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Gulies ir Adenaueris Sutarė Šaukti 
Keturių Dudžiyjy Konferenciją

Vakarų Berlyno Burmistras Amerikoje

Lietuvoje Mirė Pranas I 
J. Purvis

Amerikos Valstybės Sekretorius Jolm F. Dalies ir 
Vakaru Vokietijos kancleris Adenaueris Bonnoje turė
jo ilgą pasitarimą. Tame pasitarime, tarp kitų dalykų, 
prieita prie susitarimo šaukti keturių didžiųjų konfe
renciją apie balandžio mėnesį. Tai tik principinis su
sitarimas, dėl kurio abiejų nuomonės buvo vienodos, ta
čiau dėl metodų nuomonės skirėsi. Jiedu kalbėjosi ir 
apie Berlyno ginimą. Šiuo klausimu Dulles pareiškė, 
kad gali tekti imtis stiprios akcijos, bet jis nepasakė ko
kia ta stiproji akcija butų.
Berlynas ir dabar laisvas miestas

Sovietų Sąjungos diktatorius Nikita (’bruščevas 
pareikalavo išvesti iš Vakarų Berlyno kariuomenę ir tą 
miestą padaryti neutralizuotu laisvu miestu, 'račiau at
vykęs į Jungtines Amerikos Valstybes Vakarų Berlyno 
burmistras Willy Brandi, spaudos atstovams ir savo 
viešose kalbose pareiškia, kad Berlynas ir dabar laisvas 

Nors berlyniečiai neturi ginklų, tačiau jie yra 
pareiškiu bur- 

Ne\v Yorką, 
garsiojo Amerikos 

gimtadienio 
Taipgi p. Brandi

Kiekvienas Susivienijimo Narys 
Kviečiamas Atlikti Nesunkų, Bet 

Didelės Reikšmės Darbą
Stiprėjant Susivienijimui, didėja ir lietuviškasis frontas, 
ganizacijos plėtimui yra reikalinga pačių narių talka, 
jaus darbui panaudokime siūlomą priemonę. — Musų pagalbos 
laukia ir pavergtoji tėvynė.

Or-
Va-

miestas. 1
laisvi, turi gerus norus ir myli taiką — 
minsi ras Brandi. Jis aplankė Kanada, 
špringfield, Illinois, kur dalyvavo 
prezidento Abrahomo Linkolno 150 metui 
minėjimo iškilmėse vasario 12 dieną.
pareiškė, kad jis norėtų pasimatyti ir pasikalbėti su pre
zidentu Bisenhoweriu Vakarui Berlyno klausimu.
Neteisingi ChrušČevo kaltinimai

Chruščevas kaltina sąjun
gininkus, kad jie leido Vakarų 
Vokietijai apsiginkluoti. To- 
tis ChrušČevo kaltinimas ne
tesingas, nes 1948 metais So
vietų okupacinė kariuomenė 
Vokietijoje pirmoji pradėjo 
organizuoti 60,000 vyrų “liau
dies policiją”, kuri buvo ap
mokoma pagal vokiečių armi
jos nustatytas taisyklos, ku
rios vėliau buvo pakeistos so
vietų armijomis. Vakarai ma
tydami, kad Sovietai organi
zuoja kariuomenę, arba kaip 
jie iš pradžių buvo pavadinę 
“liaudies policija”, tik po tri
jų metų Vakarų Vokietijoje 
suorganizavo pasienio policiją. 
Sovietai jau seniai buvo pa
reiškę, kad jie savo ginkluotas 
jėgas sumažins iki 90,000, ta
čiau ir dabar Jų Kariuomenės 
skaičius siekia iki 110,000. 
Taip elgdamiesi komunistiniai 
valdovai patys parodo savo 
veidmainiškumą, jie vietaip 
kalba, o kitaip daro.

