintąja tautų apsisprendimo teise ir lie
tuvių Vilniaus, konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18—23 dienomis, 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepriklausomų 
demokratiniais pamatais sut v a r k y t ų 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tų valstybę atskirianti nuo visų valsty
bių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba -pareiškia, 
kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis privalo

galutinai nustatyti kiek galima greičiau
sušauktas steigiamasis seimas demokra
tiniu budu visų gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie 
tai (valstybės pavadinimas) vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklausomų Lietu
vos valstybę.

Po paskelbimo aktu pasirašo:
Dr. J. Basadiavičius
S. Banaitis
M. Biržiška
K. Bizauskas
P. Dovydaitis
S. Kairys
P. Klimas
D. Malinauskas
V. Mironas
S. Narutavičius
Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

A. Petrulis
K. Šaulys 
Dr. J. Šaulys
J. Šernas
A. Smetona
J. Smilgevičius 
J. Staugaitic
J. Stulginskis 
J. Vailokaitis
J. Vileišis

Vyresnio Amžiaus Asmenys Bus 
Patenkinti Pasidarydami Susi
vienijimo Draugybos Nariais

Susivienijimo veikėjų, organizatorių ir visų narių žiniai 
čia paduodame santrauką žinių apie Draugybos Narius (Sočia) 
Members).

Praplėstos Draugybos Nario teisės ir privilegijos:
Dažnai vyresni asmenys dėl savo amž aus negali gauti rc- 

guliarės apdraudos. Bet daugelis tokių asmenų pasiilgsta lie
tuviškos organizacijos ir turi troškimą dalyvauti lietuvių veik
loje. Tokie asmenys neatsižvelgiant j jų amžių ir be sveika
tos tikrinimo gali pasidaryti SLA draugybos nariai—Sočiai 
Members ir turėti didelę dvasinę ir praktišką naudą.

Be visuomeninės veiklos progų, kurias jam suteikia kuo- 
\ pa, kur jis gali būti renkamas valdybos nariu, gali atlikti kuo

pos valdybos pareigas, turėdamas moralinį pasitenkinimą, jog 
patarnauja savo broliams ir dirba lietuvišką patriotinį bei fra- 
ternalį darbą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
? MINĖJIMO REIKALU

Atsišaukimas į SLA Narius ir Visus 
Geros Valios Lietuvius

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra išvakarėse 75 me
tų gyvavimo sukaktuvių minėjimo. Sulaukti bet kuriai lietu
vių organizacijai to amžiaus, ypatingai išeivijoje, yra tikrai žy
mėtinas įvykis.

SLA kūrėsi Aušros įsikūrimo periode. Vienas iš jo kūrėjų 
buvo žymus aušrininkas, buvęs Aušros redaktorius Dr. Jonas 
Šliupas, persiėmęs aušrininkų idėjomis ir jų dvasia, todėl ir 
visuose SLA darbuose per visus 75 metus Susivienijimas dirbo 
musų tautos gerbūviui.

Kada musų tėvų kraštą spaudė sunkioji rusų caro letena, 
kada musų broliams ir sesutėms skaitymas spausdinto lietu
viško Rodžio reiškė ištrėmimą Sibiran, Susivienijimas čia, Ame
rikoje, ėmėsi pats spausdinti lietuviškus raštus ir finansiniai 
remti užsienyje tuos, kurie laikraščius ar knygeles spausdino 
ir kurie lietuvišką raštą galėjo platinti tėvynėje.

Čia, Amerikoje, Susivienijimas skyrė tūkstančius dolerių 
lietuvių tautiniams bei kultūriniams reikalams. 1

Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, Susivienijimas ir jo 
nariai visada buvo’ pirmieji savo aukomis bei darbais, SLA 
kuopos ir nariai laike savo gyvenimo yra sudėję musų tauti
niams, kultūriniams bei politiniams reikalams arti milijono do
lerių.

SLA nariai su visais patrijotiniais lietuviais džiaugėsi mu- 
„ sų tėvynės Lietuvos pasiektu progresu ir sykiu pergyveno di

delį širdies skausmą, kada musų tėvų kraštas nustojo laisvės

ir nepriklausomybės.
Susivienijimas, jo nariai ir visa patrijotinga lietuvių vi

suomenė, šiandien yra įsijungusi į didelį, bendrą ir vieningą 
darbą — išlaisvinimui musų brolių ir sesučių iš svetimųjų 
jungo. Tai kovai reikalinga ne tik daug pasišventimo, darbo 
ir pinigų.

Kiekvienais metais lietuviai savo kolonijose ruošia bendrus 
Lietuvos nepriklausomybės paminėjimo parengimus, kuriuose 
yra renkamos tautos reikalams aukos.

Žinome, kad musų organizacijos nariai visada buvo dos
nus savo tautos reikalams, tačiau šiais metais, rengdamies 
švęsti savo organizacijos Deimantinį Jubiliejų, turime ypatin
gai pasižymėti savo dosnumu kovoje už Lietuvos laisvę, to
dėl varde SLA, raginame visas Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopas ir narius prisidėti prie bendrų minėjimo parengi
mų; ten kur bendrų parengimų nedaroma, raginam visas kuo
pas, savo vasario mėnesio kuopų susirinkimuose, tokius pami
nėjimus patiems surengti.

Prašome kiekvieną kuopą, kiekvieną narį prisidėti su sa
vo auka prie didelės ir sunkios kovos už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Tegyvuoja Laisva, Demokratinė ir Nepriklausoma Lietu
va!

P. P. Dargis,
SLA Prezidentas,

Dr. M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

ALT VYKDOMOJO KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS

Brangus lietuviai!
Šiemetinė Lietuvos nepriklausomybės sukaktis, kurią ne

trukus minėsime, primena ir kitą, daug liūdnesnę, sukaktį: 
šiemet sueina 20 metų nuo Lietuvos pavergimo.

Okupantas tą sukaktį rengiasi atšvęsti dideliu iškilmin
gumu. \ Tuo tikslu ruošiami chorai, eisenos ir sportiniai pasi- 
radynfar. Dabartiniai Lietuvos valdovai stengiasi įtikinti pa
saulį, kad Lietuva jų junge yra “laiminga” ir “su džiaugsmu” 
mini savo nelaisvės dvidešimtmetį.

Ką mes, Amerikos lietuviai, privalome daryti šios visos 
bolševikinės klastos akivaizdoje? Kaip mes turime elgtis, 
kad apgaulingos bolševikų iškilmės neprisidėtų prie pasaulio, 
bent laikinai palikusio tris Pabaltijo valstybes Sovietų Sąjun
gos imperializmo naguose, sąžinės nuraminimo

Musų elgesys gali būti tik toks: dirbti, kad pasaulis ne
būtų suklaidintas bolševikiniais melais. Savo pastangomis su
rengti kiekvienoje lietuvių kolonijoje Vasario 16-sios minėji
mus, gausiu dalyvavimu tuose minėjimuose, prasmingomis re
zoliucijomis ir dosniomis aukomis Lietuvos laisvinimo darbui 
paremti, mes parodykime, kad tiesa ne bolševikų, bet musų 
pusėje; kad Lietuvos žmonės nesiliovė troškę laisvės ir kad 
mes šitą jų troškimą remiame visomis savo jėgomis.

(Nukelta į 3 pusi.)

Lietuvos Nepriklausomy
bės Atgavimo Sukakties 

MINĖJIMAI

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 42 metų sukakties 
minėjimai įvyks šiose vieto
se:

Brockton, Mass. — Sekma
dienį, vasario 14 dieną, 2 va
landą po pietų, šv. Kazimie
ro parapijos, prelato Urbana
vičiaus vardo auditorijoje.

So. Boston, Mass. — Sek
madienį, vasario 14 dieną, 2 
valandą po pietų, Thomas 
Park salėje.

Ansonia, Conn. — Sekma
dienį, vasario 28 dieną, 5 va
landą po pietų, lietuvių para
pijos salėje.

Chicago, 111. — Sekmadienį, 
vasario 14 dieną, Maria High 
School auditorijoje.

St. Petersburg, Florida — 
Pirmadienį, vasario 15 dieną, 
12 valandą, Laiškanešių salė
je, 314 — 15-th Avenue.

Cleveland, Ohio — Sekma
dienį, vasario 21 dieną,^Aa- 
landą po pietų, šv. 
gimnazijos salėje.'

įozapo

J
Rockford, Iii. — Sekmadie

nį, vasario 21 utefią, Lietuvių 
Klubo auditorijoje.

Scranton, Pa. — Sekmadie
nį, vasario 14 dieną, šv. Juo
zapo parapijos salėje, 2:30 
valandą po pietų.

Melrose Park, III. — šeš
tadienį, vasario 20 dieną, 6:30 
valandą vakare, Veteranų sa
lėje.

Linden, N. J. — Sekmadie
nį, vasario 14 dieną, 3 valan
dą po pietų, Litliuanian Li- 
berty salėje.

Kenosha, Wis. — Sekma
dienį, vasario 21 dieną, 3 va
landą po pietų, šv. Petro pa
rapijos salėje.

Draugybos narys gali gauti SLA:.

a) Akcidentalę apdraudą, mokėdamas į metus tik $2.00 
už $1,000.00 akcidentalės apdraudos.

b) Ligoje pašalpą, nes dabar yra valstijų, kurios leidžia 
mokėti ligoje pašalpą be amžiaus aprubežiav.'mo.

c) Draugybos narys jeigu atsitinka ypatinga nelaimė gali 
gauti pašalpą iš Našlių ir Našlaičių Fondo.

d) Draugybos narys turi teisę apdrausti savo vaikus, jo 
globoje esančius vaikus ir giminaičius Susivienijime. Šia tei
se jau daugelis draugybos narių pasinaudojo De mantinio V<f-

• jaus metu.
e) Draugybos narys į metus moka tik $2.04, o gauna ne

mokamai laikraštį Tėvynę, kurios prenumerata metams $4.00.

