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Kodėl Si .A Nariui Verta Dar Kartą Įstoti į Susivenijimą
SLA TAUPOMOJI APDRAUDA PADIDINA NARIUI NAUDAS, KAI LABIAUSIA ESTI REIKALINGOS LĖŠOS

KALBA APIE NUSLINKLAVIMJ), 
BET KITUS GINKLUOJA

Sovietų Sąjunga siunčia povandeninius laivus 
ir lėktuvus Jungtinei Arabų Respublikai. - Ita
lijos prezidentas Gronchi lankėsi Maskvoje ir 
kalbėjosi su Chruščevu. - Ir ambasadorius 
Lodge aplankė Maskvą

PETRONĖLE GRIBIENE PRISIMINUS

Nikita Chruščevas, viešėdamas Jung-
Valst yhėse, kalbėdamas Jungtinių 

mažinti kariškas jėgas ir palai-

>s nirmininkasA*

Praeitų metų pabaigoje Sovietų Sąjungos ministe
ris pirmininkas 
tinėse Amerikos 
Tautų posėdyje, siūlė
kyti taiką visame pasaulyje. Ir dabar Chruščevas, lan
kydamasis kitose valstybėse ir .sakydamas kalbas išdi- 
džiai pareiškia, kad Sovietų Sąjunga nori palaikyti 
taiką, ir ragina kitas valstybes pasekti sovietus. 'Tačiau 
tokie Sovietų Sąjungos ministerio pirmininko pasaky
mai nėra nuoširdus ir neatitinka tikrenybei, arba jis ne
žino kas daroma jo valdomoj valstybėj.

Iš Londono pranešama, kad Sovietų Sąjungia siun
čia povandeninius laivus ir lėktuvus Jungtinei Arabų 
Respublikai. Sakoma, kad tie lėktuvai ir laivai yra 
.naujos rūšies, atgabenti iš satelistinių valstybių. Tei
giama, kad panašių ir dar pavojingesnių ginklų gauta 
Viduriniuose Rytuose, mat Sovietų Sąjunga, kaip iš 
Londono žinios sako, nusistačius sustiprinti Jungtines 
Arabų Respublikos karines jėgas, kad ji butų stipresnė 
kovoti prieš Izraelio turimus lėktuvus.

Taigi Sovietų Sąjungos darbai neatitinka Chrušče
vo kalboms. Pats valstybės vadas nuolatos kalba apie 
kalinių jėgų mažinimą ir taikos palaikymą, o Sovietų 
Sąjunga siunčia povandeninius laivus ir lėktuvus į \ i- 
durinius Rytus ir Iraną, kad galėtų geriau kovoti prieš 
Izraelio ir kitų valstybių lėktuvus. Reiškia, valstybės 
vadas kalba vienaip, o pati valstybe su jo pastatytais 
pareigūnais daro kitaip. Jis kalba .apie karinių jėgų 
mažinimą ir taikos palaikymą, o tuo pat kartu jo va- 
stybė kariškais ginklais aprūpina kitas valstybes. 'To
dėl Chruščevo kalbos neatitinka jo valdomos valstybės 
darbams.
Italijos prezidentas lankėsi Maskvoje

Italijos prezidentas Giovan- 
ni Gronchi jau seniai ruošėsi 
vykti į Maskvą, bet dėl svei
katos pašlijimo, priverstas 
buvo kelionę atidėti. Dabar iš 
Romos pranešama, kad prezi
dentas Gronchi lankėsi Mas
kvoje ir kad jis ten buvo iš
kilmingai sutiktas ir vaišina
mas. Jis turėjo ilgą oficialų 
pasikalbėjimą su ministeriu 
pirmininku N. Chruščevu. Pa
gal korespondentų pranešimą, 
tame pasikalbėjime buvo pa
liestas sienų klausimas ir kad 
buk prezidentas Gronchi ne
manąs, kad po praeito karo 
nustatytos sienos bus pakeis
tos be kito karo. Chrušče
vas atsakydamas prezidentui 
Gronchi, priminė, kad visų 
pirma reikia pasirašyti taikos 
sutartį su Vokietija ir likvi
duoti Vakarų Berlyne nuo 
okupacijos laikų pasilikusius 
likučius, ši svarbi problema 
turi būti išspręsta kogreičiau- 
sia, pareiškė Chruščevas. Pa
liesta ir busimoji viršūnių 
konferencija, kuri prasidės 
gegužes mėnesio 16 dieną Pa
ryžiuje.

Spėjama, kad Italijos prezi
dentas Gronchi pakvies Niki
tą Chruščevą atvykti Italijon 
oficialiam vizitui.

Ambasadorius Lodge 
aplankė Maskvą

Jungtinių Amerikos

PKTRONfiLfi GRIBIENE

Vals-

Jungtinėse Tautose, Henry C. 
Lodge, drauge su žmona ap
lankęs Sovietų Sąjungos kolo
nijas Azijoj, sugrįžo į Mas
kvą ir matėsi su N. Chrušče- 
cu ir, kaip korespondentai 
praneša, Lodge su Chruščevu 
buvo pastebėti Didžiajame te
atre besišnekučiuojant vaka
ro metu. Kitos žinios teigia, 
kad Henry Lodge' su Chruš
čevu turėjo specialį susitiki
mą Kremliaus rūmuose. Apie 
ką jiedu kalbėjosi, neprane
šama. Gal tai buvo tik asme
ninio pobūdžio pasikalbėjimai, 
nes Chruščevui lankantis A- 
merikoje, ambasadorius Hen
ry Lodge buvo jo palydovas.

Prancūzijos ūkininkai 
prieš de Gaulle

Iš Amiens, Prancūzijos pra- 
šama, kad apie 15,000 ūkinin
kų demonstravo prieš prezi
dento Charles de Gaulle ūkio 
produktų kainų nustatymą. 
Demonstracijų sustabdy m u i 
policija panaudojo gazus ir 
kitas priemones. 12 demons- 
tuojančių ūkininkų sužeista.

Britanijos geležinkeliečiai 
ruošiasi streikui

Iš Londono pranešama, kad 
Didžiosios Britanijos geležin
keliečių didžiausia unija įtei
kė valdžiai reikalavimą pakel
ti atlyginimą už darbą 500,000 
darbininku, grasindami strei-

Saulėtoj Floridoj, kaip žmo
nės įpratę Floridą vadinti, 
sausio 26 dieną nelaboji mir
tis išskyrė iš gyvųjų tarpo ir 
iš didžiulės Susivienijimo na
rių šeimos Petronėlę Gribie- 
nę, nenuilstančią vaikėją Su
sivienijimo ir kitų patriotinių 
organizacijų. Jos netikėtas iš
siskyrimas iš gyvųjų tarpo 
yra didelis smūgis visoms 
toms organizacijoms, kuriose 
ji dirbo. Ji buvo viena iš 
veikliausių lietuvių moterų. 
Nebuvo nė vieno didesnio 
patriotiniams tikslams su
kviesto susirinkimo, kongreso 
ar seimo, kuriame velionė Pet
ronėlė Gribienė nebūtų daly
vavusi, už tad ji buvo visiems 
žinoma ir mylima. Jai rūpėjo 
kiekvienas lietuviškas darbas, 
kuris buvo dirbamas Lietuvos 
ir savo tautos žmonių naudai. 
Ji dar nebuvo seno amžiaus 
ir galėjo gyventi, bet netikė
tas širdies smūgis ją užklu
po sveiką, pilną energijos lie
tuviškiems darbams ir išsky
rė iš gyvųjų tarpe ant visa
dos.

Velionė Gribienė gimė Lie
tuvoje 1886 metais gegužės 
mėn. 29 dieną, Margavos kai
me, Jevaravo valsčiuje, Mari
jampolės apskrity. Į šį lais
vės kraštą laimės ieškoti at
vyko jauna būdama 1904 me
tais ir apsigyveno Portam- 
boy, N. J., o iš ten persikėlė į 
Brooklyn, N. Y., čia begyven
dama ištekėjo, drauge su vy
ru .buvo įsigiję valgomų daik
tų krautuvę, bet bizniavOti 
nesisekė, tai išvyko į Chicagą 
ir ten pastoviai įsikurs. Ten 
gyveno ilgus metus, įsijungė 
į įvairias organizacijas ir jo
se dirbo kiek laikas ir aplin
kybės leido. Tačiau velionės 
Gribienės vyrui Jurgiui išėjus 
į pensiją, kaip pati Gribienė 
šiuos žodžius rašančiam lai
ške rašė, ilgą laiką galvojo 
kur apsigyventi, kad gyve
nant iš kuklios pensijos, bū
dami senesnio amžiaus, galė
tų ramiai pagyventi. Buvo nu
vykę į Kaliforniją pasižiūrė
ti, bet ten jiems nepatiko, vė
liau nuvyko į St. Petersburg, 
Floridą, ten susiradę atitin
kamą vietą, nusipirko nuosa
vus namus, apleido ilgus me
tus gyvenantį didmiestį Chi
cagą ir įsikūrė Floridoj, ma
nė ramiai pagyventi sulaukus 
senesnio amžiaus, bet ten gy
venimas nebuvo ilgas.
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Suorganizavo SLA kuopą
Apsigyvenus St. Petersbur- 

ge, kur nebuvo SLA kuopos, 
Petronėlė būdama energin
ga, nesėdėjo rankas sudė
jus, bet ėmėsi darbo organi
zuoti savo mylimos organiza
cijos, kuriai per ilgus metus 
pasišventusiai dirbo, Susivie
nijimo kuopą. Kaipo prityru
si organizaciniame darbe, ji 
savo sumanymą įvykdė ir da
bar St. Petersburge gyvuoja 
Susivienijimo 373 kuopa su 
gausiu skaičium narių, kuri 
per trumpą laiką jau suruošė 
keletą įvairaus pobūdžio pa
rengimų geresniam narių susi
pažinimui ir didesniam ^skai
čiui lietuvių įtraukimui į or
ganizaciją, taipgi velionės 
Gribienės pastangomis buvo 
suruošti keli Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukak
ties minėjimai. Nors Gribie- 
nei neilgai teko gyventi St 
Petersburge, bet per tą laiko
tarpį ji atliko daug darbo, 
padarydama gero ne tik ten 
gyvenantiems lietuviams, bet 
ir Susivienijimui. Jei ne ve
lionė Gribienės ryžtingumas, 
vargiai kada nors St. Peters
burge butų buvusi Susivieni
jimo kuopa.

Gabi organizatorė

Gyvendama Chicagoje, Pet
ronėlė Gribienė buvo viena iš 
energingiausių organizatorių, 
keliuose Susivienijimo vajuo
se ji į organizaciją įrašė dau- 

'giausia narių ir pasiekė pir
mąsias eiles, laimėjo skirtas 
dovanas už nuskirtą skaičių 
prirašytų narių. Organizaci
nis darbas jai sekėsi dėl to, 
kad ji buvo malonaus budo, 
mokėjo su vistelis sugyventi. 
Jai buvo visi lygus, prieš 
daugelį metų atvykę į šį kra
štą lietuviai ir vėlesniu laiku 
atvykę po antrojo pasaulinio 
karo taip vadinami naujaku
riai, kurių ji nemažai įrašė į 
Susivienijimo 217 kuopą. Kai 
kurie jos prirašyti nariai da
bar kuopoje užima vadovau
jančias vietas ir yra geri vei
kėjai.