Vakarų Vokietija tik prieš 
du metus išleido įstatymą 
pašaukti į karinę tarnybą 
150,000 vyrų, kurių šiuo metu 
turi daugiau negu Sovietai. 
Dabar Vakarų Vokietija turi 
apie 18,000 armiją, tai yra tik 
dalis numatytos turėti armi
jos, kiti jauni vyrai paimti tik 
vienų metų laikui apmokymui. 
Viso yra numatyta turėti apie 
350,000 kariuomenę, kartu su

laivynu ir aviacija.

Alžiriečiai nepatenkinti 
de Gaulle politika

Iš Paryžiaus pra nešama, 
kad ministeriui pirmininkui 
Michcl Debrc dedant gėles 
prie Alžirijos kare žuvusių au
kų ir suminint dabartinio 
Prancūzijos prezidento Char- 
les de Gaulle vardą, apie 200 
susiorganizavusių jaun uolių 
švilpė ir kėlė triukšmą. Sako
ma, kad tie jaunieji demons
trantai yra dešinieji, pasiva
dinę “Nauja tauta”. Jų suor
ganizuota demonstracija, kaip 
teigiama, buvo nukreipta prieš 
ministerio pirmininko lanky
mąsi Aižiojoje, tačiau ta de
monstracija buvo protestas 
prieš prezidento de Gaulle 
slaptas derybas su tautiniu iš
laisvinimo frontu, norint su
stabdyti Alžirijoje nuolatinius 
karo veiksmus. Demonstran
tai nesigailėjo ir asmeniškų 
prezidento dc Gaulle puolimų 
ir įvairių nešvarių išsireiški
mų jo adresu.

Keistokai atrodo ir sunku 
suprasti, kad dešinieji jaunuo
liai kelia riaušias prieš de 
Gaulle, kuris yra dešiniojo 
sparno žmogus, ir net savo 
sudaryto kabineto narius ver
čia atsiriboti nuo liberalinės 
linijos, ypač Alžirijos klausi
me.*

Iš Lietuvos gautas praneši
mas, kad praeitais 1958 me
tais rugsėjo 17 dieną mirė 
Pranas J. Purvis. Jis ameri
kiečiams gerai žinomas, nes 
ilgus metus čia gyveno, mokė
si ir dalyvavo visuoneniuose 
darbuose ir yra pasakęs ne
mažai kalbų pirmajam pasau
liniam karui pasibaigus ir Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, kada Ame. i'kon atvyko 
Lietuvos Finansine Misija ir 
čia platino Lietuvos Laisves 
paskolą.

Jis baigęs Scrąntono, Penn- 
sylvania, Seminariją, trumpą 
laiką redagavo “Vienybę”, o 
iš “Vienybės“ perėjo prie “Tė
vynės”, kurią redagavo apie 
pusę motų. 1920 metais pulk. 
Povilui Žadeikiui pradėjus or
ganizuoti Lietuvai karišką pri- 
gadą, jis pasitraukė iš redak
toriaus vietos ir įsijungė į bri
gados darbą, gavo leitenanto 
laipsnį ir 1920 metais, drauge 
su Juododžiu ir kitais išvyko 
Lietuvon ginti savo gimtinį 
kraštą nuo vokiečių, rusų ir 
kitų priešų, kurių tuo metu 
buvo nemaža.

Apvalius Lietuvą nuo vidu
rinių ir išlaukinių priešų, pa
sitraukė iš karinės tarnybos 
ir, kiek mums žinoma, moky
tojavo iki antrojo pasaulinio 
karo pradžios. Karui pasibai
gus ir rusams pagrobus Lietu
vą, prieš porą metų mums bu
vo pranešta, kad jis gydosi 
džiovininkų senatorijoj, iš to 
galima spręsti, kad džiova jį 
ne laiku išskyrė iš gyvųjų tar
po.

Su atitinkamomis iškilmė
mis palaidotas Trakų kapinė
se.