Draugybos narių planas Klubams ir Draugijoms.

Beveik kiekvienoje didesnėje lietuvių kolon'ju e mes ran
dame klubą ir kartais net keletą draugijų. Šios musų žmonių 
sukurtos organizacijos savo laiku atliko didelį darbą, sujung
damos vietos lietuvius ir skatindamos jų tarpe solidarumo 
jausmą. Betgi paskutiniu metu pasitaiko, kad tokie klubai ir 
draugijos dėl įvairių priežasčių susilpnina savo veiklą, o na
riai iš jų didesnės naudos nematydami pradeda atšalti, o nau
jų neprisirašo. Susivienijimas Nauju Planu ateina į pagalbą 
tokioms organizacijoms. Dabar klubas ar draugija SLA 
draugybos narių pagrindu turi progos savo nariams suteikti 
svarbias naudas. SLA Nauju Planu klubams ir draugijoms 
galima pasinaudoti tokiu budu:

a.) Klubas ar draugija pasilikdami p inai savarankiai toliau 
gyvuoti savo nariams duoda SLA draugybos narių pagrindu 
ligoje pašalpą, akcidentalę apdraudą, duoda teisę apdrausti 
savo vaikus ir globotinius Susivienijime, suteikia didžiosios 
lietuvių fraternalės organizacijos ribose didelius galimumus 
dirbti lietuvišką bendrą darbą. SLA už kiekvieną prirašytą 
narį organizacijai moka po 60 centų į metus.

b) ’ Klubas ar Draugija savo veiklą sustiprins ir savo na
riams didesnes naudas suteiks jeigu SLA padedant savo turi
mą turtą panaudos suteikimui savo nariams apmokėtą ap
draudą, kuri atskirai kiekvienam nariui apskaičiuojama pa
gal nario amžių, dalyvavimo laiką ir pagal esamo organizaci
jos turto didumą. Toliau šie nariai mokėdami duokles gali tu
rėti papildomas apdraudas. O be to jie turės visas SLA Drau
gybos narių teises.

c) Klubo ar Draugijos nariai taip pat gali įsirašyti į SLA 
reguliariais nariais, nežiūrint ar jie dabar priklauso ar nepri
klauso Susivienijimui. Dar svarbu pabrėžti, kad SLA drau
gybos nariais gali būti ir nelietuviai, kurie priimtini kuopai.

Iš to, kas čia pasakyta, matome, kokia plati ir dėkinga 
dirva veikti susidaro Susivienijimo visiems veikėjams, organi
zatoriams ir visiems nariams, ypatingai tiems, kurie priklauso 
vietiniams klubams ir draugijoms. Draugybos narių prirašy
mas visokeriopai yra teigiamos reikšmės apdraustam asmeniui 
visai lietuviškai visuomenei, svarbus ir musų Susivienijimui.

Cambridgo, Mass. — Sek
madienį, vasario 14 dieną, 
2:30 valandą po pietų, Lietu
vių Klube, 163 Ilavard Street.

Nonvood, Mass. — Sekma
dienį, vasario 21 dieną, 4 va
landą po pietų, Lietuvių salė
je.

Buffalo, N. Y. — Sekma
dienį, vasario 14 dieną, 4:30 
valandą po pietų, Internatio- 
nal Institute patalpose, 1260 
Delaware Avenue.

Pirmoji HES turbina pra
dėjo suktis ir gaminti elektrą 
praeitų metų . lapkričio mėne
sio pradžioje.
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pra-Susivienijimo kuopų skubus 
neSimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakoija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra. K

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

★

šią 
Su-

Ruoškitės Pildomosios 
Tarybos rinkimams

Susivienijimo Pildomosios 
Tarybos rinkimai, pagal pra
eito seimo nutarimą, įvyks 
tik vieną KOVO-MARCH mė
nesi, todėl visos Susivieniji
mo kuopos jau dabar pradė
kite ruoštis prie rinkimų. 
Kuopų sekretoriai ar kiti pa
reigūnai, kuriems tas darbas 
pavestas, privalo į kovo mė
nesio susirinkimus sukviesti 
narius atvirutėmis ir padary
ti juos skaitlingais. Pildomo
sios Tarybos rinkimai įvyksta 
tik vieną kartą į du metus, 
tai narių būtina pareiga rin
kiminiuose susirinkimuose da
lyvauti ir atiduoti savo bal
sus už tuos kandidatus, kurie, 
jų manymu, tinkami būti Pil
domosios Tarybos nariais ir 
organizacijai vadovauti per 
sekamus du metus. Rinkimai 
prasidės kovo pirmą dieną ir 
baigsis kovo paskutinę dieną.

★
Išsiuntinėta rinkimams 
reikalinga medžiaga

Susivienijimo Centras 
savaitę išsiuntinėjo visų
sivienijimo kuopų finansų 
sekretoriams rinkimams rei
kalingą medžiagą: Oficialų 
pranešimą, kuriame nurodo
ma kaip rinkimai turi būti at
likti; tiek balotų kiek kuopa 
turi narių; dvi blankas užpil
dymui balsavimo pasekmių, 
kurių vieną reikia prisiųsti 
centrui, o kita lieka kuopos 
archyve; voką prisiuntimui 
centran balsavimo pasek
mėms; taipgi centrinio sekre
toriaus dr. M. J. Viniko laiš
ką, kuriame pasakoma kada 
rinkimai prasideda ir nurodo
ma kaip jie turi būti atlikti.

Jeigu dėl klaidingo finansų 
sekretoriaus adreso ar kito
kios priežasties kurios kuopos 
finansų sekretorius pasiųstos 
rinkimams reikalingos me
džiagos negautų, tai ilgai ne
laukę praneškite centrui, o 
bus pasiųsta antru kartu.

★—♦—★ 
Neprievartaukite narių 
kuopų susirinkimuose

Iš kai kurių Susivienijimo 
kuopų mes gaunam nusikun- 
dimų, kad kuopų susirinki
muose atsiranda narių, kurie 
susirinkimų metu verčia na
rius būtinai aukoti vienam ar 
kitam tikslui, ir kad dėl tos 
priežasties nariai nenori lan
kyti susirinkimų. Susivieniji
mo nariai yra dosnus, jie vi
suomet svarbiems lietuviš
kiems reikalams nesigaili 
pagal išgales paaukoti. Su
sivienijimas yra laisva na
rius nevaržanti organizacija, 
todėl ir kųopų susirinkimuose 
niekas neturi teisės narius Į 
versti aukoti kokiam nors 
tikslui ir kelti neramumus su- I 
sirinkimuose. Aukojimas yra j

ji

SLA Reikalai ir Veikla
S.LA.KUOPŲ VEIKLA

Los Angeles, Calif.

Užojautos Pareiškimas 
Gribienės šeimai

Petronėlei Gribienei mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jos 
vyrui Jurgiui Gribui, dukrai 
Petronėlei Ziminermen, arti
miems giminėms ir draugams. 
Gaila, kada netenki labai 
svarbios ypatos visuomeninė
je veikloje, kokia buvo velio
nė Petronėlė Gribienė.

Kazys ir Antanina Lukšiai, 
Vladas ir Olga Bakunai, 
Juozas ir Marija Aftukai.

Kay, anūkas 
Jonas, marti 

Robert ir Ju- 
ir šeima — 

šeima, Nancy

r

Chicago, Illinois

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

šios kuopos sausio mėnesį 
susirinkimas buvo gausus na
rėmis ir našus tarimais atei
čiai.
Pranešimai

Valdybos visų narių prane
šimai buvo šiltai priimti ir 
užgirta šiems metams nusta
tyta veikla. Knygų revizijos 
komisija M. Rulienė, E. Mar- 
kunienė ir E. Buchinskienė 
pateikė pajamų ir išmokėjimų 
metinį išsamų raportą, nu
šviečiantį stiprų kuopos iždą 
ir sukelantį narėms gerą nuo
taiką.
Naujos narės

Poniai B. Janas, p-lei P. 
Janaitei ir p. S. Žemgulienei 
įteikta narystės paliudijimai. 
Naujai įsirašė p. Justina Ber- 
nadišienė ir jos duktė Vida, 
ir keletas jaunuolių.

Nutarta 4 dieną vasario su
sirinkime paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atgav i m o 
šventę su gražia programa ir 
aukomis.

i

Žaidimo vakarėlis

Kovo 6 dieną, sekmadienį, 
rengiama Kortų ir Kauliukų 
žaidimo vakarėlis, Hollywood 
didžioje svetainėje. Pradžia 3 
valandą po pietų. Musų mie
lieji rėmėjai-svečiai ir narės 
prašomi iš anksto tai dienai 
rezervuoti pas mus atsilanky
mą.

Dr. Jono Adomavičiaus 
paskaita

Baigus susirinkimo reika
lus, musų garsusis paskaiti
ninkas gerb. dr, Jonas Ado
mavičius pateikė narėms la
bai įdomią ir naudingą pas
kaitą apie sveikatos užlaiky
mą, patardamas būtinai kon
troliuoti svorį, kuris nekon
troliuojamas ne vieną per- 
anksti į kapus nuvaro ir tt. 
Dr. Adomavičius maloniai pa
sižadėjo ir toliau panašių pa
skaitų pateikti. Visos narės 
labai patenkintos širdingai 
dėkoja dr. J. Adomavičiui.

Gimtadienio proga šiltai 
pasveikinta musų mylima na
rė p. Elena Vengeliauskienė, 
jai išreikšta daug gerų linkė
jimų ir sudainuota gražių 
dainelių. Ponia Vengeliauskie
nė irgi maloniai pavaišino su* 
sirinkusias. Narė.