Dalyvavo SLA seimuose

Be vėl. Gribienės beveik nė 
vienas Susivienijimo seimas 
neapsiėjo, ji dalyvaudavo sei
muose ir visuomet būdavo pa
skirta į šeimines komisijas, ir . 
praeitame Chicagoje įvyku
siam seimo ji buvo paskirta 
į mandatų komisiją. Tas buvo 
daroma dėl to, kad velionė 
Gribienė buvo rimto budo, 
gerai susipažinusi su Susivie
nijimo reikalais, žinojo seimų 
tvarką ir jai paskirtas parei
gas visuomet atlikdavo gerai. 
Taipgi iji seimuose atidžiai 
stebėdavo seimų eigą ir, rei
kalui esant, pareikšdavo savo 
nuomonę vienu ar kitu klau
simu. Ji tarnavo pastoviosio
se komisijose, kurios seimo 
renkamos. Praeitas seimas ją 
irgi išrinko į Labdarybės Ko
misiją, bet nelauktoji mirtis 
jai nedavė tų atsakomingų 
pareigų baigti ir sulaukti dei
mantinio seimo, kuris įvyks 
Šiais metais Pittsburghe.

Rinkimai į SLA Pildomąją 
Tarybą Turi Būti Atlikti 

Kovo-March Menesį
Pagal SLA 50-to Seimo nu

tarimą rinkimai į SLA Pildo
mąją Tarybą turi būti atlik
ti per vieną mėnesį, šie rin
kimai vykdomi šiame Kovo- 
March mėnesyje.

SLA kuopų valdybos ir vi
si veikėjai privalo tvirtai at
siminti, kad šie rinkimai at
liekami ne per du, kaip anks
čiau būdavo, mėnesius, bet 
per vieną KOVO-MARCH mė
nesį. Todėl iš anksto pasirū
pinkit, kad tinkamu laiku bu
tų paskirti kuopų susirinki
mai, apie kuriuos iš anksto 
butų * pranešta visiems na
riams su įspėjimu, jog bus 
Pildomosios Tarybos rinki
mai.

Dirbo ir kitose 
organizacijose

Be Susivienijimo velionė P. 
Gribienė priklausė ir nuošir
džiai dirbo kitose organizaci
jose, kaip Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje, Sandaroje ir ki
tose. Sandaroje priklausė nuo 
pat jos įsikūrimo, taipgi ji 
buvo kelių kitų organizacijų 
steigėja, jų valdybose ėjo į- 
vairias pareigas. Ji buvo ir 
centrinių organizacijų valdy
bose — Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos centrinė iždininkė, 
Sandaros iždininkė, Balfo di
rektorė, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus 
atstovė.

Visus velionės Gribienės at
liktus darbus aprašyti reiktų 
pašvęsti daug laiko ir užimti 
nemažai vietos laikraštyje. 
Glaustai galima pasakyti tiek, 
kad nebuvo nė vieno didesnio 
bei svarbesnio lietuviško dar
bo, prie kurio Gribienė nebūtų 
prisidėjus. Jos atliktus dar
bus negreitai pamirš tos or
ganizacijos, kuriose ji dirbo, 
ypatingai ją negreitai pamirš 
Susivienijimas, kuriam ji per 
ilgus motus daug dirbo ir ug
dė nariais.
Palaidota Chicagoje

Nors velionę Gribienę šir
dies smūgis užklupo St. Pe
tersburg ir išskyrė iš gyvųjų 
tarpo, bet jos palaikai nuvež
ti į Chicagą, kur ji didesnę 
savo amžiaus dalį išgyveno, 
ir su iškilmingomis apeigo
mis palaidoti Lietuvių Tau
tinėse kapinėse sausio 30 die
ną. Prie karsto atitinkamas, 
įvertinant Gribienės atliktuo
sius darbus, kalbas pasakė 
visuomenės atstovai: Sanda
ros redaktorius M. Vaidyla, 
Susivienijimo centrinis dakta
ras kvotėjas dr. S. Biežis, 
Susivienijimo 217 kuopos pir
mininkas adv. L. Šmulkštys, 
Susivienijimo iždo globėja E. 
Mikužiutė. Kun. A. Trakia su
kalbėjo maldas už velionės 
vėlę. Kapinėse paskutinį atsi
sveikinimo žodį tarė Sanda
ros redaktorius M. Vaidyla ir 
kun. A. Trakis. J kapus velio
nę palydėjo gausus būrys jos 
ilgamečių draugų-draugių, su 
kuriais ‘ji per ilgus metus 
drauge dirbo, ir paskutinį 
kartą su ja atsisveikino.

SLA centrinis sekretorius, 
dr. M. J. Vinikas, sužinojęs 
apie Gribienės mirtį, visos

Daugelis lietuvių rašėsi į Susivienijimą grynai 
patriotiniais sumetimais, bet pagaliau jie tu
rėjo progos įsitikinti, kad būdami SLA nariais, 

jie gali gauti praktiškas naudas

Kas pažįsta Susivienijimo narių nuotaikas, gerai žino, 
jog tūkstančiai lietuvių, gerų patriotų, troškusių savo bro
liams pagalbėti, ateidavo į SLA visiškai nesirūpindami nau- 
domis, kurių jie gali tikėtis būdami šioje organizacijoje. Svar
bu įbuvo jungti lietuviškas jėgas, stiprinti lietuvišką organi
zaciją, nes to reikalavo visų šios šalies lietuvių interesai ir 
bendras patriotinis pasiryžimas dirbti Lietuvos garbei.

Kai jus galvojat apie ateitį
Nemažas skaičius Susivienijimo narių turėjo paprastą gy

vybės apdraudą su viso gyvenimo mokesčiais, o dažnas narys 
visai nepaisė kokią sumą jis paėmė sau apdraudos. Laikui 
bėgant betgi daugumas suprato, kad čia pat yra jam palan
kus galimumai ir praktiškai vertinti savo dalyvavimą Susi
vienijime. Šiais laikais maža apdraudos suma jau nebeturi 
tos reikšmės, kokia buvo teikiama anksčiau. O be to kiek
vienos šeimos gyvenime laikui bėgant labai daug kas pasi
keičia. Šeima turinti jaunąją kartą beabejo trokšta jaunuo
liams palengvinti sąlygas studijuoti aukštuosius mokslus. To
li numatantis šeimos galva supranta, kad šiandieninės, saky
sim, patenkinamos gyvenimo sąlygos ir pajamos nėra juk am
žinai pastovios. Visko būna, viskas atsitinka.

Savo ruožtu kiekvienas asmuo šios šalies sąlygomis gy
vendamas aiškiai žino ir nujaučia, jog ateis diena, kad teks 
iš darbo pasitraukti, kai pajamos neišvengiamai sumenkęs, 
nes teks pasitenkinti tik labai aprėžta pensija, o gaunamos 
algos už darbą nebebus. Kiekvienas jaučiasi nuskriaustas ir 
nepatenkintas, jeigu jam tenka atsisakyti nuo įsigyvenusių 
įpročių, kai esi priverstas susiaurinti savo poreikius.

Kuo gali šeimai ir asmeniui 
pagelbėti Susivienijimas?

Pirmiausia visi SLA nariai turi daugiau dėmesio kreipti 
į Taupomąsias apdraudas—Endowment. Šeima besirūpinda
ma jaunosios kartos mokslinimu, gali lengvomis sąlygomis, 
visai nežymiai sutaupyti tam tikrą sumą pinigų, kuri jaunuo
liui studijuojančiam žymiai palengvina mokslo metus. Mer
gaitėms bus malonu gauti žymesnę sumą gyvenimo pradžiai, Ji f
kaipo kraitį.

O kiekvienas, kas turi taupomąją apdraudą labai džiaug
sis gaudamas į rankas grynus pinigus kaip tik tuo metu, kai 
jis dėl amžiaus apleidžia savo nuolatinį darbą. Jam neteks 
save varžyti, jo pajamos bus sustiprintos ir jo gyvenimo 
džiaugsmas bus giedresnis.

Kaip pagerinti savo būklę?
Šiomis SLA apdraudos naudomis jau tūkstančiai lietuvių 

naudojasi ir yra patenkinti. Bet ir ‘tie nariai, kurie turi kito

kią apdraudą labai lengvai gali pereiti į taupomąją apdraudą 
ir pagerinti savo būklę. Tik reikia laiku susirūpinti ir per 
kuopos sekretorių atsiųsti į SLA centrą pasiteiravimą, į ku
rį atsakant bus suteikti visi nurodymai.

Apie taupomuosius indėlius su nuošimčiais
Bet paskutiniu metu įvestas dar naujas ypatingai svar

bus SLA pagerinimas, tai taupymo indėliai. Kiekvienas na
rys, prie savo apdraudog gali sudaryti SLA sau indėlius, pa
našiai, kaip banke ir gauti už tuos indėlius nuošimčius. Visi 
tie, kurie savo apdraudą jau išmokėjo, kas paima apmokėtą 
apdraudą, gali pradėti taupyti Susivienijime, mokėdami tuos 
pačius mokesčius ir tie mokesčiai pavirsta indėliais, kuriuos 
reikalui esant narys visada gali atsiimti pilnoje sumoje ir su 
nuošimčiais. Vietoje to, kad išmokėjus apdraudą pasitrauk
ti iš SLA, narys grįžta atgal ir toliau dalyvaudamas savo or
ganizacijoje gauna ypatmgas naudas. Tai grynai praktiškas 
apskaičiavimas, kuris skatina SLA narius toliau dalyvauti 
Susivienijime ir gauti progą taupyti ateičiai. Jo apdraudos 
suma pasilieka pilnoje galioje, o prie tos apdraudos ir svar
baus užtikrinimo gyvenime, narys daro santaupas, nes jis ži
no, jog šias santaupas jis pats gali visada atsiimti, arba ne
laimės atveju tos santaupos bus išmokėtos jo pašalpgaviui.

Jau keletą kartų šiuose puslapiuose buvo kalbama apie 
taupomosios apdraudos svarbą ir apie ypatingą pagerinimą 
Susivienijime, įvedus indėlius su nuošimčiais. Kuopų veikė
jai turėtų išnaudoti dabartines progas ir susirinkimų metu 
atkreipti narių dėmesį į tų pagerinimų svarbumą ir naudin
gumą. Visi nariai, kurie suinteresuoti taupomąja apdrauda, 
arba tie, kurie nusprendė pradėti indėlius taupymui, kaip ban
kuose su nuošimčiais, lengvai visus paaiškinimus gaus iš kuo
pos sekretoriaus arba organizatoriaus, arba parašydami į SLA 
Centrą gaus išsamius paaiškinimus.

Pildomosios Tarybos vardu, 
savo ir p. Vinikienės, pasiun
tė užuojautą veliones vyrui 
Jurgiui Gribai.