ALI Sekretoriaus Pranešimas
JAV Karinės Vyriausybės Paaiškinimas 

Dėl Pabaltijo Vėliavų
1957 m. rugpiučio mėn. Ka

ro Departamento išleistame 
tiekimo kataloge buvo nuro
dyta, kad iki to laiko išduoda
mos iš kariuomenės sandėlių 
tautinės pabalticčių kuopoms 
Vokietijoje vėliavos bus pa
keistos sovietinėmis tų kraštų 
vėliavomis. Vėlesnėje minėto
jo katalogo laidoje jau buvo į- 
vardytos sovietinės Pabaltijo 
valstybių vėliavos išduodamų 
kuopoms medžiagų sąraše. 
Asmuo, kuris apie tai painfor
mavo Alto centrą, teige, kad 
kai kurios pabaltiečių kuopos

Vokietijoje gavo savo vadovy
bių nurodymus iškilmių metu
vartoti sovietines Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavas.

Surinkęs tuo reikalu doku
mentinę medžiagą Alto Vyk
domasis komitetas kreipėsi į 
kariuomenės intendantūros į- I 
staigą VVashingtonc. Tenai 
Vykdomajam komitetui buvo 
pareikšta žodžiu, kad minėtie
ji potvarkiai tiekimo vadovė
ly atsirado dėl “administraty- 
vines klaidos”. Vėliau savo 
paaiškinimą rastu atsiuntė ge
nerolas Victor J, MacLaugh-

lin, intendantūros viršininko 
pavaduotojas. Čia pateikiame 
jo atsakymo vertimą: 
“Gerbiamas Dr. Grigaiti:

“Po jūsų apsilankymo vė
liavų klausimu mano įstaigoje 
1959 m. sausio 14 d. aš susi
pažinau su tuo reikalu deta- 
liškai. Mano tyrinėjimai pat
virtino mano tos datos pareiš
kimą, būtent, kad buvo pada
ryta administratyvinė klaida, 
įvardijant kalbasąsias vėlia
vas leidinyje. Klaida buvo pa
stebėta praeitą vasarą ir 1958 
m. gruodžio mėn. imtasi žing
snių jai atitaisyti, išbraukiant 
klaidingai įrašytus dalykus. 
Naujas leidinys bus pataisy
tas.

“Tyrinėjimai rodo, ,kad ne 
vienos klaidingai įrašytų vė
liavų armija niekad jokiu at
veju nėra užpirkusi, laikiusi 
sandėliuose ar išdavusi.

“Europos Karine vadovybe 
mane užtikrino, kad nėra už
registruotas ne vienas toks, 
vėliavą liečiąs, atsitikimas ar 
aplinkybė, apie kokius Jums 
buvo pranešta, o taip pat nė-

DAUGIAU ŠIRDIES LIETUVIŠKAM DARBUI

Nevienas lietuvis dažnai sielojasi savo tautos reikalais ir 
rūpinasi paremti vieną kitą patriotinį darbą. Turime daug ir 
patrauklių pavyzdžių, rodančių musų veikėjų pasiryžimą dirbti 
savo tautai ir tuo palaikyti lietuvybę visuomenės tarpe. Štai, 
kad ir SLA nariai, remdami savo organizaciją, kartu pasitar
nauja ir lietuvybės reikalams.

Taigi, galime suprasti, kad Susivienijimo rėmimas ir jo 
plėtimas yra vienas svarbiųjų darbų lietuviškos veiklos bare, 
nes stiprėjant šiai organizacijai, kartu didėja ir lietuviškų jė
gų frontas.

Susivienijimo vadovybė, tą gerai žinodama, stengiasi stip
rinti organizaciją ir ją nuolatos papildyti naujomis jėgomis. 
Tokia Susivienijimo kryptis yra visai teisinga. Tuo tikslu, 
kaip matome, pastoviai yra vykdomi naujų narių prirašymo va
jai, kurių dabartinis yra PAŽANGOS vajus.