Cicero, Illinois

Mirė Jonas Gražulis, 
Susivienijimo Narys

Praeitais 1959 metais gruo
džio mėn. 19 dieną mirė Jo
nas Gražulis, sulaukęs 76 me
tus amžiaus. Jis gimė Lietu
voje, Lazdynų parapijoje, Sei
niškių kaime. Amerikoje išgy-

narių asmeniškas reikalas ir 
niekas neprivalo kištis į jų 
finansinius reikalus.

St. Petersburg, 
Florida

Rengiamas Lietuvos Nepri- 
klausomylrės Minėjimas

veno 60 metų.
Paliko nubudime: du sūnus, 

Petras, marti 
Donald. Sūnūs 
Helen, anūkai 
lia, Bill Janus 
John Janus ir
Frund ir šeima, Petras Gra
žulis ir Ann Atkins, švoger- 
ka Albina Gražulis ir dauge
lis kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas laidotuvių direkto
riaus A. Vance koplyčioje, 
1424 S. 50-th Avenue, Cice
ro, Illinois.

Giminės, ir sūnūs praneša 
apie savo brangaus Jono Gra
žulio mirtį visiems jo drau
gams ir pažįstamiems ir lie
tuvių visuomenei, kuriai jis 
visą savo amžių priklausė ir 
dirbo bendram labui.

Lai jam 
dis Dėdes 
mėje.

Rašo DR. D. PILKA, Bosforu Mass.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

NEMIGA

1

bunie lengva ilsė- 
Samo laisvoje že-

Sūnūs ir Giminės.

Kenosha, Wis

Minėsime Vasario šešoliktąją

Susirin- 
skaniais 
nes čia

meninė 
vietinis

SLA 373 kuopa ir choras 
bendrai rengia Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 42 
metų sukakties minėjimą šių 
metų vasario mėn. 15 dieną, 
12-tą “valandą dieną, 
kusieji bus vaišinami 
lietuviškais valgiais, 
toks paprotys.

Papietavus seks 
dalis, kurią išpildys
St. Petersburgo Lietuvių cho
ras, kuris padainuos patrioti
nių lietuviškų dainų. Taipgi 
bus sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Tarp kitų 
dainų bus sudainuota: “O 
skambink per amžius vai
kams Lietuvos. Dainų tarpe 
bus trumpa prakalbėlė, o vė
liau bus rodoma filmą iš 
anos pusės 
gos. Po to 
tai dalyviai galės 
minti iki vėlumos.

Kviečia visus 
rengimo komisija, 
komisija ir choras 
lią užuojautą J. Gribui, 
tekusiam mylimos 
visai velionės 
mai. Gribienė mirė netikėtai 
nuo širdies smūgio, palikda
ma daug neužbaigtų darbų, 
mes jausimės ilgą laiką naš
laičiais, nes ji čia suorgani
zavo SLA 373 kuopą visai ne
seniai.

rodoma
geležinės uždan- 
prasidės šokiai, 

pasilinks-

atsilankyti 
Taip pat 

reiškia gi- 
ne-

žmonos, 
Gribienės šei-

Bot grjškime prie nugarkaulio lygi
nimo. Nugarkaulio niekas negali išly
ginti — nei su kočėlu. Vaikai mokvklo- • t'
je yra miklinami, kaip sėdėti, kaip lai
kyti lygią nugarą. Seną žmogų pamo
kinti, kad jis sėdėtų tiesioje* kedėje, lai 
.jau negalima. Lygint nugarą reikia 
pratintis, reikia sėdėti tiesioje kėdėje, 
reikia gulėti ant gero kiedo matraco. Ge
ras matrasas turi 800 ir daugiau spy
ruoklių (vielų susuktų špulėlėse), pa
prastas matrasas turi 300 ir 400 spy
ruoklių.

Auto sugestija. Yra žmonių, kurie 
įsikalba sau miegą. Gydytojai tokiems 
nesipriešins. Kartais nemiegalis reika
lauja, kad jo lovos galva butų pastatyta 
į rytus arba į vakarus. Rašytojas Cliar- 
les Dikens visada reikalaudavo, kad jo 
lovos galva, butų pastatyta į žiemius. 
Daugelis sako turi kambaryje* kompasą, 
kad žinotu i kur pasukti lova

4-4- A 4 •

Mankšta. Lengvos rūšies maukta arba 
pasivaikščiojimas tyrame ore yra1 .šimta
procentiniai geras daiktas tokiems, ku
rie vargsta dėl nemigos. Mankšta žmo
gų biskutį pavargina ir sudaro norą pa
sisėdėti. Bosi Įsėdamas žmogus dažnai ir 
išsimiega.

Vienas gydytojas, geras miegai is, 
pataria, kad nemigos priepuolyje reikia 
atliuosuoti protine* dalį nuo fizinio me
chanizmo. Jis pataria įsikalbėti sau: 
negalvok, .negalvok, negalvok!

Skaitymas geras knygos arba nors 
laisvas pagulėjimas duoda 80 procentų 
poilsio, o nemiga pranyks pati per save.

’ (Bus daugiau)

k

Nemigos Apžvalga, Žiūrint 
iš Gyvenimo Taško

(Tęsinys)
Lova. Seniau lietuviai gulėdavo ant 

lentų ir šiaudų, turėdavo lygias nugaras. 
Dabar yra kitaip, ypač čia Amerikoje, 
kur musų žmonės miega minkštose pata
linėse ir tampa kuproti. Imkime, pa
vyzdžiui, antros pusės viduramžius lie
tuvius. Daugelis jų neblogiausiai ekono
miškai gyvena. Jie miega minkštose lo
vose. Ir žiūrėkite, jeigu darbas jo nuga
ros nesulenke, tai minkšta patalinė tik
rai išaugino kuprų. Daugelis tokių 
kuprių pagaliaus kreipiasi prie gydyto
jo ir skundžiasi, kad nugarą skauda, kad 
negali išsitiesti, kaltina raumatą. O lo
va, kurioje jis susirietęs miega tikrai ne
kalta.^

Galima1 rasti ir daugiau priekabių. 
Pasigilinus i tokiu žmonių kasdieninį
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gyvenimą rasi, kad jie sveria trečdalį 
daugiau negu reikia, valgo be įnioros, 
nutukę, su kuprele, miega minkštoj lo
voj — dar foamo matrasą pasikiša. Im
kime kitą pavyzdį — tai musų dipukus. 
Kuomet jie atvyko į Ameriką prieš 10 
metų, visi atrodė “fine". Žiūrėkite į 
juos dabar. Tos pačios poniutės jau rie
čiasi į kuprelę, tas pačios poniutes — 
lieknos, jaukios, malonios poniutės — 
jau sveria. 80 ir 90 kilogramų. Jos bėga 
pas daktarą, ir maldauja: kas bus, dakta
re, kas bus? Kas j mane be kreips dėme
sį. Taip yra.

St. Petersburgo lietuvių ko
lonija, netekus nenuilstančios 
veikėjos lietuvių tarpe. Lai 
jai bunie lengva ilsėtis Dėdės 
Šamo žemėje po atliktų dide
lių darbų. Kuopos Pirm.

ir adv. Ra- 
Chicagos. 

programa, 
pažymėti,

graži meninė 
yra linksma 

musų SLA 212 kuopa 
visuomet prisideda prie

v •

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 42 metų sukak
ties minėjimas Kenoshoj yra 
rengiamas vasario 21 dieną, 
šv. Petro parapijos salėje, 
3 valandą po pietų.

Kalbės miesto majoras Fu- 
gene R. Hammond 
polas Skipitis iš 
Bus 
Man 
kad 
kaip
šio minėjimo.

Taipgi šia proga bus kaip 
kas naujo, pačiam vidurmies- 
tyje, kur randasi Wisconsin 
Electric and Gas kompanijos 
puikus namas, bus išpuoštas 
langas su lietuviška parodėle 
ir tęsis per savaitę laiko nuo 
vasario 14 dienos iki vasario 
21 dienai.

Kviečiu visus SLA 212 kuo
pos narius dalyvauti minėji
me ir aplankyti parodėlę.

J. Kasputis.

Dėkoju už Mane 
Balsavusiems

Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Banketas

SLA 44-toji kuopa rengia 
savo metinį banketą, kuris 
įvyks š. m. vasario mėn. 21 
dieną, 5 vai. po pietų. Banke
tas, kaip ir paprastai, ruošia
mas Miamio Lietuvių Svetai
nėje, 3655 N. W. 34-th St., 
Miami, Florida. Rengimo ko
misija deda visas pastangas, 
kad banketas pavyktų kopui- 
kiausiai ir butų sėkmingas. 

Į Numatoma ir trumpa meninė 
programėlė, kurią sutiko iš
pildyti jaunamečiai SLA na
riai. Po programos gros ge
ras orkestras, -todėl visi daly
viai turės progą smagiai pa
sišokti.

Visi 44 kuopos nariai jaus- 
kime tikrą pareigą parengime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Nepamirškime pasikviesti sa
vo draugus bei pažįstamus. 
Atskiri pakvietimai nariams 
nebus siunčiami, todėl pasi
naudodamas šia proga, kuo
pos valdybos bei rengimo ko
misijos vardu, nuoširdžiai 
kviečiu visus kuopos narius 
bei svečius, atsilankyti ir pa
remti musų veiklą, kuri yra 
surišta su lietuvybės išlaiky
mu išeivijoje, kova už musų 
tėvynės bei tautos laisvę ir 
suteikti artimo meilę į vargą 
patekusiams, musų broliui ir 
sesei.

V. Skupeika, 
SLA 44 kuopos pirm.

Pagal “Tėvynėje” paskelb
tus duomenis, aš esu nomi
nuotas kandidatu SLA Vice 
Prezidentos pareigoms.