Petronėlei Gribienei išsis
kyrus iš gyvųjų tarpo, Susi

vienijimo ir lietuviškų organi
zacijų veikloje pasiliko didelė 
spraga, kuri negreitai kieno 
nors bus užpildyta, nes tokių 
asmenų, kokia buvo velionė 
Gribienė, mažai yra.
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SLA 40-tos Kuopos Veikla

skyriu-

Miami, Florida

ŠIA 44 Kuopos Veikla

rodomiBus

Vasario 
kitomis

UŽ- 
lo- 
or- 
se-

Pittsburgh, Pa.

nes iš- 
numal-

draugijonąj

9 nauji nąf' 
je.

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA
paveikslai iš Europos. Rodys 
p. D. Kuraitis. įėjimas vie
nas doleris. Jie bus rodomi 
vasario 20 dieną Lietuvių 
Klube. Ponai Kuraičiai yra 
jau Miami, buvo klube ii- da
lyvavo

ŠIA narys, ponas P. J. Sa- 
tinsky, nejudomų nuosavybių 
pardavėjas, 123 N. 10-th and 
Tyter, 
visiems 
tarčiau 
ti.

Card Party.

Hollywood, Florida, 
gerai patarnauja. Pa
savo tautietį parem-

p ra-

MUSŲ REIKALAI

Vyčio” moterys krepšinin
kės praėjusį savaitgalį išsiko
vojo Kanados lietuvių meiste- 
rystę, nugalėdamos Montre- 
alio “Taurą” ir Hamiltono 
“Kovą”. Komandai vadovauja 
ŠIA jaunimo kuopos narys 
Juozas Balsys.
Dovanos kaukių baliui

“Vyčio” ir ŠIA 236 kuopos 
kaukių baliui, kuris įvyks šio 
mėnesio 27 dieną, be anksčiau 
skelbtų dovanų Zigmas Pau- 
lionis paaukojo odinę pinigi
nę. Balius įvyks Catk. Inf. 
Centre salėje, 830 Bathurst 
Street. Gros Vyt. Babeckas ir 
jo orkestras. j. b.

C. K. Braze,
ŠIA 44 kuopos koresp.

Cleveland, Ohio

Svarbus ŠIA 14 Kuopos 
Nariu Susirinkimas

SLA deimantiniam 
seimui besiartinant

Susivienijimo deimant i n i s 
seimas įvyks šių metų liepos 
mėnesio pradžioje, tad laiko 
neperdaugiausia beliko ir vi
sai nepajusime kai ateis sei
mas. Kad prie seimo tinka
mai prisiruošus, jau dabar 
laikas pradėt tuo reikalu rū
pintis, kuopų susirinkimuose 
businčio seimo reikalas pri
valėtų būti iškeltas, išsamiai 
apkalbėtas ir pradėta prie jo 
ruoštis. Šiame seime, kaigo 
deimantiniame, privalėtų būti 
atstovaujama kiekviena kuo
pa, nęžiurint į jos narių skai
čių, nes kito tokio seimo ne
bus.

Tos kuopos, kurios ižduose 
neturi pinigų delegatų kelio
nėms ir kitoms su seimu su
sijusioms išlaidoms apmokė
ti, per likusius keturias mė
nesius gali suruošti vienokį 
ar kitokį pobūvį lėšų sukėli
mui, kad galėtų delegatus į 
seimą pasiųsti. Viskas gali
ma, tik reikia gerų norų ir 
pasišventimo darbui. Todėl 
kuopų pareigūnai ar pobu- 

’ viams ruošti išrinktos komi
sijos turėtų apie tai pagalvo
ti ir imtis darbo.

kuopos kiekv i e n a m 
paruošia pasiulymų- 

konstitucijos papil- 
kai kurių paragrafų 

ir kitais klausi-

Susivienijimo seimai įvyks
ta vieną kartą į du metus, 
tad juose turėtų būti atsto
vaujamos visos kuopos. Ka
da didesnis sakaiČius delega
tų dalyvauja seime, tai būna 
pareikšta daugiau įvairių nuo
monių ir padaryta daugiau 
nutarimų visos organizacijos 
ir narių naudai.

—s®:— 
Pasiūlymai businčiam 
Susivienijimo seimui

SLA 
seimui 
įnešimų 
dymui,
pakeitimui 
mais. Neabejojame, kad kuo
pos ir šiais metais pateiks bu
sinčiam seimui įvairių pasiū
lymų. Gerai, kad kuopos rū
pinasi savo organizacijos rei
kalais, nori kad jos konstitu
cija butų jiems suprantama 
ir kad nariams butų teikia
mos didžiausios naudos.

Bet dažnai kuopos padaro 
tokių pasiūlymų seimams, ku
rie neatitinka Valstijų Ap- 
draudų Departamentams, ir 
seimas negali jų priimti. To
kius valstijų įstatymams prie
štaraujančius pasiūlymus sei
mas atmeta, tai būna ir tokių 
delegatų, kurie nežinodami 
valstijų įstatymų, parvykę iš 
seimo kuopų susirinkimuose 
raportuoja, kad daug gerų 
pasiūlymų seimas atmetė. Už 
tokius pareiškimus delegatų 
kaltinti negalima, nes jų ma
nymų seimas turi priimti vi- 
bus kuopų pasiūlymus, nors 
jie ir neatitinka valstijų įsta-

ir delegatų 
į busimą seimą, ku- 
Pittsburghe šių me- 
mėn. 11 dieną.

nutarta turėti kor- 
vasario

prieš užgavėnes,

Nepaprastas ir reikšmin
gas musų kuopos narių susi
rinkimas įvyks kovo 1 dieną, 
Lietuvių Salės svetainėje. Tą 
vakarą rinksime Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Pil
domosios Tarybos pareigū
nus. Su svarbiais musų Susi
vienijimo vadovaujančių pa
reigūnų rinkimais sijamas ir 
kitas, tolygiai reikšmingas į- 
vykis, būtent Tautos šventės 
—Vasario šešioliktosios 
nėjimas, kuris musų 
gyvenime yra tapęs 
tautinio sąmoningumo 
cija, nes kiekvienais
ta reikšminga šventė mini
ma. Musų kuopa siekdama 
šiuos du reikšmingus įvy
kius atžymėti galimai gra
žiau, susirinkimą papildys į- 
domia meno programa, kurią 
išpildys musų kuopos na
riai — menininkai. Susirinki-

mi- 
kuopos 
gražia 
tradi- 

metais

Vasario 7 d. SLA 40 kuopa 
nutarė į kovo mėnesio susirin
kimą kviesti narius atvirutė
mis, nes bus Pildomosios Ta
rybos rinkimai 
rinkimas 
ris įvyks 
tų liepos

Taipgi
tų lošimą šių metų 
28 dieną, 
ir tą pačią dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Mokslo Draugijos Svetainėje, 
142 Orr Street, turėti blynų 
vakarienę. 40-tos kuopos mo
terys moka labai gerus bly
nus iškepti. Vėliau bus gali
ma kortoms palošti ar kitais 
žaislais pažaisti ir linksmai ! mas bus baigiamas Jaukiomis 
praleisti popietį.

Prie 40-tos kuopos, į vaikų 
skyrių, prisirašė 9 vaikai: A. 
Vainoriaus dukterų vaikai ir 
V. Količių vaikų vaikai, viso 

i vaikų

es
Šešioliktąją Jbykiu su 

vasario 21 dieną, 
ės miesto naujas ma

joras ir Lietuvos atstovas J. 
Kąjeckas iš Washingtono.

10 valandą ryte šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje S. 
S. bus pamaldos, o 3 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street 
S. S. įvyks bendras minėji
mas, kurį rengia Pittsburgho 
Lietuvių Tarybos skyrius ir 
parapijos kartu.

Butų labai gerai, kad Pitts
burgho ir apylinkėse gyve
nanti lietuviai gausiai daly
vautų minėjime.

Juozas Virbickas.

kur

SLA 44 kuopos Card Par
ty įvyko šių metų sausio 31 
dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Klube. Dalyviij buvo 
apie 100. įžanga asmeniui 
buvo vienas doleris. Davė 
kandžių ir kavos. Geriausi 
šėjai gavo dovanas. Buvo 
kestras, tai jaunimas ir
nesniąji galėjo pasišokti. Ba
ras darė gerą biznį, 
troškę norėjo troškulį 
šinti.

Paveikslai.

tymams. Todėl kuopos, dary
damos pasiūlymus businčiam 
seimui, privalo pirma gerai 
apgalvoti, o paskui ruošti tik 
tokiuB pasiūlymus, kurie ne
prieštarauja įstatymams ir 
kuriuos seimas galėtų priim
ti. Priešingi įstatymams pa- 
siūlymai tik laiką seimui gai- i 
šina.

vaišėmis, kurias paruoš mu
sų veiklioji iždo sekretorė M. 
Mišeikienė, kitų kuopos val
dybos narių talkinama.

Visi kuopos nariai maloniai 
kviečiami tame susirinkime 
būtinai dalyvauti, taip pat at
vesti ir savų šaimų narius. 
Šia proga pranešame, kad šį 
kartą veišės bus nemokamos. 
Taigi, visi musų kuopos na
riai su savo šeimomis, tą va
karą susirinkime Lietuvių 
Salės svetainėje ir nevėluo
jant, kad atlikus 
susirinkimo dalį — 
Tautos 
menišką 
daugiau 
buviui.

svarbiąją 
rinkimus, 

Šventės minėjimą ir 
programą — atliktų 
laiko bičiuliškam po-

Kuopos Valdyba.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopa Suruošė 
Nepaprastus Pietus

Biekša, supažin- 
su organizacija, 
suminėjo buvu- 
esančius kuopos

SLA 75 kuopos suruošti ne
paprasti pietus, kurie įvyko 
sausio mėn. 24 dieną, sekma
dienį šv. Kazimiero parapijos 
salės patalpose. Dalyvavo 
daug didesnis skaičius svečių, 
negu pačių kuopos narių. 
Gaspadoriaus K. Kirilaucko 
perstatytas kuopos pirminin
kas Adomas 
dino svečius 
jos tikslais, 
siuš ir dabar
valdybos narius. Po to sekė 

| supažindinimas ir pagerbimas 
ilgamečių SLA 75 kuopos na
rių, kurie tą dieną šventė sa
vo vedybų nepaprastą auksi
nę 50 metų sukaktį, tai Ane
lė ir Petras Karužos, kilę iš 
Onuškio parapijos, Trakų ap
skrities. Abu sukaktuvinin
kai, nors persiritę per 70 me
tų slenkstį, tačiau atrodanti 
kaip jaunuoliai, nesenesni 50 
metų, todėl jiems palinkėta 
sulaukti sveikiems ir deiman? 
tinių sukaktuvių.

, Prie gerai ir skaniai paruo
što ir gausaus maisto gaspa- 
dorius Kazys Kirilauckas su

Isavo pagalbininkais Jonu 

Miglinu ir Juozu Bimba vai
šino svečius ir viešnias su 
skaniu iš bačkos alumi ir į- 
vairiais karštesniais gėrimais 
ir buvo jaučiamas pasitenki
nimas prie geresnės ir links
mesnės nuotaikos prisidėjo 
K. Urniežis pagrodamas įvai
rias melodijas ir šokius su 
konstantinka. šiame pobūvy
je dalyvavo ir žymesni lietu
viai.