Organizacijos jėgų didinimas yra didelės svarbos darbas. 
Todėl Pildomoji Taryba ir Vajaus Komisija nekartą priminė ir 
nuolatos kviečia narius dalyvauti Susivienijimo plėtimo talko
je. Malonu pasakoti, kad šį vadovybės prašymą yra gerai su- 
——--------------- ---------------- --------------—---------------r-----------------
ra užregistruota, kad tokias 
vėliavas butų sandėliavusi ar 
išdavinėjusi Intendantūra Eu
ropoje.

“Jeigu tuo klausimu atsiras 
naujų informacijų, apie tai 
jums bus pranešta. Malonėki
te priimti mano padėką už jū
sų susirūpinimą šiuo reikalu ir 
už jo pateikimą mano dėme
siui.

Su pagarba,

Victor J. MacLauglilin, 
Major General, USA 
Asistant Quartermaster 
General for Opcration”.

Valstybes sekretorius 
Dulles ligoninėje

Valstybės sekretorius John 
F. Dulles, sugrįžęs iš Europos, 
išvyko į VValtcr Reed armijos 
ligoninę operacijai. Toj pat li
goninėj jis buvo operuojamas 
prieš du metus. Jo pirmoji 
operacija, kaip pranešama, 
buvo vėžio pasireiškimas vidu
riuose. Jam sergant, jo parei
gas laikinai eina Christian A. 
Herter, buvęs Dullcso padėjė
jas. Dulles yra nejaunas žmo
gus, šio vasario mėnesio 25 
dieną jam sukaks 71 metai 
amžiaus. *

pratę daugelio kuopų pareigūnai ir jų dėka sulaukiame į SLA 
naujų žmonių. Tačiau musų organizatorių darbas, be žymes
nės narių pagalbos, yra gana sunkus ir negalį būti labai našus. 
Taigi, pačių narių pagalba yra labai reikalinga. Jei vajaus 
darbe gausiau dalyvausime ir daugiau parodysime širdies lie
tuviškam reikalui, tai ir musų darbo vaisiai bus žymiai gares- 
ni.

Iš kiekvieno musų yra prašoma labai nedaug — ateiti pa- 
galbon prirašyti

DAR VIEN£ LIETUVI į SUSIVIENIJIMU.
n

Darbas, kurio laukiama iš kiekvieno nario, yra nedidelis, 
bet labai svarbus pačiai organizacija. Nesunku įsivaizduoti 
kaip daug padėtumėm Susivienijimui, jei daugiau narių pasis
tengtų įvykdyti šį organizacijos vadovybės pageidavimą.

Neretai padejuojant, kai matom lietuviškas organizacijas 
silpnėjant, o vieną kitą išnykstant. Galbūt tokio sielvarto va
landoje nevienas lietuvis paaimanuoja ir pasiryžta padėti, tik, 
deja, pažadai, dažniausia, nebūna ištesėti. Tuo tarpu laikas, 
lyg girnos, trupina lietuviškas organizacijas. Visiems yra kuo 
susirūpinti.

Todėl ir Susivienijimas, kaip koks šauklys nepaprastoje 
akimirkoje, visada kelia reikalą dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Šiandien Susivienijimas primena savo organizaciją, nes prieš 
musų akis stovi vykstančio vajaus reikalai. SLA vadovybė, 
kviesdama narius į talką, sudarė tam ir palankias sąlygas. 
Mums tik lieka siūlomą priemonę panaudoti ir pamatysim, 
kad tos pareigos atlikimas nesudarys jokių sunkumų nei vie
nam. Taip sakydamas turiu mintyje kuponus, dabar spausdi
namus Tėvynėje. Vajaus darbui palengvinti

PANAUDOKIME KUPONĄ ARBA ATKARPA-
A.