Pareiškiu, kad šį kartą aš 
nesu kandidatas į SLA Pildo
mąją Tarybą ir todėl nesutin
ku būti balotiruojamas.

Visiems tiems SLA na
riams, kurie malonėje mane 
nominuoti, nuoširdžiai dėko
ju.

Vaclovas Sidzikauskas.

Rumford, Maine

Pradedant Naujus 160 Metus

najus 1960Pradėdamas
metus, aš noriu nors kiek pa
rašyti apie save. Aš gimiau 
1885 metais sausio mėnesio 
16 dieną, tad jau baigiau 75 
metus amžiaus, išgyvenęs 55 
metus Amerikoje ir 20 metų 
Lietuvoje. Tai nemažas skai
čius. Per tą nemažą skaičių 
metų, neturėjau draugų nei 
pažįstamų, kurie butų rupi- 
niasi mano gyvenimu. Tai 
tiek šiuo tarpu apie save.

Dabar apie Susivienijinio 
kuopą

Musų mieste gyvuojanti 
Susivienijimo kuopa yra ne
veikli ir mažėja nariais, 
nesnieji vaikėjai vienas 
kitam skiriasi iš gyvųjų
po, o likusieji gyvi pavergę 
nuo daugelio metų darbų, no
ri pasilsėti, o jaunų veikėjų 
musų mieste nesiranda. Pra
eitų metų pabaigoje mirė ga
na stipri moteris Z. Sabaliau
skienė, nariai ją lankė ir ra
mino, kad nepasiduotų ligai, 
nes ji reikalinga įvairiems 
kuopos darbams, kai kurie 
net pareiškė: “Neužleisk sa
vo vietos kitoms”.

Metiniam SLA kuopos su
sirinkome, kuriame buvo ren-

karna kuopos valdyba, nesi
rado nė vieno kuris butų no- 
rojęs pasilikti kuopos valdy
boje iš esančių valdybos žmo
nių, tačiau nesant jaunesnių 
norinčių būti valdyboje, pri
versti buvo pasilikti senieji 
valdybos nariai ant toliau. 
Vice pirmininku išrinktas 
naujas Antanas Kaladzinski.

Reikia padėkoti musų mo
terims, kurios visuomet įeina 
į valdybą ir paruošia visokių 
užkandžiui tačiau aš negaliu 
visų išvardinti dėl nežinojimo 
jų vardų. įtinau tik Julę Ja- 
nauskienę, kuri visuomet iš
kepa skanių pyragų ir paga
mina kitų užkandžių. J. Mule
vičius parūpina gėrimų geres- 
niatn apetitui, tai beužkan- 
džiaujant ir besikalbant pra
leidžiama linksmai

Sekamas kuopos 
mas bus laikomas 
mėnesį, priprastoj 
priprastu laiku,
nariai ir narės nepamirškite 
dalyvauti tame susirinkime ir 
aptarti kuopos reikalus.

J. Kaulaičia.

laikas.
susirinki- 
balandžio 
vietoj ir

Visi kuopos

Pittsburgh, Pa.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimas

Se- 
po 

tar-

sausio mėnesio 
8 valandą vaka- 
Piliečių salėje, į- 
išrinktos Ameri-

Taip pat pakviesti kalbėti 
miesto burmistras (mayor) ir 
vietiniai kongreso (USA) na
riai. Meninę programą išpil
dys švento Pranciškaus Aka
demijos studentės. Programą 
ves ir tvarkys SLA preziden
tas Povilas Dargis, kuriam 
taip pat pavesta pasirūpinti 
gubernatoriaus proklamacija 
ir painformavimu vi e t i n ė s 
amerikiečių spaudos. Nutarta 
turėti (prieš parengimą) spe
cialų priėmimą atvykstan
čiam Lietuvos atstovui, ku
riame dalyvaus ir vietinių, 
amerikiečių spaudos atstovai.

Jau šiame susirinkime, Po
vilo Dargio pasiulymu, patys 
direktoriai prisidėjo savo au
komis, kovai už musų tautos 
reikalus. P. Dargis įteikė če
kį sumoje $25.00 nuo savęs 
ir žmonos, kiti irgi pasižadė
jimus padarė, todėl tikimės, 
kad ne tik turėsime gerus 
kalbėtojus ir gerą programą, 
bet manome sukelti didoką 
pinigų sumą Lietuvos vadavi
mo reikalams. Tegu VASA
RIO 21-ma diena būna pasi- 
rįžimo diena nenuilstančiai 
kovai už musų tautos reika
lus. Tą dieną, 3 valandą po 
pietų visi Pittsburgho lietu
viai susirenka į Lietuvių Pi
liečių salę, Jane Street, South 
Side.

* Pittsburghietis.

cijas, kuriomis skelbia vasa
rio 16 d.
kos, Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienomis. Tokias pro
klamacijas jau paruošė Ohio, 
Wisconsin, Pennsylvania, Io- 
wa, Maryland, ir kitų valstijų 
gubernatoriai. O taip pat at
siliepdami į ALTo prašymą 
Virginijos ir South Carolinos 
gubernatoriai pažadėjo apie 
Lietuvos dieną painformuoti 
spaudą.

Pareiškimą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo proga 
padarė ir Henry Cabot Lodge, 
JAV atstovas prie Jungtinių 
Tautų—

“...The United Statės has 
never recognized the unlaw- 
ful Soviet occupation of 
Lithuania and the other Bal- 
tic Statės. We have never 
wavered in our faith that the 
peoples of thcse countries 
will regain their freedom. 
You can 
efforts to 
ve”.

Vasario
priklausomybės sukakti 
paminėta Atstovų 
ir Senate.
grėsė tą dieną skaitys lietu
viai kunigai
Giedgaudas, O. F. M. ir Be
nediktas Gauronskas iš An- 
sonia, Conn.

Lietuvos Respub-

their
count on my best 

keep this faith ali-

16 d. LietuvDS
s

Rūmuose
Invokacijas Kon-

ne
bus

Franciškus

Šių metų 
28-tą dieną, 
re, Lietuvių 
vyko naujai
kos Lietuvių Tarybos, Pitts- 
burgho skyriaus, valdybos ir 
direktorių susirinkimas.

Pirmiausiai apkalbėtas į- 
vykstantis, vasario 21mą die
ną, Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas ir nustatyta 
minėjimo laikas ir pati pro
grama.

Minėjimas įvyks 3 valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių sa
lėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, p. J. Rajeckas.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo Su 

kakties Minėjimas

South Boston, Mass.

Ar-NEW YORK (LAIC). 
tėjant Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 42 metų 
sukakties minėjimui, Altas 
gavo patikrinimą, kad ir šie
met minėjimo proga, Valsty
bės Departamentas paskelbs 
pareiškimą.

Įvairus JAV-bių guberna- | 
toriai jau paruošė proklama- |

ALT S-gos namuose yra 
rengiami “subatvakariai”. kas 
trečias šeštadienis, kuriuose 
prie kavutės vyksta progra
ma, lietuviška muzika, dainos 
ir šokiai. Sekantį, t. y. vasa
rio mėn. 20 dieną šiam pa
rengimui programą rengia ir 
atliks jaunimas,
kviečia jaukiai laiką praleisti 
jaunimą ir senimą drauge, 
bent kartą į mėnesį.

Koresp.

Rengėjai
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
t

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

(Tęsinys)
SLA prezidentas P. Dargis paprašęs sekretorių 

dr. M. J. Viniką pertraukti raportą, trečią Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. po pietų 
pranešdamas, kad ktevirtoji sesija prasidės 2 vai. po 
pietą šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA

Ketvirtą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 18 d. 2 vai. p. p. SLA name, 128 Maine Avenue, 
Atlintic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

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

Šioje sesijoje dalyvauja visi SLA Kontrolės Ko
misijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas, A. Trečio
kas.

Tęsiamas SLA sekretoriaus dr. M. J, Viniko ra
portas.

18. Gegužės 17 d. SLA Centro patalpose įvyko 
gana skaitlingas SLA penktos apskrities suvažiavi
mas. Jame dalyvavo SLA prezidentas P. Dargis, adv. 
S. Bredes, kaip apskrities pirmininkas ir aš.

Gegužės 17 d. data liks atmintina. Į SLA penk
tos apskrities suvažiavimą atvyko Lietuvos Skautų 
Brolijos delegacija, kurios vardu Užsienio Delegatu- 
ros vedėjas s. A. Banevičius įteikė SLA prezidentui 
P. Dargiui skautų ordiną už jo didžius nuopelnus lie
tuvybei ir skautams. Įteikus ordiną pasikeitė nuo
širdžiomis kalbomis, pažymėdami svarbią reikšmę šio 
momento, nes dvi broliškos organizacijos siekia artu
mo patriotiniame darbe.

19. Birželio 6 ir 7 dienomis įvyko Vajaus Komi
sijos suvažiavimas Erie, Pa., kuriame dalyvavo visi 
komisijos nariai. Vajaus Komisįjos suvažiavimo pro
tokolas, kuris bus patiektas prie Vajaus Komisijos 

raporto nusakys suvažiavimo reikalą ir kas buvo at
likta.

20. Per šį laiką Centras gavo 4 SLA narių pra
šymus paskirti jiems stipendijas. Tuos prašymus, pa
gal musų taisykles, pasiunčiau apsvarstyti SLA švie
timo Komisijai, kad gauti jos rekomendaciją. Penktas 
SLA narys, medicinos studentas, teiravosi Centre dėl 
stipendijos gavimo, pasiėmė reikalingus blankus, bet 
prašymo neįteikė.