ŠIA 75 kuopos garbės’na
rys profesorius Mykolas Bir
žiška, Lietuvių radio valan
dėlių vedėjas Bronius Gedi
minas, Tautinių Namų Fon
do valdybos nariai Vytautas 
Alexandrunas, A. Valavičius 
su ponia, lietuviai biznieriai, 
Reivydas Televizijos, radio 
ir kitokių reikmenų krautu
vės savininkas, Antanas Ski
rtos, Lietuvių Dienų žurnalo 
leidėjas 
draudos 
Bronius 
maisto
krautuvės savininkai, 
su jais buvo ir iš Michigan 
valstijos lietuviško sūrio fir
mos savininkė ponia Andriu
lienė. Dalyvavo viešnios ir iš 
Bighamtono, N. Y. ponia 
Barvainienė ir ponia Maldai- 
kienė, kurios svečiuojasi pas 
giminu seseris, žodžiu, turė
jom gražių viešnių ir svečių. 
Šiuos pietus suruošiant, dau
giausia pasidarbavo vyriau
sia šeimininkė p. Ona Motie- 
kienė, o jai daug pagalbėjo 
jos vyras Kazimieras. Kaip 
visuomet, taip ir šiuo kartu 
su savo pagalba atėjo Jonas 
Masonas. Daug pasidarbavo 
ir uolios pagalbininkės 
joną Biekšienė, Zofija 
navičienė ir Paulina 
kus. Gaspodariui daug
jo prie tikietų Petras Mar- 
ciška, Felix Karaliūnas ir Ka
zys Motieka. Rengėjai sako, 
kad šie pietus buvo nepapras
tai gerai ir sočiai paruošti ir 
visi dalyviai 
pavaišinti.

Tikėtasi tik 
rių skaičiaus, 
šiuo metu siaučianti azijatiš
ka liga Los Angeles ir apy
linkėje bus daugelį ir narių 
palietusi. Pirmiausia visa 
kuopos valdyba reiškia gilią 
padėką vyriausiai šeiminin
kei p. Onai Miotiekienei, atli
kusiai atsakingiausį, sunkų 
ir taip gerą darbą, p. Juozui 
Masonui, p. M. Biekšienei, p. 
Z. Levanavičienei, p. P. Brič- 
kus, gaspadoriui už gerą 
tvarką ir visiems jo pagalbi
ninkams.

Dėkoja ir visiems atsilan
kiusiems.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

ir įvairių rūšių ap- 
agentas, Agutė ir 

Dūdos, delikatesino 
ir įvairaus gėrimo 

kartu

Mari- 
Leva- 
Brieč- 
gelbė-

gerai ir sočiai

gausesnio na- 
bet manoma “ “ • • v

Mahanoy City, Pa.

ŠIA 211 Kuopos Veikla, 
Mirtys ir Kitkas

Šios kuopos narių skačius 
mažėja. Naujų narių mažai 
prisirašo, o senesnieji vienas 
po kito miršta. Kuopos susi
rinkimai irgi neskaitlingi. Se
nesniais laikais prisirinkdavo 
pilna svetainė žmonių, o da
bar tai dažnai kaip tik susi
daro kvorumas, kad butų ga
lima legaliai susirinkimus lai
kyti. Seniaus būdavo eina 
varžytinės už vietas kuopos 
valdyboje, o dabar nelabai 
kas nori apsiimti. 1959 metų 
gruodžio mėnesio susirinki
me, kuomet buvo nominuoja
ma SLA Pildomoji Taryba ir 
rinkimai kuopos
tai susirinko apie 27 
nepaisant to, kad apie susi
rinkimą buvo specialiai pra
nešta ir prašoma narių, kad 
skaitlingiau susirinktų. Kada 
pirmininkas paskelbė kuopos 
valdybos rinkimus, tai norin
čių kandidatuoti nesirado Ir 
tokiu budu reikėjo beveik

valdybos, 
nariai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
f

Įj Šį 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.

R D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
į Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Chroniškas Infekcinis Sąnarių 
Reumatizmas 

(REUMATOIDINIS ARTRITAS)

a s 
iki

Chroniškas sąnariu reumatizm 
yra paprastai chroniška sąnarių liga 
šiol dar tikrai nežinomos kilmes, yra ga
lima prielaida, kad .jo kilmė yra ifekci- 
nė.

Chroniškas sąnarių reumatizmas 
yra sisteminė organizmo liga; tos ligos 
didesnieji pasireiškimai atsiranda galū
nių sąnariuose, paprastai keliuose sąna
riuose; įvyksta formos pasikeitimai są
narių sudėtinėse dalyse, stuburo raume
nyse ir net nervų paviršiaus audinyje. 
Chroniškas sąnarių reumatas pas mo
teris pasireiškia 2 ar 3 kartus dažniau 
kaip pas vyrus. Apie 80% susirgimų 
pasitaiko tarp 25 ir 50 (metų amžiuje. 
Kaipo chroninių reumatų susirgimo 
priežastys yra mokslininkų nurodomos:

1) psychogeninėis priežastys, 2) in
fekcijos, 3) padidintas organizmo jaut
rumas, 4) medžiagų apykaitos nenorma
lumai, 5) periferinių kraujo indų su
trikimai.

Chroninio sąnarių reumatizmo pa
žeidimai sąnariuose susidaro iš baltųjų

kraujo kūnelių rūšies, vadinamųjų lim- 
focilų, infiltracijos jungiamame andi- 
nije ir to jungiamojo audinio perdidelio 
augimo. Tipingas tos ligos reiškinys yra 
poodinis mazgelis, kuris atsiranda įvai
riose vielose, pavyzdžiui alkūnių linki
niuose, ilgųjų galūnių kaulų dengiamų”’ 
jų plėvelių paviršiuje.

Tie mazgeliai randami pas 20% ser
gančių ta liga asmenų irgi panašus tiems 
mazgeliams, kurie randami ir prie aš
traus sąnarių reumato. Tų mazgelių 
diametras būna nuo 1 arba 2 m. m. (mil- 
1 i metrų) iki 1 centimetro.

LIGOS REIŠKINIAI. Pradžia pa
prastai būna klastinga, dažnai be aiš
kios priežasties, bet ta liga gali prasidė
ti ir staigiai su 
dinm, padidinta 
dėlių silpnumu.

Dažniausiai

daugelio sąnarių pažei- 
kuno temperatūra ir di-

sa.nariuose pirštų, rie
šų, kojų ir rankų ir kelių bei pėdų sąna
riuose. Sąnarių uždegimai paprastai bū
na simetriški — lygiagrečiai iš abiejų 
kūno galūnių. Ne aštraus pobūdžio atsi
tikimuose1 sanariai būna šiltai karštoki, 
retkarčiais karštoki, sąnariuose gali su
sirinkti serozinio skystimo, sanariai bū
na paraudę.

(Bus daugiau)

prašyti esančios valdybos, 
kad apsiimtų toliau kuopai 
tarnauti. Tokiu budu esanti 
kuopos valdyba buvo vienbal
siai perrinkta, kurią sudaro 
sekanti asmenys: B. Bara
nauskas pirmininkas, M. Ab- 
ramavičius vice pirmininkas,

! J. Gegužytė-žalonienė užrašų i 
sekretorė, A. Ramanauskas 
finansų sekretorius ir organi
zatorius, S. Gegužis iždinin
kas ir korespondentas, J. 
Pangonis ir S. Kuržinskas iž
do globėjai, I. Petrušauskienė 
ir O. Žeglienė pinigų rinkė
jos, J. Dumkus maršalka, Dr.

• C. S. Burke (Lukšys) dr. 
kvotėjas.

Mire Mare Ramanauskienė
Šių metų sausio 9 dieną po 

sunkios ligos mirė Marė Ra
manauskienė, ilgamečio ir ne
nuilstančio SLA 211 kuopos 
finansų sekretoriaus ir orga
nizatoriaus Antano Ramanau
sko žmona. Kūnas buvo pa
šarvotas Ramanauskų na
muose, 536 E. Centre St., Ma
hanoy City, Pa., apkrautas 
gėlėmis, kur lankėsi minios 
žnlonių iš arti ir iš toli. Visi 
apgailestavo jos likimo, reiš
kė jos likusiam vyrui užuo
jautas, o taipgi jos sunui ir 
dukterims. Daugelis lankyto
jų šluostė nuo veidų ašaras, 
visi jos gailėjosi. Laidotuvės 
su bažnytinėmis apeigomis į- 
vyko sausio 13-tą dieną ir kū
nas buvo palaidotas švento 
Juozapo lietuvių parapijos 
kapinėse. Nors laidotuvių die
ną oras įbuvo blogas, bet pa
lydovų susidarė didelis būrys, j 
Grabnešiai visi buvo SLA 211 j 
kuopos nariai, prie kurios ir 
velionė M“arė prigulėjo virš 
40 metų.

Po tėvais jos pavardė buvo 
Kirelavičiutė ir jinai gimė 
prieš 67 metus Gilberton, Pa. 
Praeitais metais gegužės mė
nesyje Ramanauskai apvaikš
čiojo auksinę vedybinio gyve
nimo sukaktį, ką nedaug 
žmonių turi laimės pasiekti. Į 
Velionė Ramanauskienė buvo 
malonaus budo ir gražaus ap
siėjimo moteris, už tai ją vi
si mylėjo ir dabar gailisi. Ra
manauskai išaugino sūnų An
taną, kuris yra vedęs ir gy
vena Philadelphia, Pa., ir dvi

dukteris, Aleną kuri ištekėjus 
ir gyvena Mass. valstijoje, ir 
Marytę, 
vais ir
tėvu.

kuri gyveno su tė- 
dabar tebegyvena su

Šiuos
siekė žinia, kad mirė kita S. 
L. A. 211 kuopos narė, bū
tent Petronėlė. Juodaitienė. 
Jinai irgi jau buvo pagyvenu
si moteris, kurios vyras Juo
zas Juodaitis mirė jau daug 
metų tam atgal. Jinai taipgi 
buvo SLA narė. Kada bus lai
dotuvės, tai žinių neturiu, bet 
čia irgi lieka pulkelis vaikų, 
bet jau visi suaugę.

Tai šitokia SLA 211 kuo
pos veikla ir tokios tai nau
jienos musų nedideliam mies
te.

Prašau SLA 211 kuopos 
narių lankyti susirinkimus, 
kurie įvyksta sekmadieniais 
po pirmos dienos kiekvieno 
mėnesio, Humane Fire Co. 
svetainėje, pirmą valandą po 
pietų, o kuomet skaitlingiau 
susirinksime, tai gal pajėgsi
me išgalvoti ką nors naudin
go dėl musų organizacijos ir 
savęs.

žodžius berašant pa-

Korespondentas.

Manchester, Conn.