Į kuponą, kuris yra pirmame Tėvynės puslapyje, tereikia 
įrašyti vieną kitą savo pažįstamo pavardę ir adresą. Po to ku
poną pasiųsti Susivienijimo raštinei. Čia bus pasirūpinta toli
mesne atsiųsto kupono eiga. Jei rekomenduotas asmuo taps 
SLA nariu, kupono siuntėjui bus suteikta ir piniginė dovana.

Šį nesunkų pageidavimą turėtų išgirsti ir išpildyti kuo di
desnis narių skaičius. Todėl butų labai pravartu, jei kuopų 
susirinkimuose šis reikalas butų primenamas ir visi nariai pas
katinti jį atlikti.

Siųsdami savo pažįstamų ir artimųjų pavardes Susivieni
jimui mes pasitarnausime savo organizacijai. Taip pat iš mu
sų rekomenduoti asmens, įstodami į SLA, apsirūpins gera ir 
naudinga apdrauda. J

Į vajaus talką mus turi palenkti ne tik geri norai, bet ir 
patriotiniai sumetimai. Duodami Susivienijimui daugiau naujų 
narių stipriname lietuvišką frontą išeivijoje, kurio pagalbos 
laukia ir musų pavergta tėvynė.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
'"■y... . 1

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

C;IA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METUI AMŽIAUS NARIUI

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

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

<•

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 menesiui. Mokesčiai tik po $l.oo 
menesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pasalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną. $1,000.00 a.pdr.
Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus Šeimos narius 

Vaikų apdraudų skyrių duokles dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

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

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:
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SLA VAJAUS
Pasitaręs įstojimo į SlxA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susiviehijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

(1) ----- --------- ------------------------------------------ ------------ - m., num. ir gatvė.

miestas......... ...

(2)

(3)

7T )

Adresas

• I zona valstija ...

»
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miestas

m., num.
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ir gatvė ... • f

zona valstija ___

ii' gatvė ~ J

, zona _., valstija

i
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iRekomenduoja:

Vai’das.ir pavardė num. ir gatvė 
miestas_____ zona----- , valstija ..
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Sveikintinas ketvirtos 
apskrities nutarimas

Susivienijimo ketvirtoji
skiltis, gyvuojanti Connecti- 
eut valstijoje, kurioj randasi 
daug įžymių ilgamečių ir nuo
širdžių veikėjų, kiekvienam 
suvažiavime rimtai svarsto sa
vo broliškos organizacijos rei
kalus ir padaro gerų nutarimų 
ne tik apskričiai, bet ir visai 
organizacijai.

Praeitais metais įvykusiame 
metiniame suvažiavime buvo 
svarstoma, kaip pagyvinti ap
skrities ribose gyvuojančių 
kuopų veiklą ir padažninti su
sirinkimus. Išsamiai apsvars
čius tą reikalą, padarytas se
kamas nutarimas:

“Įnešta, paremta ir nubal
suota išrinkti komisiją iš tri
jų asmenų, kuri veiktų SLA 
ketvirtosios apskrities1 ribose, 
paragintų narius skaitlingai 
dalyvauti susirinkimuose ir 
daugiau rūpintųsi SLA reika
lais. į komisiją išrinkti: B. 
Vedeikis, A. Orantas ir S. Bu- 
janauskas”.

Tai sveikintinas nutarimas.
»

Apskritis rūpinasi, kad kuopų 
nariai gausiau lankytų susi
rinkimus, domėtųsi savo orga
nizacijos reikalais ir nuošir
džiai jai dirbtų. Butų labai ge- 

, rai ir sveikintina, kad ir kitos 
apskritis pasektų ketvirtą ap
skritį ir daugiau dėmesio 
kreiptų į organizacijos reika
lus ir rūpintųsi jos ugdymu.