. Šie prašymai gauti stipendijas sukėlė man rūpes
čio. Musų organizacijos jauni nariai, nori siekti mok
slo, būti naudingais visuomenės žmonėmis, o SLA 
Moksleivių Fondas yra tuščias, nes duotų paskolų ma
žai kas gražina.

Šį klausimą savo raporte iškėliau todėl, kad jis 
nebūtų pamirštas, bet apsvarstytas iš esmės ir at
kreiptas didesnis dėmesis į šį taip svarbų reikalą.

21. Per šį laiką keletas mums draugingų organi
zacijų: Lietuvos Skautų Brolija, Lietuviai sportinin
kai vykstantieji į Pietų Ameriką, studentų organiza
cija Santara, kreipėsi raštais į SLA Centrą prašydami 
paramos jų tautinio masto darbams.

Kadangi skautai vyko į Dešimtą Pasaulinę Skau
tų Jamborę, kuri šiemet įvyko Filipinuose, o sporti
ninkai į Pietų Ameriką, todėl teko atsižvelgti į jų rei
kalų skubotumą ir specialiai susirašinėti su visais Pil
domosios Tarybos nariais, kad gauti visų P. T. narių 
nuomonę paramos reikalu.

22. Liepos mėn. 5 d. gavau iš Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos pirmininko dr. V. Čepo laišką, ku
ris Skautų Sąjungos vardu sveikino mane sukaktuvi
nio gimtadienio proga ir perdavė Sąjungos linkėjimus 
man ir SLA organizacijai. Kartu pranešė, kad taip 
pat esu apdovanotas skautų ordinu, kurį norėtų įteik
ti skautiškoje stovykloje.

šį Skautų Sąjungos pagarbos pareiškimą' mielai 
priėmiau, manydamas, kad tai yra dar vienas suartė
jimo žingsnis: didžiausios lietuvių jaunimo ir didžiau
sios, seniausios išeivijojes SLA organizacijų.

Liepos 17 d. Skautų Brolijos Užsienio Skyriaus 
vedėjas A. Banevičius savo laišku pakvietė SLA pre
zidentą P. Dargį, mane ir kitus P. T. narius dalyvauti 
rugsėjo 5 ar 6 dienomis skautų stovyklos iškilmėse, 
kuriose, kaip tikisi, dalyvaus gražus būrys skautiško 
jaunimo, iš įvairių vietovių.

23. Per šį laikotarpį tilpo nemažai palankių staip- 
snių lietuvių spaudoje apie SLA. Ypatingai gražiai, 
veik visa lietuviškoji spauda paminėjo SLA preziden
to P. Dargio atliktus didžius darbus, nušviesdama jo 
asmenybę ir įvertindami jo veiklą lietuvybei.

Pildomosios Tarybos nariai gyvenantieji Chicago- 
je gražiai reiškėsi įvairioje lietuviškoje veikloje, gar
bingai atstovavo SLA ir todėl visas žinias ^pie jų 
veiklą buvo ypatingai malonu sekti. Turiu pasi
džiaugti, kad dėl šio bendro reikalo daug pasitarnavo 
taip pat kai kurie Centro tarnautojai.

24. Turiu pranešti, kad šie metai SLA Centrui 
buvo gana sunkus. Be reguliarių atostogų, trys SLA 
tarnautojai sirgo ir buvo operuoti, o kiti du sirgo il
gesnį laiką. Nežiūrint susidariusių netikėtų sunku
mų, SLA Centras visomis išgalėmis stengėsi atlikti 
visus darbus ir 'be to, nepamiršo gerinti organizaciją 
ir pagal šių dienų reikalavimus ją moderninti.

25. Kaip visi žinote, man be sekretoriaus parei
gų, tenka dirbti bent keliose komisijose. Apie veiklą 
įvairiose komisijose sužinosite iš raportų, kuriuos iš
duosime drauge su kitais komisijų nariais. Bet Ry
tų Nuosavybių Komisijos raportą išduosiu atskirai, 
raštu, nes daugel jame suminėtų klausimų teks Pil- 
domajai Tarybai apsvarstyti ir autorizuoti.

PABAIGA. — Iš gautų laiškų SLA apskričių ir 
kuopų veiklos tenka susidaryti teigiama išvada, kad 
nuotaika SLA narių ir lietuvių visuomenės tarpe link 
SLA yra gera.

Kooperavimas su SLA apskritimis, kuopomis, 
kuopų valdybomis, pavieniais veikėjais, organizato
riais, Centriniais Atstovais, su Pildomąją Taryba ir 
įvairiomis organizacijomis buvo kuo nuoširdžiausias ir 
geriausias. SLA turtas yra apsaugotas ir auga. SLA 
stovi ant stipriausių finansinių pagrindų. Už tai šia 
proga noriu pareikšti visiems bendrą ir nuoširdžiau
sią padėką.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
raportą, E. Mikužiutei įnešus priimti*raportą su pagy
rimu už nenuilstamą darbą SLA ugdant ir stiprinant, 
J. Maceinai parėmus, SLA sekretoriaus raportas buvo 
vienbalsiai priimtas su pagyrimu ir visi jo atlikti dar
bai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 5 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad penktoji sesija prasidės ryt 3:30 vai. 
ryto šioje pat vietoje.

PENKTOJI SESIJA
Penktą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 

sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 19 d. 9:30 vai. ryto, SLA name, 128 Maine Ave
nue, Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
narai ir sudaro kvorumą.

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

Šioje sesijoje dalyvauja visi SLA Kontrolės Ko
misijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas, A. Trečio
kas.

18. Praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
išrinkta komisija Chicagos SLA Kultūros namo klau
simui tirti: dr. S. Biežis, E. Miikužiutė ir N. Gugienė 
patiekė žodžiu komisijos raportą.

Apsvarsčius raportą, J. Maceinai įnešus, adv. S. 
Bredes parėmus SLA Kultūros namo komisijos ra
portas buvo vienbalsiai priimtas.

19. Svarstomas SLA namo statymo klausimas 
Chicagoje. Pareiškus įvairių nuomonių, aptarus in- 
vestmentų galimybių klausimą, teisišką ir formalę 
pusę, namo reikalingumo ir namo sklypo klausimus 
nutarta ištirti ar valstijų įstatymai nebus priešingi 
tokiam investmentui.

Apsvarsčius SLA namo statymo klausimą Chica- 
goje, J. Maceinai įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vien
balsiai nutarta pavesti komisijai darbą tęsti toliau, 
prirengti planą, kad sekančiame Pildomosios Tarybos 
suvažiavime jį butų galima apsvarstyti ir prirengti 
šį klausimą patiekti svarstyti sekančiam seimui.

Ketvirtuoju šios komisijos nariu vienbalsiai išren
kamas SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas.

Be to, nutarta dėl SLA namų įsigijimo klausimo 
atsiklausti SLA Seimo generalinės nuomonės. Gavus 
seimo pritarimą, atsikausti specifiniai dėl SLA namų 
įsigijimo Chicagoje.

20. Svarstomas morgičiaus aplikacijos Nr. 370 
duoto morgičiaus klausimas.

Apsvarsčius klausimą ir paaiškėjus, kad morgi
čiaus aplikacijos No. 370 reikalai komplikuojasi, nu
tarta pavesti vice prezidentui J. Maceinai ištirti rei
kalą ir skubiai informuoti Investmentų Komisiją.

SLA prezidentas P. Dargis penktą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 2 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad šeštoji sesija prasidės 3 vai. p. p. šio
je pat vietoje.

(Bus daugiau)

ŠEŠIOLIKTAI DIENAI VASARIO
Kuomet augau, mane šildė Lietuvos saulutė, 
Jos vėjelis glamonėjo, glamonėjo, putė, 
Ir, kaip mane motinėlė ant rankų lingavo — 
Tai lietuviškai kalbėjo ir dainas dainavo, 
Užtad jaučiu aš Lietuvai meilę begalinę, 
Nenuslopins šitos meilės nei “nauja tėvyne”.

Darosi baisu, pagalvojus, kokia tragedija mus ištiko, kuo
met žmonių prakeikto komunizmo tvanas užpylė ir paskandi
no musų tėvynę, įmetęs ją į negirdėtą vergiją, sukaustęs pro
tą ir valią ir privedęs prie katastrofinio sunaikinimo žmonių 
ir turto.

Argi galima išskaičiuoti, pamiršti ar kuo paaiškinti tuos 
visus nusikaltimus, kurių žmonijos padugnės-komunistai dasi- 
leido Lietuvoj? Aukos yra tokios didelės, kad ilgai negalėsim 
atsistot ant kojų.

Bet, viltis mus neapleido ir, kaip ir viskam, praeis ir lai
kotarpis melo ir žvėriškų instinktų. Anksčiau ar vėliau, ben
drom jėgom visų pavergtų tautų, kurios jau suprato esmę 
tarptautinio komunizmo, bus nuversta galva šitai laisvojo pa
saulio pabaisai ir išsipildys žodžiai Vinco Kudirkos: “Nebus 
šitaip, kaip dabar, maskolių nebus, bus Letuva! Lietuva žy
dės!”

Nežiūrint nežmoniškos priespaudos ir teroro, nei dvasi
niai, nei moraliniai, komunistai musų tautos nepalauž ir mu
sų kraštas yra giliai antikomunistinis. Mes ne jieškom ide
alų svetimoj dirvoj, o kad Lietuva prisikels — tai musų nemir
tingas ir stiprus tikėjimas. Musų tauta turi užtektinai dvasi
nių jėgų dėl prisikėlimo, ir kaip bus tinkamas momentas, stos 
užsidegę, kaip vienas žmogus, ir svetimas musų sielai ir žmo
nių prigimčiai klaidingas mokslas, su jo pasekėjais, sadistais 
ir užurpatoriais, bus nušluoti nuo žomės paviršiaus, ir su kiek
vienais metais mes prie to prisiartinam. Ateis valanda, kuo
met matysim tėvynę laisvą ir užtekėjus aušrinė nurodys mums 
kelią į gimtąjį kraštą—

Kur kiekvienas man kampelis 
Yra mielas ir brangus,
Kur gimtuoju oru kvepia 
Žemė, gėlės ir dangus.