Prisiminus Jeronimą Užupį

Jau vasario mėnesį suėjo 
4 metai, kai Manchesterio lie
tuviai neteko visuomenės dar
buotojo Jeronimo Užupio. At
siskyrė jis iš gyvųjų tarpo ir 
ilsisi amžinam name.

Musų kolonijoj J. Užupis 
buvo vienas iš geriausių lie
tuvių visuomenės darbuotojų, 
ypatingai SLA 207 kuopoje. 
Kada rengdavom parengimus, 
pasitaikydavo, kad rengėjam 
nebuvo paranku dasigauti į 
parengimo vietą, J. Užupis 
visuomet aprūpindavo komi
sijos narius, nuveždavo į pa
rengimą ir atgal parveždavo. 
Dabar męs liūdnai prisimena
me netekę nenuilstančio dar
buotojo. Jeronimui Užupiui 
visuomet buvo pasitikėjimas, 
nes jis kada ką prižadėdavo, 
visada išpildė. Tokiu budu 
visiems su J. Užupiu buvo . 
lengva veikti. Lietuva ir lie- I 
tuvybės darbai jam buvo ar-

ti prie širdies, jis dirbo pats 
ir kitus ragino dirbti.

Paliko nuliudime, kurie ir 
dabar dar liūdi žmona Ona, 
sūnūs Albinas, marti ir gimi
nės.

Ilsėkis amžinai, brangus 
drauge, laisvo krašto žemė
je. Mes visuomet Tave prisi
menam, Tavo atliktus darbus 
dėl lietuvybės, minime.

Velionis Užupis buvo musų 
artimas draugas.

Antanas ir Julė Birettai.

Bristol, Conn.

Automobilis Sužeidė Su
sivienijimo Narę

Susivienijimo 326 kuopos 
narei Onai Skinzarienei, einant 
skersai gatvę sausio 12 die
ną, netoli savo namo tapo au
tomobilio parmušta ir visa la
bai sužeista, be sąmonės nu
vežta į Bristol ligoninę ir bu
vo kritiškoj padėty, sužeista 
jos galva, viduriai ir kojos. 
Jos vyras vienas su maža 
dukrele iš didelio rūpesčio 
dėl žmonos nelaimės gavo 
širdies smūgį ir sausio 27 die
ną nuvežtas į tą pačią ligoni
nę, kur jo žmona guli. Jis 
yra blogoj padėty, negali vie
nas kito atlankyti nei sura
minti. P-nai Skinzarai netu
ri musų mieste giminių, tai 
atsirado gera kaiminka lietu
vaitė, Mildred Saukaitis, ku
ri pasiėmė 10 metų dukrelę 
pas save, kol jos tėveliai su
stiprės ir grįž į savo namus.

Linkime ponams Skinza- 
ram greitai pasveikti ir grįžti 
į savo namus.

R. M. Yokavoniai.

Atliek amus pinigut nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių bonus.
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PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)

NEŠTOJI SESIJA
‘ šeštą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo se

siją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiučio 
19 d. 3 vai. p. p. SLA. name, 128 Maine Avenue, At
lantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tary- 
, bos nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas, 
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 

0 E. Mikužiutę, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 

j Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.
Šioje P. T. suvažiavimo sesijoje dalyvauja visi 

SLA Kontrolės Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Mi- 
chelsonas, A. Trečiokas.

21. Pažangos Vajaus Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. Dargis, J. Maceina, dr. M. J. Vinikas ir dr. 
S. Biežis.

Skaitomas Vajaus Komisijos 1959 m. birželio 6 
ir 7 d. suvažiavimo protokolas. Įnešus, parėmus pro
tokolas vienbalsiai priimtas taip, kaip užrašytas.

Vajaus Komisija pranešė, kad laike šio vajaus 
iki šiol prirašyta: suaugusių 647, vaikų 184, viso 831 
narys. Gyvybės apdraudos suma $795,900.00, akci- 
dentalės apdraudos suma $285,500.00. Į akcidentalę 

. apdraudą prisirašė viso 265 nariai.
Naujų apdraudų vidurkis: suaugusių $1,006.00, 

vaikų $783.00.
SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekė len

telę nurodydamas kiek kurį mėnesį įsirašė narių i į 
SLA. Pasirodo, kad tinkamiausias mėnuo prirašyti 
naujiems nariams yra lapkričio, blogiausias liepos.

Į Ligoje pašalpos skyrių nuo 1959 metų pradžios 
iki liepos mėnesio pabaigos prisirašė viso 35 nauji na
riai 69 pašalpos vienetams. Kiekvienam Ligos pa- 

( šalpos nariui tenka beveik po du vienetus, t. y. $24.00
savaitei. Viso išmokėta Ligos pašalpos nuo metų 
pradžios iki liepos pabaigos $8,695.61.

Vajaus Komisija pabrėžė, kad vajaus rezultatai

yra neblogi, bot prisimenant kiek laike šio vajaus bu
vo išsiuntinėta įvairios literatūros, medžiagos ir įdė
ta pastangų, rezultatai galėjo būti žymiai geresni. 
Už tai Vajaus Komisija ištyrusi visapusiškai Pažan
gos Vajaus teigiamas ir neigiamas puses, paruošė 
naujus planus ir projektus prirašyti nariams. Pro
vizoriniai supažindino su tais planais visus Pildomo
sios Tarybos ir Kontrolės Komsijos narius ir papra
šė į juos giliau įsigilinti ir įnešti naujų pasini y- 
mų.

Apsvarsčius SLA Vajaus Komisijos raportą, E. 
Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus raportas 
vienbalsiai priimtas ir visi Vajaus Komisijos atlikti 
darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis šeštą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 7 vai. v., pranešda
mas, kad septintoji sesija prasidės ryt 9:30 vai. ry
to šioje pat vietoje.

SEPTINTA SESIJA

ŠIA. Pildomosios Tarybos suvažiavimo septintą 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 20 d. 9:30 vai. ryto, SLA name, 128 Maine Ave
nue, Atlantic 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 Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesi

joje dalyvauja visi SLA Kontrolės Komisijos nariai: 
S. Gegužis, S. Michelsonas ir A. Trečiokas.

22. ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
SLA Senelių ir Poilsio namo klausimu, pranešdamas 
kokie yra gauti kuopų atsakymai į Centro išleistą 
atsiklausimo aplinkraštį.

Apsvarsčius SLA Senelių ir Poilsio namo klausi
mą ir susipažinus su kuopų atsakymais ir duomeni
mis, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta namo klau
simo reikalą patiekti svarstyti sekančiam SLA Sei
mui.

23. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito SLA
352 kuopos raštą, liečiantį SLA Senelių ir Poilsio na
mo klausimą. Pildomoji Taryba susipažinusi su raš
te iškeltais klausimais, atkreipė į juos dėmesį ir pa

vedė SLA sekretoriui atsakyti ŠIA. 352 kuopai.
24 Literatūrinio Kontesto Komisijos raportą pa

tiekė žodžiu E. Mikužiutę ir dr. S. Biežis, pridėdami 
paruoštą projektą, kaip tą kontestą pravesti, nurody
dami premijas ir kaip jas paskirstyti.

/

ŠIA Lietuvybės Kurinių Kontestas
TEMJA: ŠIA Ateities Darbai Lietuvybės Išlaiky

mui Amerikoje.
LAIKAS: Lapkričio 1 d., 1959 m. iki kovo .1 d., 

1960 m. 12 valandai vakaro.
DALYVIAI: Jaunimas ir studentija.
RAŠTAI: Anglų arba lietuvių kalboje.
Padalinimas į sekamą amžiaus grupavimą:

A. PREMIJA
Nuo 12 iki 16-tos metų amžiaus skyrius

1- mos vietos dovana__ -__ _ $25.00
2- ros vietos dovana______  $15.00
3- čios vietos dovana______ $10.00

Šiam skyriui raštas privalo būti nemažiau kaip 
200 žodžių ir neviršyti 600 žodžių.

B. PREMIJA
Nuo 16 iki 18-tos metų amžiaus skyrius

1- mos vietos dovana_______ $50.00
2- ros vietos dovana______  $35.00
3- čios vietos dovana_______ $20.00

Šiam skyriui raštas privalo susidėti iš nemažiau 
kaip 400 žodžių ir neviršyti 1000 žodžių.

C. PREMIJA
Nuo 18 iki 25-kių metų amžiaus skyrius

Šiam skyriui raštas privalo susidėti iš nemažiau 
kaip 800 žodžių ir neviršyti 1500 žodžių.

, Pridėtiua premija
Kiekvienam dalyviui šiame konteste bus įteikta 

ŠIA dovanėlė.
Tie prizo arba premijos laimėtojai, kurie yra SLA 

nariai dar gaus priedinę dovaną sumoje $10.00.

SLA pasilaiko pilną teisę ir pirmenybę spausdin
ti visus atatinkamus raštus savo organe “TĖVYNĖ
JE”. Raštai nebus grąžinami.

Raštas privalo būti aiškus ir išskaitomas. Jei
gu mašinėle rašytas, turi būti “double spacing”.

Raštas tuiri būti įdėtas į voką po slapyvaržiu, o 
atskirame uždarytame voke turi būti pilnas vardas, 

dalyvio amžius, antrašas ir miestas, mokslo laip/His 
ir jeigu dalyvis yra ŠIA narys, tai kuopos mimais 
pridėtas.

Raštai privalo būti siunčiami į Centro raštinę: 
ESSAY CGNTEST COMMITTEE, 

c/o IJthuanian Alliance of America,
307 ,West 30-th Street, 

New York 1, N. Y.
Laimėtojų vardai bus paskelbti ŠIA Seime lie

pos 15 d., 1960 m., Pittsburgh?.

Neskelbtina Viešai
Kontestas turi būti paskelbtas ne tik per SLA 

organą “TĖVYNĘ”, bet per visą Amerikos lietuvių 
spaudą ir per radio programas, kurie yra palankiai 
lietuvybei ir kurie remia demokratišką ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Kontestui pasibaigus Centro sekretorius privalo 
pasiųsti visus gautus raštus teisėjams bėgyje 5 dienų

Komisija rekomenduoja skirti teisėjus vienoj 
apylinkėj gyvenančius ir rekomenduoja į teisėjus SLA 
ilgamečius darbuotojus, būtent: Dr. P. Grigaitį, M. 
Vaidylą ir p-nią K. Katkevičienę.

Euphosine Mikužis.
Apsvarsčius Literatūrinio Kontesto Komisijos 

raportą ir patiektą projektą, N. Gugienei įnešus, J. 
Maceinai parėmus, raportas ir projektas buvo vien
balsiai priimti.

25. SLA prezidentas P. Dargis, kreipiasi į visus 
Pildomosios Tarybos ir komisijų narius, prašydamas: 
jei turi nauju sumanymų pagyvinti SLA veiklai ir 
naujų planų, kad prirašyti daugiau narių, tuos suma
nymus patiekti svarstyti šiam Pildomosios Tarybos 
suvažiavimui.