Kitas apskrities 
geras nutarimas

Ketvirtoji apskritis gyvuoja 
jau 45 metai. Per tuos 45 me
tus ji yra nuveikusi daug ge
rų darbų, suruošusi nemažai 
vasarinių išvykų į tyrą orą, į 
kurias suvažiuoja ne tik šim
tai, bet tūkstančiai lietuvių ir 
lietuvaičių iš Connecticut ir 
kitų valstijų. Tai reikšmingai 
45 metų sukakčiai atžymėti 
apskritis nutarė suruošti ban
ketą. Tą darbą atlikti apsiėmė 
SLA 124 kuopa, gyvuojanti 
Hartford, Conn. Banketas į- 
vyks kovo mėn. pirmą dieną, 
Lietuvių Klubo salėje, 227 
Lawrence Street, Hartforde.

Labai gerai, kad apskrities 
nenuilstanti ilgamečiai veikė
jai atkreipė rimtą dėmesį į 
reikšmingą apskrities sukaktį 
ir ją t atitinkamai atžymės. 
Taipgi tame sukaktuviniame 
bankete, kaip patys ruošėjai 

• praneša, bus pagerbti apskri
ties ilgamečiai veikėjai, kurie 
per ilgus metus pasišventusiai 
dirbo ir dabar dirba ugdyda
mi organizaciją narių skai
čium.

Butų labai gerai Ir girtina, 
kad kitos apskritis pasektų 
ketvirtąją ir nepraleistų ty
lomis reikšmingų sukakčių, 
jas atžymėtų ir įvertintų ilga
mečių veikėjų ir organizacijos 
ugdytojų atliktus darbus, nes 
tik jų pastangomis ir ryžtingu 
darbu musų broliška orga.nl-.

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo 208 Moterų Kuopos Veikla 

Sveikinimas Naujienoms

Vasarlo 16-tos Minėjimas

Chicago, Iliinois. — Kai at
silankiau į SLA 208 pirmosios 
moterų kuopos vasario 4 susi
rinkimą, buvau kuopos vice 
pirmininkės Bernire Ambrose 
sutikta prie durų, ir ji prisegė 
gražią raudoną širdį. Tai bu
vę priminimas, kad vasario 
mėnesis yra širdžių mėnesis 
su Valentino diena. Buvo pri
minimas taipgi, kad čia yra 
šeima, kuri nuoširdžiai ir vie
ningai dirba savo brangios or
ganizacijos garbei ir remia vi
są lietuviams naudingą veiklą.

Kadangi šiame susirinkime 
buvo nutarta paminėti Vasa
rio 16 sukaktį, tai oficialus 
susirinkimas buvo trumpas. 
Be kuopos einančių reikalų 
aptarimo, buvo vienbalsiai nu
tarta pasveikinti Naujienas 
švenčiant 45 metų sukaktį su 
$25.00 paseikinimu. Kuopa la
bai įvertina Naujienų reikšmę 
lietuvių gyvenime ir yra ypač 
dėkinga už visą patarnavimą, 
kurį per kuopos 44 metų gy
vavimą nuolatos jai teikia. 
Narės dar išreiškė pageidavi
mą sudaryti grupę ir turėti 
savo stalą Naujienų bankete.

Kuopa visada nuoširdžiai 
remia visus Lietuvos 'reikalus 
ir šiame susirinkime paskyrė 
$10.00 auką Vasario 16 minė
jimo proga. Panašią auką sky
rė ir praeitą rudenį.

SLA iždininkė N. Gugienė 
pranešė, kad žinodama kaip 
kuopa rūpinasi ir remia jau
nuolių veiklą, tai kuopos var
du ji aukoja taurę jaunuolių 
sportininkų turnamentui, ku 
ris šiomis dienomis vyksta 
Chicagoj. Antrą taurę N. Gu
gienė aukojo nuo savęs.

Buvo pranešta, kad salė jau 
paimta kuopos rudeniniam pa
rengimui, kuris įvyks spalio 
15 dieną Dariaus-Girėno 
tainėje.