Amerikos Lietuvių Tarybos Atsišaukimas
(Atkelta iš 1 pusi.)

Nevienam musų gali kilti klausimas: ar yra prasmė kovo
ti už Lietuvos laisvę, jeigu nuo jos pagrobimo jau praėjo 20 
metų ir jeigu tarptautinė konjunktūra nerodo jokių ženklų jos 
greitam atstatymui? Ir šiuo atveju musų atsakymas privalo 
būti: yra prasmė kovai už Lietuvos laisvę. Ir toji kova teikia 
daugiau vilčių, negu iš pažiūros gali atrodyti.

Atsiminkime, kad Lietuva drauge su kitomis Pabaltijo 
valstybėmis sudaro savotišką tarptautinėje politikoje proble
mą, kuri ligi šiol nėra išspręsta. Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
respublikų okupacijos nepripažįsta galingiausioji pasaulio val
stybė — Amerika. Amerikoje, kaip ir eilėje kitų kraštų, lai
svai veikia diplomatinės Lietuvos misijos. Amerika nesutinka 
įsileisti į savo teritoriją oficialių sovietinės Lietuvos pareigū
nų. ✓Lietuvos, kaip ir viso Pabaltijo, klausimas turės būti 
sprendžiamas iš esmės, (jeigu bus einama prie Rytų-Vakarų 
santykių normalizacijos.

Turėdama tai galvoje, Amerikos Lietuvių Taryba kreipia
si į Jus, brangus Amerikos lietuviai, ir ragina padaryti viską, 
kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėji
mai praeitų kuo iškilmingiausiai ir susilauktų galimai didesnio 
atgarsio Amerikos visuomenėje. Bet ypatingai mes kviečiame 
paremti aukomis Lietuvos laisvinimo darbą, vadovaujamą 
Amerikos Lietuvių Tarybos. Šiemet žada įvykti vadinamoji 
Viršūnių Konferencija. Galimas dalykas, kad tenai vienokiu 
ar kitokiu budu bus paliesta ir Lietuvos byla, nes juk neįma
nomas joks išsiaiškinimas tarp Rytų ir Vakarų, pirma neiš
sprendus Lietuvos klausimo. Amerikos Lietuvių Tarybai teks 
budėti ir dėti pastangas, kad toje Viršūnių Konferencijoje jo
kia prasme nenukentėtų Lietuvos laisvės reikalas. Turėsime 
veikti ir turėsime būti pasiruošę dar didesniems Lietuvos lais
vinimo žygiams.

Sukruskime visi ir stokime į darbą, kad šiemetiniai Vasa
rio 16-sios minėjimai butų patrauklus savo programomis, gau
sus savo dalyviais ir turtingi aukomis. Tegul nelieka nė vie
nos lietuvių organizacijos, nė vienos draugijos, nė vieno klubo 
ar kuopos, nė vieno susipratusio lietuvio, kurie neparemtų ko
vos už Lietuvos laisvę!

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS.
1960 m. sausio mėn.

Kur ružavos krinta rasos,
Jus tikėsit man ar ne, 
Gluosniai ten mirkina kasas, 
Pasinėrę Nemune.

Tautos Fondo Valdybos Atsišaukimas

Mieli Lietuviai!

Pasakysiu, kokia šalis 
Tokia miela ir sava, 
Tai tėvynė musų brangi— 
Ji vadinas LIETUVA.

Sofija Ambrazevičienė,

Musų brangios tėvynės Lie
tuvos vergija nešvelnėja. Sun
ki laisvinimosi kova tęsiama 
toliau, pareikalaudama naujų 
jėgų (bei išteklių. Ypatingai 
šiais metais turime atkreipti 
laisvojo pasaulio dėmesį, ka-

dangi sukanka 20 metų nuo 
musų tėvynės užgrobimo.

Laisvojo pasaulio lietu
viams kovoje prieš tėvynės 
okupantą vadovauja VUKas. 
Jo darbas sunkus, o galimu
mai, palyginant su priešu, 
yra riboti. Musų visų parei
ga yra jį remti kaip moraliai

taip ir piniginiai, kad butų 
pajėgesnis sunkiai kovai už 
Lietuvos laisvę.

VLIKas didžiausią savo 
kuklių išteklių dalį išleidžia 
šioms kovos priemonėms:

Radijui. — VLIKas naudo
jasi žinių perdavimui į pa
vergta tėvynę lietuviškai per 
Madrido, Vatikano ir Romos 
radiofonais. Pavergėjas labai 
bijo tiesos žodžio iš laisvojo 
pasaulio ir visais budais prieš 
žinių perdavimą kovoja. Ta
čiau nei grasinimais nei baus
mėmis nuo žinių klausymo 
neatbaido. Reiškia tas išpus
tai 
nei 
nes 
per
Paskiausios žinios patvirtina 
kaip tėvynėje likę broliai go
džiai gaudo žinias siunčiamas 
lietuviškai per viršui minėtas 
stotis ir jas nepaprastai ver
tina. Jų svarba dar daugiau 
padidėjo nuo lietuviškos va
landėlės sustabdymo iš MJu- 
encheno
Voice of America Washing- 
tone suvaržymo.

Eltos Biuleteniams. — VLI
Kas informacijos tikslu lei
džia Eltos biuletenius lietu
vių, anglų, vokiečių ir italų 
kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami svetimų kraštų po
litikams, žurnalistams, moks-

galingas okupantas nėra 
taip galingas nei saugus, 
dreba dėl prasiveržimo 
uždangas tiesos žodžio.

Vokietijoje ir

hninkams, visuomenininkams 
ir kt. Tie biuleteniai yra svar
bus ir daug prisideda prie 
laisvinimo kovos.

Radijo sekimo stočiai. — 
VLIKas išlaiko radijo sekimo 
stotį, kurios pagalba sužino
me kiekvieną svarbesnį įvykį 
pavergtoje Lietuvoje. Tomis 
žiniomis pasinaudoja daugelis 
kraštų svarbios institucijos 
bei įtakingi asmenys ir jas 
labai vertina.

Šiems VLIKo uždaviniams 
vykdyti lėšų niekas svetimas 
neduoda. Mes patys turime 
jas sukelti, kad ir pamiršda
mi asmeniškus reikalus.

Tautos Fondas rūpinasi, 
telkdamas lėšas, VLIKo veik
lą palaikyti ir todėl maloniai 
prašo visus laisvajame pa
saulyje lietuvius, be politinių 
pažiūrų skirtumo, tuos užda
vinius savo pinigine auka pa
remti.

Tautos Fondas laukia Jūsų 
aukos, karštai tikėdamas, 
kad laisvoje gyvenąs lietuvis 
dvasia nepalūžęs ir tęs sun
kią kovą už savo mylimą tė
vynę iki jai išaus laisvas ry
tojus.

Tautos Fondo Valdyba.

Žiemos sezone patogiausias 
laikas verbavimui lietuvių ir 
lietuvaičių. į Susivienijimą, to
dėl organizatoriai padirbėkit.

(

Rockford, Illinois

Minėsime 16 Dieną Vasario

Nuo pat Lietuvos pasiskel- 
bimo laisva valstybe, musų 
SLA 77 kuopa kas metai ren-z 
gė paminėjimus su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu, šiandieną 
Lietuva pavergta, velka jun
gą žiauraus raudonojo bur
lioko vergijoje. Bet Amerikos 
lietuviai ir visų kitų laisvų 
kraštų, rankas nenuleido, po 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybe pasirįžę vesti kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą. Tad 
Rockfordo ALT skyrius ren
gia Lietuvos šventės minėji
mą sekmadienį, vasario 21 
dieną, Lietuvių Klubo salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus žy
mus svečias iš Chicagos, ku
nigas Kazimieras Barauskas, 
“Draugo” redakcijos štabo 
narys.

Meninę dalį programos iš
pildys Rockfordo lietuvių vy
rų choras, vadovaujant muzi
kui Linui, šeštadieninės mo
kyklos vaikučiai, tad daly
vaukime minėjime, prisidėki
me su aukomis ir nenustoki
me vilties, paremkime A. L. 
Tarybos žygius ir vėl Lietuva 
bus laisva.

SLA 77 Kuopos 
Korespondentas.

A

PMtaautok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVA, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
185 WEST 14th STREET Lieensed bj USSR 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY 
TeL GRąmercy 5-7430 
832 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didšlulS firma, turėdama tųksUnčius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
T—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

MUSŲ SKYRIAI
89 Raymond Plaza W. 
NJCWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MAfiS. 
Tel. ANdrev 8-6040

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6

5

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

900 Literary Road 
CLEVELAND 18, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
682 W. Glrard Avenue 

PHUADELPIOA 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Avenue132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. C&mpau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOvvnsend 9-3980

l
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Amerikos Lietuviu Veikla
Amerikos Lietuviu Tarybos Dviejų Skyrių Pirmininkai

Eufrozina Mikužiutė (SLA iždo globėja), ALT Chicagos sky
riaus pirmininkė, ir Antanas Varnas, Nevv Yorko Lietuvių Ta
rybos pirmininkas.

Pranešimas SLA 57 Kuo
pos Nariams

Amerikos Lietuvių Tarybos du pirmininkai susitikę taria
si apie suruošimą parengimų Lietuvos nepriklausomybės 42 
metų sukakčiai paminėti. Kaip Chicagoje, taip ir New Yorke 
minėjimai įvyks tą pačią vasario 14 dieną.