26. SLA prezidentas P. Dargis paprašo dr. S. Bie- 
žį, kad jis vykdamas į gydytojų suvažiavimą Cleve
lande, surastų laiko ir pasitartų su SLA 303 kuopos 
valdyba ir patirtų vietoje, koks dabar yra tos kuo
pos stovis, ir apie pasitarimą referuotų Centrui ir 
jam. Visi Pildomosios Tarybos nariai tokiam prezi
dento pageidavimui vienbalsiai pritarė.

27. E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus, 
vienbalsiai nutarta pasveikinti Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos suvažiavimą.

Septintą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis uždarė 1:30 vai. po pie
tų paskelbdamas, kad aštuntoji sesija prasidės 4 vai. 
po pietų šioje pat vietoje. t

(Bus daugiau)

SLA 208-tos Pirmosios Moterų Kuopos Veikla

Gražiai Praėjo Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas

Vasario 3 dieną įvyko S.
L. A. 208-tos pirmosios mote
rų kuopos susirinkimas Da
riaus-Girėno svetainėje. Įėjus 
svetainėn pajutai, kad čia jau 
ne eilinis susirinkimas, bet 
Įvyks kas tokio nepaprasto. 
Svetainė pilnutė narių ir jų 
viešnių, šeimininkės Anna Ja
giella ir Mary Radzukinas, su 
pagelbininkėms, puošia stalą 
dėl arbatėlės po susirinkimo. 
O kas daugiausia atkreipė vi
sų dėmesį, tai buvo lietuviškų 
rankdarbių parodėlė priekyje 
svetainės išstatyta. Visa tai 
dėl to, kad oficialiam susirin
kimui pasibaigus bus švenčia
ma Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjjimas.

Kuopos pirmininkei Pauli
nai Drangelienei atlikus regu
liarią dienotvarkę, pakvietė 
SLA iždininkę N. Gagugienę 
vesti minėjimo programą. 
Trumpai pabrėždama svarvą 
šio minėjimo, ir kaip pagirti
na, kad SLA sekretoriaus dr.
M. J. Viniko raginamos kuo
pos rengia speciales progra
mas šiai svarbiai šventei pa
minėti, N. Gugienė gražiais 
žodžiais pristatė kuopos narę, 
Lietuvos konsulo dr. Petro 
Daužvardžio žmoną, musų 
gerbiamą ir mylimą ponią 
Juzę Daužvardienę.

P-nia Daužvardienė savo 
turtingoje kalboje pareiškė 
daug gilių minčių apie Lietu
vą, duodama paly ginimus 
tarp gyvenimo kaipo laisva 
nepriklausoma šalis ir dabar
tinę—svetimo okupanto val
doma. Ji priminė mums, kad 
nedėtume per daug pasitikė
jimo Į visokius “mandagius” 
išsiroškimus, nepasidarytume 
per daug ramus dėl to, kas 
ten tolimam pasaulyje įvyko 
ir vis 'bandoma įvykdinti. Rei
kia žiūrėti Į tikrenybę ir vi
suomet budėti,, atkartotinai

s’

, priminė kalbėtoja.
Pristatydama gerbiamą vieš

nią kalbėtoja programos ve
dėja sakė, kad mes lietuviai 
neturime kitos tokios gabios, 
autoritetingos moters kalbė
tojos. Išklausius jos šiai pro
gai pritaikintą kalbą tik pasi
tvirtino, kad ponia Daužvar
dienė yra ne tik lietuvių 
“first lady”, bet ir pirmoji 
kalbėtoja. Jos kalbą sekė šil
ti aplodismentai.

N. Gugienė padėkojus kal
bėtojai prisegė jai kuopos 
pirmininkės Pauline Drange- 
lienės dovanotą gėlių korsa
žą, ir įteikė kuopos finansų 
sekretorės Anna Jagiellos tik
rai įdomią dovanėlę, kurią ji 
padarė iš lietuviškų spalvų 
medžJagos.

Vasario 16-tos minėjimo 
proga, 208 kuopa aukojo 10 
dolerių šiam tikslui.

Didelis surprizas
Nepaprastai didelio . malo

numo turėjjom su atsilanky
mu dviejų jaunuolių, ponų A. 
Stelmokų, 3315 So. Halsted 
Street, 13 metų sunaus, Ą- 
žuolo, ir 12 metų dukros Eg
lės, kuriuos p. Stelmokas at
lydėjo. Tos pačios dienos po
pietį įvykusiam Immigrants 
Sarvice lygos metiniam susi
rinkime Blackstone viešbuty
je Ąžuolas stebino visus ar
tistiškai sugrodamas Sibelius 
“Finlandia”. Kaip jis atsirado 
šiame susirinkime, šiame di
deliam pobūvyje?

Kaip chicagiečiai žino, Lie
tuvių Komitetas pagalbai Im- 
migrants Service League jau 
treti metai rengia jaunųjų ta
lentų konkursus, duodamas 
dovanas laimėtojams. Ąžuo
las kaip tik laimėjo pirmą 
vietą praeito mėnesio pasiro
dyme. Norėdami parodyti Ly
gai, kad lietuviai prisideda 
prie jos darbuotės ne tik me-
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džiaginiai, bet dar rengdami 
šiuos jaunųjų talentų konkur
sus, atlieka svarbų kulturinį 
darbą, p-ios Daužvardienės 
sumanymu ir pastangoms Ą- 
žuolas buvo pakviestas groti 
akordeoną. Tuomet N. Gigie- 
nei, kuri irgi dalyvavo šiame 
susirinkime kilo mintis, kad 
dabar eina vajus įrašymui 
jaunuolių į SLA, kad šį patį 
vakarą 208-ta kuopa savo su
sirinkime minės Lietuvos ne- 
p r i k 1 a u somybės šventę, ir 
kaip gražu butų turėti jauną
jį ir talentingą Ąžuolą pa
groti programoj. Pasikalbė
jus su p Stelmoku, jis suti
ko ne tik, kad Ąžuolas galės 
dalyvauti bet ’ ir jo sesutė 
Eglė, kuri irgi groja akorde
oną.

Buvo tikra staigmena ir į- 
domus surprizas visoms na
rėms ir viešnioms. Ąžuolas ir 
Eglė grojo pavieniui ir kartu, 
ir narės juos priėmė nuošir
džiausia, jais ne tik džiaugė
si, bet ir apdovanojo. Žino
ma kreditas priklauso po
nams Stelmokams, kad jie 
suteikia progos vaikams la
vintis muzikoj, tobulėti.

208-toji kuopa turi įvairių 
gabumų narių. Užbaigimui 
šios programos narė Sonia 
Borisas padainavo dvi daine
les, vieną jų ji pati sukurė.

Visos susirinkusios gėrėjos 
išstatytais lietuviškais rank
darbiais, kuriuos paskolino 
viešnia Mary Mikšis ir narės 
Anna Jagiella, Irene Brenner 
ir Nora Gugenė.

Vėliau sekė vaišės, lošimai, 
bendras pasikalbėjimas, šei
mininkėms su vaišėms pagel- 
bėjjo narės Ona Parker ir Jo- 
sephine Pilackus. Darbu pri
sidėjo Anna Yonaitis, Bernice 
Ambrose ir kitos. Dovanas 
aukojo Anna Jagiella.

Narės ir viešnios ilgai at
mins šią 208-tos kuopos spe- 
cialę Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo programą.

Narė.

Chelsea, Mass.

SLA 53-čios Kuopos 
Nario Sukaktuvės

Šių metų sausio 31 dieną 
Zofija ir Vincas Kirmelevi- 
čiai, gyvenanti 243 Webster 
Avenue, Chelsea, Mass., minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
55 metų sukaktį. Sukaktuvi
ninkai į Ameriką atvyko 1906 
metais. Jie užaugino vieną 
dukrelę ir tris sūnūs: Jadvy
gą, Kazį, Joną ir Juozą, ir 
dabar gali džiaugtis penkiais 
anūkais ir dviem proanūkiais.

Tveriant SLA kuopą Chel
sea, jie ir jų priauganti šei
ma buvo vieni iš pirmųjų sto
ti į musų brolišką organizaci
ją o dabar su marčiomis, 
anūkais ir proanukais sudaro 
21 narį 53 kuopoj, už tai di
delė garbė priklauso sukak
tuvininkams ir yra geras pa- 
vyzdis visiems lietuviams.

Duktė Jadvyga kuopoje ei
na finansų sekretoriaus pa
reigas per 29 metu®, sūnūs 
Jonas yra ilgametis iždinin
kas. Taipgi tėveliai, dukrelė 
ir sūnūs Jonas yra seni san- 
dariečiai ir buvę gabijiečiai. 
Jadvyga ir šiandien Sandaros 
7 kuopoj eina iždo globėjos 
pareigas. Jie sielojasi ir sa
vo tėvynės Lietuvos reika
lais, siuntė siuntinius į Vo
kietiją nuo karo audrų nu- 
kentėjusiems tautiečiams, tad 
ir šioj jubiliejinėj sueigoj ne
buvo pamiršti tėvynės reika
lai. Jie sako, Vasario šešio
liktoji čia pat, mes gal nepa
jėgsime dalyvauti, tai pagal 
išgales aukojam A. L. Tary
bai. Sūnūs Jonas tam pritarė 
ir vietoje sumesta 10 dolerių 
Lietuvos vadavimo reikalams.

Atžymėjimui sukaktuvių 
daugiausia pasidarbavo duktė 
ir marčios, jos suvežė paga
mintus valgius, gėrimus ir 
dovanas. Jos sukvietė arti
miausius gimines ir taip or
ganizuotai suvažiavo visi sy- 
kiu prie tėvelių namų. Tėve
liai atidarę duris net išsigan

do pamatę visą giminę vienu 
sykiu suvažiavusią nežinoda
mi priežasties, tik išgirdę 
sveikinimus suprato kame da
lykas.

Kirmelevičiai abu paeina iš 
Masališkių sodžiaus, M’erky- 
nės valsčiaus. Čia jie turi dvi 
seseris ir vieną brolį, likusie
ji Laietuvoje visi mirę.

Linkime jiems dar ilgus 
metus gyventi ir džiaugtis su 
mumis. Dalyvis.

Bridgeport, Conn.

SLA 51 Kuopos Narių
ŽINIAI

Kadangi ŠIA. 51 kuopa nė
ra skaitlinga nariais, o ir tie 
patys nesilanko į kuopos su
sirinkimus, apsimoka narines 
mokestis pas kuopos sekreto
rių, o kuopos reikalais visai 
nesirūpina, tai vienas sekre
torius turi atlikti visus kuo
pos susirašinėjimo reikalus 
ir kitus darbus atlikti. Todėl 
aš čia paskelbiu 51 kuopos 
narių žiniai finansinį stovį* 
per 1959 metus.

Sirgo 7 kuopos nariai, pa
šalpos jiems išmokėjo Cen
tras $328.87. Marė 4 nariai: 
Veronika Bombaridi gegužės 
19 dieną, 1959 metais, Marė

xx ; ,'z:'xx'.r:.’'za
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

I 135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y. 