Dienotvarkei išsibaigus 
mininkė P. Drangelienė
kvietė N. Gugienę vesti Vasa
rio 16 minėjimo programą. 
Šiltais ir nuoširdžiais žodžiais 
Gugienė apibudino gerbiamo
sios viešnios ir kuopos narės 
p. Juzės Daužvardienės nuo
pelnus ir jos svarbią reikšmę 
lietuvių gyvenime. Ji pasi
džiaugė, kad ši moterų kuopa 
turi garbes ir malonumo turė
ti p. Daužvardienę savo narių 
tarpe ir, prisegus jai skaisčią 
orchidėją, pakvietė kalbėti. 
Žinoma, mes neturime kitos 
tokios žymios kalbėtojos, kaip 
ponia Daužvardienė, ir narės 
susikaupusios išklausė jos įdo
mios kalbos.

Pradėdama su žodžiais, 
kad “sukaktys, gimtadieniai, 
šventes yra pateisinimas atsi
minimams, džiaugsmui... Va
sario 16 nėra tik raudona, ža
lia ir geltona dekoracija, bet 
proga pagalvoti, kas aš — A- 
merikos lietuvis — esu. Iš kur 
atėjau — musų pavienių isto
rija — yra lietuvių istorija”.

Kalbėtoja trumpais, bet įdo
miais bruožais perbėgo Lietu
vos istoriją, pradėdama nuo 9 
šimtmečio ir tęsdama 13-15 
šimtmečiu, kada Lietuva buvo 
didelė jėga Europoje ir kovo
jo su totorių puolimu iš rytų 
ir teutonų iš vakarų.

Ji kalbėjo apie Lietuvos di
dvyrius Mindaugą, Gediminą, 
Kęstutį ir Vytautą ir kaip po 
Vytauto (1430) dėl kaimynų 
įsiveržimo ir neturint tinka
mos vadovybes prasidėjo silp
nėjimas.

1795 metai buvo tamsieji 
metai, kad Rusija okupavo 
Lietuvą. Buvo sunki priespau
da, spaudos uždraudimas. Bet 
lietuviai nuolat budėjo, kovo-

sve-

pir-
pa-

zacija augo, auga ir augs to
liau tik ipavišventusių darbi
ninkų dėka.
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jo ir atgavo spaudą. 
Kalbėtoja pažymėjo, 

moterys visais laikais

seimus, 
svarstė svarbiausius 
gyvenimo klausimus, 
darbais daug prisidė- 
Lietuvos progreso,

4

kad 
lošė 

svarbią rolę Lietuvos gyveni
me, ir kad prieš 50 metų jos 
šaukė du skaitlingus 
kuriuose 
Lietuvos 
Jos savo 
jo prie
žmonių gerovės.

Atėjo ir praėjo 
Pasaulinis karas, per kurį Lie
tuva žiauriai nukentėjo. Bet 
jų tvirtos dvasios ir troškimo 

būrys 
metais

Pirmasis

laisvės dėka susidarė 
lietuvių, kurie 1918 
Vasario 16 pasauliui paskel
bė, kad Lietuva yra pasiryžu
si tvarkytis kaipo nepriklau
soma valstybė.

Per 22 metus nepriklauso
mybės Lietuva nustebino pa
saulį savo pažanga visose gy- 
menimo srityse.

Bet štai atėjo 
i kada Lietuva vėl 

žiauraus kaimyno, 
diskai sulaužė sutartis bei už- 

• tikrino mus. Dabartinė oku- 
' pacija tęsiasi beveik taip il- 
. gai kaip buvo nepriklausomy

bes periodas.
Ponia Daužvardienė padarė 

palyginimą tarp laisvos inicia
tyvos, kuri privedė prie ger
būvio, ir bolševikiškos vergi
jos. Dviguba geležinė uždanga 
dabar slepia baimę, suėmimus, 
deportacijas, tautos naikini
mą.