New Yorke minėljimą ruošia New Yorko Lietuvių Tary
ba, kuris įvyks sekmadienį, vasario 14 dieną, 4 valandą po pie
tų, didžiulėje Webstetr Hali, 119 East 11-th Street, New Yorke.

Kalbą pasakys dr. D. Krivickas. Meninėje dalyje daly
vaus soliste p. Stempužienė, Operetės choras ir Tautinių šokių 
grupė.

Rengėjai kviečia visus New Yorke ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites dalyvauti Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 42 metų sukakties minėjime. Patenkinkite ren
gėjų pageidavimą, dalyvaukite patys, paraginkite savo kaimy
nus ir draugus dalyvauti ir iškilmingai paminėti savo senosios 
Tėvynės Lietuvos reikšmingą sukaktį. v

Lai šį sekmadienį, vasario 14 dieną, visi keliai ir visus ve
da į didžiulę VVebster Hali salę.

-----------------U—----------------------

New Yorko Lietuvių Tarybos Pirmininko 
Antano Varno Atsišaukimas

Mieli Tautiečiai!

16 minėji-

Šiais metais, kaip jums vi
siems yra žinoma’, tapau iš
rinktas New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirmininku. Su ta 
garbe paveldėjau ir pareigas, 
viena iš jų yra kartu su vi
sais Alto nariais rengti ir va
dovauti Vasario 
mui.
x Altas vienas minėjimą ne
gali suruošti, tam reikalinga 
visų jūsų pagalba.

Vasario 16 minėjimas nėra 
dar vienas parengimas arba 
koncertas, tai demonstracija 
tautos, kuri buvo šimtmetį 
pavergta, ir vis dėl to įrodė 
savo gyvumą 
svę.

Vasario 16 
demonstracija 
mes tos laisvės buvome ir 
esame verti, kad mes jos 
trokštam ir reikalaujam.

Laisvė yra reikalaujama 
ne pavienių asmenų, bet vi
sos Lietuvos, visų lietuvių, 
kur jie bebūtų. Tą savo nu
sistatymą mes galim parody
ti vieningai ateidami į minė
jimą nekreipiant dėmesio j 
orą ar ūpą.

Savanoriai ir partizanai au
kojo savo gyvynę, kad mes 
ar musų artimieji galėtų gy
venti laisvai, 
voje.

Mįusų visų 
bent kartą į 
siminti grąžinant bent tokiu 
budu musų skolą už laisvę.

Alto vardu aš kviečiu visus 
lietuvius dalyvauti sekmadie
nį, vasario 14 dieną, 11 
dą ryte Aušros Vartų 
čioje pamaldose.

Tą patį sekmadienį, 
landą po pietų Webster Hali, 
119 East 11 gatvė Manhat- 
tane iškilmingiam minėjime.

Tikiu jus visus matyti VVeb
ster Hali. Varnas.

atgaudama

minėjimas 
pasauliui, 

laisvės
verti,

lai-

yra 
kad

laisvoje Lietu-

šventa pareiga, 
metus juos pri-

valan- 
bažny-

4 va-

Norwood, Mass

Vasario 16-sios Minėjimas

Norwoodiečiai stropiai ruo
šas! paminėti Vasario Šiolik- 
tąją, 
mybes paskelbimo,

• • 111 —

Lietuvos nepriklauso- 
, lietuvių 

tautos ir valstybės didžiąją 
bvenię.

Minėjimas įvyks vasario 21 
dieną, 4 valandą po pietų, 
Lietuvių salėje. Minėjimas 
bus bendras visoje kolonijo
je. Paskaitą skaitys inž. Vy
tautas Izbickas, dainuos so
listė Jadvyga Adomavičienė, 
abu iš Bostono, Ruošiama 
dar ir platesnė programa.

Tą pačią dieną 9 vai. rytą 
bus atnašaujamos šv. mišios^ 
už žuvusius dėl Lietuvos lai
svės ir nepriklausomybės ir 
už tremtinius šaltame Sibire.

Šią dieną popietį visi pas- 
kirkime Lietuvos prisimini
mui ir atsilankykime į iškil
mingą minėjimą. Koresp.

• v
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South Boston, Mass

Pagerbsime Juozą Arlauską

Sandaros 7 kuopa 
iškilmingą banketą š. 
sario 21 dieną, 5 valandą va
kare, nuosavam name, 124 
F Street, So. Bostone, pager
bimui Juozo Arlausko.

Juozas Arlauskas iš pat at
vykimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes, įsijungė į visuome
ninį darbą, kad galėtų padėti 
savo tėvų kraštui Lietuvai, o 
šiandien musų broliams iš
blaškytiems po visą pasaulį. 
Brolis Juozas Arlauskas vi
sur ir visuomet ištiesia pagal
bos ranką. Jis yra A. L. Ta
rybos Bostono skyriaus pir
mininkas, SLA 2-sios apskri
ties pirmininkas, Liet. Pilie
čių draugijos iždininkas, Lai
svės Varpo radio vice pirm, 
ir Sandaros 7 kuopos buvęs 
ilgametis iždininkas, o nuo š. 
m. sausio 17 dienos tas parei
gas užleido kitam asmeniui.

Sandaros kuopa, norėdama 
atsilyginti broliui Arlauskui 
už jo darbus, ruošia banketą 
jo pagerbimui. Ne tie žmonės 
verti pagarbos, kurie trokšta 
garbės ir vietos, bet tas ver
tas pagarbos, kuris dirba Lie
tuvos laisvinimo darbus, kad 
padėjus pavergtai Lietuvai ir 
šiam kraštui, nesigailėdamas 
savo jėgų, laiko nei aukų, o 
tokiu asmeniu yra Juozas Ar
lauskas. Turiu pabrėžti, kad 
man su Juozu Arlausku tenka 

• bendrauti ir dirbti 10 metai.

rengia
va-m.

l
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buvo gyva demonstracija vi
sų galimybių, kokias tik tau
ta “su propozicija, kad visi 
žmonės yra sukurti lygiais” 
gali pasiūlyti savo neturtin
giausiai gimusiam piliečiui.

Linkolnas ne tik įvedė prin
cipą, kad visi žmonės yra su
kurti lygiais, bet jis į šį prin
cipą tikėjo ir visuomet jį 
reiškė paparstais žodžiais, 
kuriuos jis pasakė 1864 me
tų vasarą 166-tam Ohio Re- 
gimentui. Kovų išvargintiems 
kareiviams jis nurodė, jog 
pergalė konflikte suteiks ilgą 
gyvavimą šiai didžiai ir lais
vai tautai, su lygiom teisėm 
visiems, bet kurios rasės ar 
kilmės”.

“Aš prašau jūsų prisiminti 
tai ne dėl manęs. Aš tik lai
kinai užimu Baltuosius Rū
mus ir esu gyvas liudininkas, 
kad jūsų vaikai 
vietą, kaip kad 
vaikas tai padarė”.

Taip kalbėjo vyras, kuris 
pradėjo savo ilgą didį gyve
nimo kelią kaip medžio piau- 
stytojas, pagelbininkas ūkyje, 
sielininkas, 
tinukas ir 
me kaimo 
pats vyras, 
giau, negu 
amerikietis,
pasaulio žmonėms.

American Council.

atsiliepti stambioje palikimų bylo
je, su žiniomis apie savo kilmę 
tėvo vardą.

Matulionis Ona, Povilo duktė, 
jos vaikai Augustina, Filomena 
Jonas.

Umbutienė-Duplytė Bronislava, 
Povilo duktė, iš Antkončių, Andrie- 
javo vals., Kretingos apskr.

Žygelis Tadeušas, Petro sūnūs, 
gyveno Baltimore, Md.

Adamavičienė-Sabaliauskaitė E- 
lena, vyras Adamavičius Petras, 
ir sūnūs Vaclovas, gyveno Port 
Henry, N. Y.

Aldonis Algirdas, Motiejaus 
nūs, iš Alytaus.

Burba Aleksandras, ir 
Damicijonaitė Vilė, gyveno 
lijoje.

Dravd ik Liudvikas, ir 
zikaitė Felicija.

Latisauskienė-Mockevičiutė Uršu
lė, ir jos sesuo Mockevičiūtė Ka- 
tarina, Antano dukterys, iš Gasti- 
lonų kaimo, Rumšiškių par.

Macevičius Juozas, Juozo sūnūs, 
iš Skuodo vals., gyveno Kanadoje.

Makutėnas Juozas, Kazio sūnūs. 
Marcinkevičiūtė Julė, Juozo duk

tė, iš Kražių m., Raseinių apsėr., 
ištekėjusi, bet vyro pavardė neži
noma.

• 1963,

IieAkomiejl arba apie Juos einan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA, 

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

Tei. STagg 2-5043
Mattliew P. Balta*

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOMF

AT,. BALTRUNAS-BALTON • 
Reikalų ved5jas

660 Grand Street , 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBIJC

Abraomas Linkolnas
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Dravd-
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HITLERIS IR MUSSOLINI

TT

i

Miami, Florida

v £

114.00

300.00

150.00

Turtingi Lietuviškomis 
Radio Programomis

Mmeny»: 
iš Giluišio

Pittsburgh, Pa.

Worcester, Mass.

drau- 
skam-

Kalna tik 75 centai.
šiuo adresu:

__2,464.00
$17,660.00

ateis į šią 
mano tėvo

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
6, 1960 Metais

pinigų 
i

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Paieškojimai

Kazimiero
kaimo, Biržų

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Vąrke paieškomi
Markavičius Algirdas, 

kamo.
Masonas Julijonas, 

sūnūs, iš Juodaišių 
vals.