Tel. CHelsea 3-2583
141 Second Avenue 
NEVV YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

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

2134 W. Chicago Avė.
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymu. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 43 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Menkeliunienė mirė spalio 22 
dieną, 1959 metais, Adomas 
Kulkaitis mirė gruodžio 9 
dieną, 1959 metais, Pranas 
Blaževičius mirė gruodžio 12 
dieną, 1959 m. Pomirtinių 
centras išmokėjo $1,300.00.

20 metų išmokėjimo ap
drauda išsibaigė Aldonai Mi- 
chlein. Centras jai išmokėjo 
$500.00. 2 narių grąžinta mo
kestis $4.82, tad centras viso 
išmokėjo $2,133.79.

Nariai mokesčių sumokėjo 
$634.06, narių mokesčių cen- 
tran pasiųsta $611.77, kuopos 
ižde liko $22.29, buvo ižde iš 
praeitų metų $12.49. Kuopos 
reikaluose išmokėta: Sekreto
riaus mokestis ir išlaidos 
$10.00, salės nuoma už susi
rinkimus $4.00, mokesčių pa
siuntimas į centrą $2.00, nu
pirkta knyga už $2.00. viso 
kuopos išlaidų $19.00, tad 
kuopos ižde liko $15.77.

Kuopoje narių yra 22. Na
riai moka 5 centus į mėnesį 
kuopos reikalams. Centras 
per 1959 metus išmokėjo 51 
kuopai $2,133.79. 51 kuopa 
pasiuntė centrui narių mo
kesčių $611.77, tokiu budu 
centras pridėjo $1,517.10.

Vėliausiu laiku į vaikų sky
rių įsirašė 4 jaunuoliai, tai 
yra Alfonso ir jo žmonos Tu

Licensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
TeL TOwnsend 9-3980

Avenue

mas (Tamasaitis) dukrelė ir 
trys sūneliai: Laimutė M. Tu
mas, Robert J. Tumas, Ri
mas S. Tumas ir George H. 
Tumas, kurie pajaunis SLA 
51 kuopą.

Labai pageidaujama, kad 
Alfonsas ir jo žmona Tumas, 
įsirašytų į SLA 51 kuopos 
narių eiles, kas pagalbėtų pa
gyvinti kuopos veiklą.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks šių metų kovo 20 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, 407 Lafayette St. 
Šiame susirinkime bus balsa- 
mai Centro valdybos narių ir 
kiti organizacijos reikalai ap
tarti, tai visų narių būtina 
pareiga atsilankyti ir balsuo
ti už kandidatus į Pildomąją 
Tarybą.

S. Sapiega,
SLA 51 kuopos sekr.

Planuoja paleisti 1960 
metais 19 satelitų

Iš Washingtono praneša, 
kad Civilių Erdvių Agentūra 
1960 metais planuoja paleisti 
į erdves 19 satelitų. Tai bus 
bandymas pasiekti orbitą šį 
pavasarį. Kai kurie manoma 
paleisti trumpam skridimui su 
žmogum.

XK

I

900 Literary Road
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1431
632 W. Girard Avenue 

PHILADEIPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

i 
i
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Posėdžiaus Susivienijimo 
Pildomoji Taryba

Sekamą savaitę į New Yor- 
ką suvažiuos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomo
sios Tarybos nariai posė
džiams, kurie prasidės ketvir
tadienį, vasario 25 dieną, cen
trinėse patalpose New Yorke. 
Posėdžiuose dalyvaus visi Pil
domosios Tarybos nariai: pre
zidentas Povilas P. Dargis, 
vice prezidentas Juozas Ma
ceina, sekretorius dr. M. J. 
Vinikas, iždininkė Nora Gu- 
gienė, iždo globėjai Eufrozi- 
na Mikužiutė ir adv. Stepo
nas Bredes, daktaras kvotė
jas dr. Steponas Biežis.

Kadangi yra nemažai sku
bių reikalų aptarimui ir iš
sprendimui, tai posėdžiai tęsis 
kelias dienas, iki visi suvažia
vimui skirtieji reikalai bus 
apsvarstyti ir išspręsti. Tuo 
pat kartu prezidentas Dargis, 
sekretorius Vinikas ir iždi
ninkė Gugienė pasirašys sek
retoriaus paruoštus metinius 
raportus Valstijų 
Departamentams, 
būti išsiųsti prieš 
ną.

Be kitų reikalų
tas busimas Deimantinis Su
sivienijimo Seimas, kuris į- 
vyks šių metų liepos mėnesio 
pradžioje Pittsburghe.

daug metelių dirbti lietuvių 
tarpe.

Girdėjau, kad musų myli
mas Stasys, sykiu su savo 
malonia žmonele rengiasi po
rai mėnesių kelionei į šiltuo
sius kraštus—Floridą, linki
me jiems gero poilsio ir lai
mingos kelionės.
Ukrainiečiai minėjo savo 
nepriklausomybės sukaktį

Sausio 31-mą dieną vietinis 
Ukrainiečių Kongreso Komi
tetas, Roosevelt viešbutyje, 
3 valandą po pietų surengė 
42 metų paminėjimą nuo pa
skelbimo Ukrainos, kaipo ne
priklausomos valstybės. Žmo
nių buvo susirinkusių labai 
daug. Kalbas pasakė žymus 
ukrainiečių ir valdžios atsto
vų. Lietuvius atstovavo SLA 
Prezidentas Povilas Dargis. 
kuris tą pačią dieną, per sa
vo vedamąją radio progra
mą gražiai prisiminė ukrai
niečius, jų kovoje už savo 
tautos laisvę, ir jų šventės 
proga, sugrojo Ukrainos tau
tinį himną: “Šče nemerla Uk
raina”.

v •

Apdraudų 
kurie turi 

kovo 1 die-

Pittsburghietis.

Brooklyn, N. Y.

bus aptar- Pavykęs SLA 152 Kuopos
BANKETAS

Pittsburgh, Pa

Stasys Bakanas Išėjo 
į Pensiją

STASYS BAKANAS

SLA 152 kuopos naudai su
rengtas banketas Petrauskų 
namuose, 106-53 — 95 Street, 
Ozone Park, N. Y., sausio 30 
dieną, pavyko labai gerai.

Svečiai buvo vaišinami ska
niai pagamintais valgiais, ku
riuos parūpino F. 
kienė, o jai padėjo 
Helen. 
šaltais
alučiu ir kitais, jaunasis Al. 
Petrauskas (Peaters).

Ištroškusius 
ir saldžiais

Petraus- 
jos marti 
patenkino 
gėrimais,

Iš svečių sveikinančias 
bas pasakė: Purenai, Al. 
Valiūnas, Vaitkus, A. Šateika, 

Petriką, Mrs. M. Petrikie- 
Višniauskas, B. Spudienė, 
Vileniškis, N. Stilscnienė, 
Katiliūtė, Al. Petrauskas

kal-
Ka-

neatvyko.
Už tokį didelį pasidarbavi

mą, net savo išlaidų nepai- 
sąnt, priklauso didelė padėka 
F. Petrauskienei, A. Petraus
kui, Al. Petrauskui, jo žmo
nai Helen. • 
kad svečiai 
visu kuo ir 
ausukėm.

Jie visi rūpinosi, 
butų 
net

patenkinti 
lietuviškom 

Ii

Musų SLA 152 
koja visiems atsilankiusiems 
svečiams ir visai Petrauskų 
šeimai už linksmą ir pasek
mingą balių.

Valdybos narė N.

kuopa dė-

Sekančiam susirinkimui dr. S. 
Naikelis pažadėjo duoti trum
pą paskaitėlę apie kraujo 
spaudimą ir širdies ligas.

Šiems metams perrinkta ir 
užtvirtinta sekanti valdyba: 
F. šeštokas—pirmininkas, J. 
Maskeliūnas—vice pirm., M. 
Leonienė—sekr., K. Marozas 
— iždin., E. Grimes,—finan
sų sekr., K. Blyza—tvarkda- 
ris, V. Galinis—anglų kalbos 
koresp. ir A. Paleckis—lietu
vių koresp.

Po susirinkimo buvo duo
dami užkandžiai.

Koresp.

P* V J * • •
aieskojimai

IŠ Skautams Remti Komiteto 
Suruošto Koncerto

Pasaulio Lietuvių Ar 
chyvas Reikalingas 
Greitos Pagalbos

JAV

Juozas, ir jo sūnūs

Antanas, Petro su-

Jagminas Kostas, Prano sūnūs, 
kilęs iš Rozalimo vals.

Jakunas Povilas, iš Aiukėnų kai
mo, Raguvos vals., Panevėžio ap
skrities, gyveno Kanadoje.

Iieškomleji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Skautams Remti Komitetas 
New Yorke neseniai turėjo 
savo koncertą. Programą iš
pildė žinomas smuikininkas 
Izidarius Vasyliunas, atvykęs 
iš Bostono, ir pianistas Alek
sas Mrozinskas.

Vienas iš veikliausių Ame
rikos lietuvių, plačiai žinomas 
ne tik pittsburghiečiams, bet 
ir visiems Amerikos lietu
viams, Stasys Bakanas pasi
traukė iš 3avo nuolatinio dar
bo ir išėjo į pensiją. Per virš 

daly- 
tauti- 
matė- 
Tary-

Izidorius, Juozo su- 
ir Tur- 

ir Zofija, iš

augo. Taip susidarė archyvi
nės, bibliografinės ir muzėji- 
nės medžiagos lobynas, kuris 
nebetelpa 33 spintose. Turi
mos medžiagos panaudojimas 
nuolat kyla.

Neilgai Archyvo laikytojai 
taip darniai dirbo. VLIKo VT 
su 1955 metais piniginę pa
ramą nutraukė. 1956 ir 1957 
metais parėmė JAV LB Cen
tro Valdyba, 1958 m.
LB Kultūros Fondas, o 1959 
m. jau niekas nebešelpė. Nors 
vienas ramstis išvirto, tačiau 
Archyvas vistiek veikė. Bet 
šių metų pradžioje Vienuoly
no Generalė Viršininkė pra
nešė man, kad Archyvo uži
mamų patalpų prisireikė Vie
nuolyno reikalams ir kad Ar
chyvas turės išsikraustyti. 
Tuo pranešimu išvirto ir ki
tas ramstis. Likęs vienas, be 
piniginės paramos ir be pa
talpų, nesiryžau be visų pa
galbos išspręsti susidariusią 
situaciją. Šią Archyvo būklę 
viešai pranešu viso pasaulio 
lietuviams ir prašau greitos 
pagalbos padėti surasti kitas 
patalpas ir piniginiai parem
ti, kad galėčiau pasamdyti 
žmogų suregistravimui užsili- 
kusios medžiagos, paruošimui 
pervežti, apmokėjimui per- 
kraustymo ir nupirkimui pen
keto spintų. Ši įstaiga yra vi
sų lietuvių nuosavybė, tad 
kiekvieną prašau pagelbėti 
kas kuo gali. Laukiu greitos 
pagalbos. Adresas: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 2661 W. 
Marquette Road, Chicago 29, 
III., U. S. A.

Vincentas Liulevičius.

UetavM Generalinio Konsulo 
New Yqrke paieškomi asmenys:

Mockevičiūtė Katarina, ir jos se
suo Latisauskienė Uršulė, Antano 
dukterys , iš Gastilonų kaimo, 
Rumšiškių par.

Pilicauskas 
Zigmantas.

Svencickas 
nūs.

Turčienskis
nūs, Turčinskienė Agota, 
činskaitės Barbora 
Šiaulių m., gyveno Brazilijoje.

Vaičiukevičius Jonas, iš Karei
vonių kaimo, Žiežmarių vals. 
Valančiutė-Keller Kazimiera, Ka
zimiero duktė, gimusi Šiauliuose, 
jos vyras Keller ir duktė.

Varnavičineė-Sketraitė Julija, 
Purvių II kaimo, Šiaulių apskr.

Vičius Stasys, Leono sūnūs, 
Notėnų kaimo, Kretingos apskr.

Vinskienė Cecilija, Antano duk
tė.

Žulpt Pranas, Antano sūnūs.
Barčas Antanos, Petro sūnūs, 

gyveno Čikagoje.

iš

iš i

Tei. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
AJc BALTRUNAS-BAJLTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

I 
f

1946 metais Vokietijoje 
pradėjau rinkti istorinę me
džiagą. Pradžioje dirbau sa
vo iniciatyva, paskiau Istori
nės Medžiagos Rinkimo Ko
misijos vardu. Surinktąją me
džiagą siunčiau į šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyną saugo
jimui. Persikėlęs iš Vokietijos 
į Ohicagą 
surinktąją 
ti iš viso 
Patalpomis
Vienuolynas, veltui duodamas 
didelį kambarį, dalį invento
riaus ir aprūpindamas šviesa 
ir šilima. Nuo 1948 metų šią 
veiklą rėmė VUKas, iš ALTo 
jo reikalams skiriamų pinigų. 
Taip susidarė trys laikytojai 
— ramsčiai, reikalingi Archy
vo veiklai. Įstaiga įsigijo pa
sitikėjimą ir smarkiu tempu

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet 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. VTrginia 7-4499

[ ROCKFORD, ILl^
Jei galvojate parduoti ar i 

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

WO 5-5890
I Taip pat patarna’^ame pinigų U 
į ir siuntinių persiuntimui į U 
L Lietuvą ir kitus kraštus.
[ J. DAGYS Real Estate |

NOTARY PUBIJO j
114 N. Rockton Avė.

Programoje buvo žymiųjų 
kompozitorių muzika. Buvo 
pagrota ir lietuvių kompozi
torių B. Dvariono bei K. V. 
Banaičio kuriniai. A. Mrozin- 
skas paskambino pianu dar 
porą dalykų. Tuo, be abąjo, 
daugiau paįvairinta koncerto 
programa.

Klausytojai turėjo progos 
apie porą valandų klausytis 
gražios muzikos ir darnaus 
bei tobulo grojimo. Progra
mos pildytojai susilaukė gau
saus plojimo.

Programos pranešėju buvo 
rašytojas Vilius Bražėnas. 
Kartu jis paskaitė savo kūry
bos. Joje buvo žymu pašiepi
mas žmonių kasdieninio gyve
nimo, kas visuose sukėlė gar
daus , juoko.

Koncertui pasibaigus buvo 
šokiai. Grojo Butrimo orkes
tras. Skautų tėvų pastango
mis buvo suorganizuota tur
tinga loterija ir bufetas. Tas 
prisidėjo prie didesnių kon
certo pajamų. Gautas pelnas 
paskirtas lietuvių skautų or
ganizacijų reikalams.

Koncertas visuose paliko 
gerą įspūdį. Jis davė progos 
keletą valandų pabendrauti 
lietuvių jaunimui. Tuo kultu- 
ringu pobūviu yra patenkinti 
tiek jaunimas, tiek jų tėvai.

Č. S.

pradė jau 
medžiagą 
pasaulio 
aprūpino

tvarkyti 
ir rink- 
lietuvių. 
minėtas

SLA Pagalbos Ranka
I HITLERIS IR MUSSOLINI I

/

*

I "Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galirtfa 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

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

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Preaidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Vasario 13, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
VUNCAS RAKTUKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 

balandžio 8, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė sausio 7, 1923 m. pridėtinę apdraudą paėmė 
birželio 1, 1939 m. Mirė sausio 29, 1906 m. Ve
lionio žmonai Konstancijai Rakickienei pomirti
nės išmokėta -------------------- -------------------------

ELZBIETA SVEREIKIENE, 122 kp., Chicago, III., gi
musi vasario 11, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 3, 1939 m. Mirė sausio 17, 
1960 m. Velionės sunui John Svereikai pomir
tinės išmokėta _______________________ _____

VINCAS TAMOŠAITIS, 159 kp., Collinsville, III., gi
męs rugsėjo 12, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 12, ,1914 m. Mirė gruodžio 28,
1959 m. Velionio žmonai Onai Tamošaitienei po
mirtinės išmokėta __________________________

PRANEE SLAVICKIENE, 164 kp., Frackville, Pa., 
gimusi kovo 24, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1926 m. Mirė sausio 16,
1960 m. Velionės sunui Victor Sacavagc pomir
tinės išmokėta

JURGIS GRUODIS,

$800.00

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

/ f

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA." tur4 daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba. 
7722 George St, Vllle Lasaile, Montreal, P. Q, Gonada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

i

I
I
i

A.
N. 
ir jo žmona Helen, kuri pra
bilo lietuviškai ir visiems pa
darė surpryzą. Helen yra ki
tatautė, musų SLA 152 kuo
pos narė.

Daugiausia dirbus ir šeimi
ninkavus F. Petrauskienė ir 
musų kuopos organizatore, 
padėkojo atsilankiusiems sve
čiams, kad jie padėjo suval- 
gyt pagamintus valgius, nes 
tai šemininkėms geriausias 
patenkinimas.

Iš svečių dalyvavo Žvirb
liai, Saimonai, Kavaliūnai, 
Gaidžiai, Skubeikai, Maskai, 
Leonė Paterson, Brusokienė. 
Francis Stanko buvo vakaro 
programos vedėjas.

Vėliau atėjo daug jaunimo 
ir padarė vakarą dar gyves
nį ir linksmesnį. Dalyvavusių 
svečių dauguma yra SLA na
riai, priklausanti kitoms kuo
poms, bet atsilankė į musų 
surengtą banketą, o tuo tar
pu musų pačių 152 kuopos 
narių dalis neatsilankė, atra
sdami šiokią tokią priežastį, 
kiti net už bilietą užsimokėję

St. Petersburg, 
Florida

500.00

150.00

40 metų S. Bakanas 
vavo visuomeniškame, 
niame darbe. Jį visada 
me Amerikos lietuvių
bos Kongresuose, SLA Sei
muose. Per daugelį metų jis 
buvo Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro direktorium ir 
taip pat centro direktorium 
BADfe. Dar ir dabar jis pir
mininkauja SLA trečiai ap
skričiai ir sekretoriauja vieti
niame A. L. Tarybos skyriu
je. Tai yra neišpasakytos 
energijos ir pasirįžimo žmo
gus, atsidavęs lietuvybės dar
bams.

Linkime jam dar daug,

Amerikos Lietuvių Klubo 
VEIKLA

Sausio 31 dieną p. Grimes 
namuose įvyko skaitlingas 
metinis susirinkimas. Valdy
ba išdavė raportą, iš kurio 
paaiškėjo, kad klubas paaugo 
nariais ir turtu. Klubo iždas 
viršija 500 dolerių. Kovo mė
nesį veiklos komisija planuo
ja rengti išvažiavimą—pikni
ką.

Paįvairinimui susirinkimų 
nutarta turėti trumpas moks
liškas paskaitėles. Kadangi 
narių tarpe yra keletas dak- 
tarų-inteligentų, tai tas nu
tarimas bus galima įvykdyti.

600.00
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FIRMA |
GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., 1NC. !

135 West 14th St, New York 11, N. Y. z |
Tel. OHelsea 3-2583 |

praneša Chicagos ir apylinkių gyventojams, kad nuo š. m. Vasario 6 Chicagoje 
atidaro naują skyrių firmos siunčiančios siuntinius-dovanas į SSSR

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., Ine. į
2134 W. Chicago Avenue į

Chicago 22,111. |
Tel. DIckens 2-8232 |
Vedėjas: Viktor Pročik

Musų firma, užsirekomendavusi sąžiningu ir neatidėliotinu išpildymu užsakymu, naudojasi pa
sitikėjimu dešimčių tūkstančių khjentų Ž

Mes |sitjkinę. kad Chicagos gyvenojai sveik ins atidarymą naujo skyriaus, kuris patikrins jiems 
skubų ir korektingą pristatymą siuntinių dovanų i visas SSSR dalis. g

KMikaiaukite Bemokamų katalogų! tonulkmenaa musų pastoviuose garsinimuose. B

164 kp., Frackville, Pa., gimęs 
sausio 21, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 1, 1934 m. Mirė sausio 9, 1960 m. 
Velionio žmonai Elenai Gruodienei pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

PETRONE JUODAITIENE, 211 kp., Mahanoy City, 
Pa., gimusi gegužės 24, 1893 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugsėjo mėnesį, 1921 m.; pridėtinę 
apdraudą paėmė vasario 6, 1944 m. Mirė sausio 
23, 1960 m. Velionės sunui Juozui Juodaičiui po
mirtinės išmokėta _________________________
ir dukteriai Anna Bush pomirtinės išmokėta___

JUOZAS ŽUKAUSKAS, 329 kp., La Porte, Ind., gi
męs balandžio 25, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 2, 1925 m. Mirė sausio 15, 
1960 m. Velionio žmonai Kotrinai Žukauskas 
pomirtinės išmokėta ________________________

300.00

$300.00
500.00

150.00

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

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. OHAPONIS, 13 kp., Minersvialle, Pa., sirgo 7 savaites 2 dienas $80.00
J. C1VINSKAS, 57 kp., VVorccstor, Mass., sirgo 7 sav. 2 d.  _ 43.75
J. POPLTS, 57 kp., VVorcester, Mass., sirgo 10 sav. 1 d. ______   48.01

DEGUTIS, 57 kp., VVorcester, Mass., sirgo 4 sav. 5 d. ________  29.00
J. MASiON, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 10 sav. 4 d.__________ 103.00
SLMOKAITIS, 217 kp., Chicago, III., sirgo 4 sav. 5 d. __________ 61.50
KAZAKEVIČIENE, 258 kp., Washington, Pa., sirgo 4 sav. 5 d. 23.07
KAZAKEVIČIENE, 297 kp., Greenficld, Mass., sirgo 12 savaičių 54.00

J. DUDONIS, 301 kp., Cicero, UI., sirgo 6 savaites 60.48

-$3,300.00
$20,960.00

T. 
A, 
R.
O. 
A.

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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 Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. » 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentu* 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 nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — I1L0L 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jai pasiųsite 6ekj arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Sostb Halrted Street. Gūcai» H. Uhnoo

NAUJIENOS

NAUJIENOS

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

$502.81
42,860.67