Pikeliai, kilę iš Telšių ir Kuršė
nų, Šiaulių apskr., prašomi skubiai

C. K. Braze, 
SLA 44 kuopos koresp.

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

" *

Mataitč (Matas) Juzepa, Pauli
na ir Veronika, Juozapo Mato duk
terys, iš Purvių II kaimo, Šiaulių 
apskr.

/

Todėl rengėjai kviečia jo 
gimines ir draugus šiame 
bankete dalyvauti, jį tinka
mai pagerbti ir priduoti jam 
energijos tolimesniems dar
bams.

A. Andriulionis ir Sandaros 
7-tos Kuopos Rengėjai.

Pranešu visiems SLA 57 kuo
pos nariams, ypatingai ser
gantiems, kad protokolų sek
retorius A. Kriaučialis serga 
ir negali savo pareigų atlik
ti. Todėl visus 57 kuopos na
rius prašome, su ligonių blan- 
komis kreiptas prie pirminin
ko V. Mitriko, 19 VVashbum 
Street, taipgi ir kitais reika
lais, susijusiais su sekreto
riaus pareigomis.

Daug kuopos narių serga 
azijatiška flu. K. Z.

Pitts/burgho lietuviai turi 
net tris Liet. Radio progra
mas iš trijų skirtingų stočių. 
Sekmadieniais turime vieną 
iš pat Pittsburgho miesto 
Radio Stoties WPIT, kitą iš 
Braddock (Pittsburgho prie
miestis) iš Radio Stoties 
WL0A, na o trečią programą 
turime šeštadieniais iš Hom- 
estead (Pittsburgho priem.) 
iš Radio Stoties WEDO.

Kiekviena iš jų yra tvar- 
k o m a ir vedama skirtingų 
asmenų. Visos jos yra gra
žiai tvarkomos ir pasitarnau
ja lietuviškiems reikalams. 
Kiekviena iš tų L. Radio pro
gramų yra vedamos skirtingų 
asmenų ar organizacijų.

Žemaitis.

Amerikiečiai daugiausia pri
simena Abraomą Linkolną iš 
tų laikų, kurie sekė jo išrin
kimą 16-tu Amerikos prezi
dentu.

Tais metais Amerikos tau
ta buvo beveik priėjusi su
siskaldymo dėl valstybinių 
teisių ir vergijos. Ligi šis 
aukšto ūgio susimąstęs vyras 
iš Vakarų buvo prisaikdintas 
prezidentu, vienuolika pieti
nių valstijų pasitraukė iš 
Unijos ir sudarė Konfederali- 
nes Amerikos Valstybes.

Kai 1861 metais pavasarį 
prasidėjo pilietinis karas, 
naujojo prezidento pirmas di
dysis uždavinys buvo išgelbė
ti Uniją, nors tai reikštų ir 
vergijos palaikymą tose val
stybėse, kur ji buvo legali. 
Tačiau atėjus 1862 metams, 
jis priėjo išvados, kad jo an
tras didysis uždavinys yra 
panaikinti vergiją.

Jam vadovaujant, šie 
abu svarbiausi tikslai buvo 
pasiekti, ir Linkolnas pasiliko 
istorijoje, kaipo Unijos išlai
kytojas ir kaip Didysis Eman- 
cipatorius.

Prieš L i n k o 1 n u i palie
kant savo advokato kabinetą 
Springfielde perimti preziden
tūrą didžiausios krizės metu, 
jis buvo tautine politine figū
ra tik per trumpą laiką. O 
kai republikonų partija krei
pėsi į jį kaipo į kandidatą, į 
prezidentus, jis pasakė: “Nie
kas už Illinois valstijos ribų 
manęs nepažįsta”.

Reikėjo laiko, kol Linkol
nas apsiprato su savo nauju 
postu, bet apsipratus jis at
sistojo, kaip istorinis milži
nas, kaip didis vyras, kuris

krautuvės pasiun- 
paštiriinkas maža- 
miestelyje — tas 
kuris gal būt dau- 

net kuris kitas 
priklauso viso

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

Preaddentui ir
Vasario

Lietuvių Choro Banketas

Lietuvių choro surengtas 
banketas įvyko šių metų 
sausio mėn. 17 dieną, Lietu
vių Klube, 5 valandą po pie
tų. Žmonių buvo virš 200. 
Vakarienė buvo labai gera.

Programa susidėjo iš dai
nų, trumpos kalbos, deklama
cijų. Programas buvo nenuo
bodus ir publikai patiko, ką 
liudija gausus delnų ploji
mas.
Svečiai iš toliau

Ponas F. Basčius ir ponas 
K. Jakavičia buvo iš Fort 
Landerdale, Florida, pp. P. 
Satinsky, p. S. J. Swolkin, 
pp. V. Skupeikai, p. Aušra iš 
Hollywood. Per daugybę žmo
nių negalima buvo patėmyti 
visus ir aprašyti.

Prie rezervuotų stalų buvo 
Amerikos vėliava ir parašai: 
Mr. A. D. Kaulakis, Mr. C. 
K. Braze ii’ kitos, kurių ne- 
patėmijau, taipgi buvo foto
grafai, kurie darė įvairias 
nuotraukas.
Suskambėjo telefonas

Ar rengiesi važiuoti į ban
ketą, buk prisiruošęs, aš su 
svečiais atvažiuoju, ponas A. 
D. Kaukalis pranešė man. 
Tais svečiais buvo: ponai 
Paul P. Barsneak iš VVebster, 
Wis., buvę ilgus metus chi- 
cagiečiai.
Svečių atydai

Svečiai, kurie atvažiuoja į 
Miami, Florida, gali gauti ge
rus kambarius pas ponus A. 
D. Kaulakius, 4763 S. W. 
82-nd Street, Miami, Florida. 
Telefonas MO 1-1463,' Kaula- 
kio rezidencija randasi vaisių 
sode.

X

žmona
Brazi-

j ROCKFO1U), ilk.
Jei galvojate parduoti ar

r pirkti namą bei kitokią, nuo-
i savybę, sąžiningam ir
r giškam patarnavimui
| binkite:

WO 5-5890
t Taip pat patarnavime
į ir siuntinių persiuntimui
l Lietuva ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJU

[ 114 N. Rockton Avė.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ven. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

S “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
£ 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai
Y apie savo vyrą. Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
5 eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

S 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės
X priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- 
£ kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
<? sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

5 Prisiuntę $1 gaus visus
£ straipsniaiš. Prisiuntė $5
Y numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

Išmokėtos pomirtinės
AGOTA BUBIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi

musi gegužės 1, 1886 m., Panevėžio apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 3, 1928 m. 
Mirė gruodžio 20, 1959 m. Velionės dukteriai 
Edith R. Bubas-Missavage pomirtinės išmokėta-_ $1,000.00

ONA SAKALAUSKIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y., 
gimusi rugpiučio 1'5, 1892 m., Jurbarko mieste, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 5, 1921 
m. Mirė gruodžio 29, 1959 m. Velionės sunui 
Frank R. Sakai pomirtinės išmokėta--------------

JIEVA GIRCEENE, 55 kp., Chicago, III., gimusi va
sario 1, 1886 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 14, 1930 m. Mirė sausio 16, 1960 m. 
Velionės broliui William Griniui pomirtinės išmo
kėta ___ ___________________________________

JIĘVA RUČINSKIENE, 113 kp., Thompsonvillc, Pa., 
gimusi kovo 20, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 7, 1926 m. Mirė birželio 18, 
1959 m. Velionės dukteriai Onai Pucinskiutei po
mirtinės išmokėta __________________ _______

JONAS PETRAUSKAS, 185 kp., Indiana Harbor, 
Ind., gimęs rugpiučio 22, 1888 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 1, 1916 m. Mirė spalių 
12, 1959 m. Velionio krikšto sunui Stevc Maž
rimui pomirtinės išmokėta___________________

JONAS GRAZULBVICIUS, 301 kp., Cicero, III., gi 
męs birželio 1, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 23, 1913 m. Mirė gruodžio 19, 
1959 m. Velionio vaikams Peter ir John Gražu
liams pomirtinės išmokėta _______________

/

Viso _________________ __________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___________

Išmokėtos ligojo pašalpos
K, SPŪDIS, 7 kp., Easton, Pa., sirgo 11 savaičių 4 dienas
M. MAURUTIS, 35 kp.. Wiikes-Barre, Pa., sirgo 5 savaites
S. PETRIKAS, 40 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 12 savaičių__
J. DAUKŠIENE, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 6 sav. 6 d. ...
P. PAULAUSKIENE, 57 kp., Wiorcestcr, Mass., sirgo 9 sav. 5 d
J. WISE, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 5 sav. 6 d. ___________
V- KUPRIS, 115 kp., Wilkos-Barre, Pa., sirgo 4 sav. 1 d. _____
D. SHELSKY, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 9 savaites __
J. ANTANAVIČIUS, 198 kp., Akron, Ohio, sirgo 5 sav. 1 d. ____
A. YUKNIS, 226 kp., Chicago, Iii., sirgo 2 sav. 1 d. ___________

KRUPAVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 3 savaites __
STANKEVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 5 d____
URBONAS, 360 kp., Chicago, III., sirgo 6 sav. 6 d.

P. 
v. 
v.

.. $71.00
60.00
54.00
22.01 

_ 50.75 
_ 29.83 
_ 50.00
- 47.75
_ 70.00 
_ 9.75
- 108.00

87.00
58.50

-$718-69
$2.366.86

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV I.” tur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5X10, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St., Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Paradyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Anierikoe
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 keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texaa 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

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

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

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11XX.
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse 
$14.00 metama, $7.00 — pusei metu. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsiu čeki arba Money Orderi U 
Hu adresu:

naujienos
173* Soath Halated Street, Chicaro 8, Uliniu

NAUJIENOS

NAUJIENOS