Nupiešus trumpą istorijos 
paveikslą, ponia Daužvardienė 
klausė “kaip sutinki šį pa
veikslą’’? Atsakydama, “kad 
tikrieji lietuvių organizacijų 
nariai neturi būti raginami at
minti savo kilmę, savo pavel
dėjimą. Jie turi būtinai skelb
ti garbę tokio paveldėjimo 
tarp šeimos, draugų ir kaimy
nų”. \

Čia pateikiau tik labai trum
pus bruožus iš p. Daužvardie
nės įdomios ir puikios kalbos. 
Kuopos ir visų susirinkusių 
narių vardu N. Gugienė šiltai 
dėkojo p. Daužvardienei už 
taip pavyzdingą paminėjimą 
Vasario 16 dienos šventės S. 
L. A. 208 moterų kuopos su
sirinkime. Narės gražiai pri
ėmė gerbiamąją kalbėtoją ir 
po kalbos kiekviena dėkojo jai 
asmeniškai.

Antroji programos dalis su
sidėjo iš malonaus pasikalbė
jimo, vaišių ir dovanų. Ponia 
Drangelienė įteikė garbės vie
šniai savo asmeninę dovanėlę. 
Kitos dovanos buvo laimėtos. 
Ir taip labai gražioj nuotaikoj 
praėjo šios pirmosios moterų 
kuopos susirinkimas. Vakaro 
šeimininkės buvo ponios Dran
gelienė, Ambrose ir Jagiella.

Narė.

I
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1940 metai, 
tapo auka 

kuris bege-

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Chicago, Iliinois. — Vasario 
mėnesio susirinkime dalyvau
jant daugeliui narių pravesta 
gražių sumanymų ir pasižy
mėta gausiomis aukomis.

Aukos
Vasario 16 dienos proga pa

aukota ALT Lietuvos laisvini
mo reikalams 25 doleriai. Ren
giant Dariaus-Girėno žuvimo 
paminėjimus prie Dariaus-Gi
rėno posto prisidėti su 25 do
leriais. “Naujienų” 25 metų 
sukaktį pasveikinti su 25 do
leriais.

Paskaitos

Surengtos paskaitos, kurias 
skaito gerb. Dr. Jonas Ado
ni a v i č ius temoje “Žmogaus 
emocinės problemos” vyksta 
kas antras penktadienis, bū
tent: vasario 27, kovo 13 ir 
27, balandžio 10 ir 24 dieno
mis. Visos paskaitos vyksta

jaunimo Centre, 5620 South 
Clarmont Avenue, arti Wes- (p
tern Avenue, 7-tą valandą va
kare. Visi kviečiami dalyvau
ti, nes paskaitos nepaprastai 
įdomios ir kiekvienam naudin
gos, kurių negirdėjusiems tik
rai yra ko gailėtis.

Žaidimų Vakarėlis

Žaidimo vakarėlio rengimo 
komisija pranešė, kad vakarė
lis įvyksta sekmadienį, kovo 
1-mą dieną, 3-čią valandą po 
pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43-čia gatvė, kur 
svečių laukia daug gražių do
vanų ir skanių vaišių. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pasi
svečiuoti svetingųjų kuopiečių 
globoje.

Baigiant susirinkimą gra
žiai atžymėta Vasario 16 die
nos sukaktis.

Gimtadienio proga gražiai 
pasveikinta musų mylimoji 
dainininkė viešnia Josephina 
Milerytė ir narės p. Elzbieta 
Mockienė, Ona Aleliuniene, 
Magdalena Vischiulienė ir ki
tos.

Susirinkimas ir pobūvis su 
kavute praėjo malonioj nuo
taikoje. Narė.

Pittsburgh, Pa.
ŠIA 40-ta Kuopa Rengia 

Gražų Banketą

ŠIA. 40-ta kuopa rengia 
banketą naujų nąrių pagerbi
mui, kuris įvyks šių metų ko
vo mėn. 1 dieną, 6 valandą va
kare, IJetuvių Mokslo Draugi
jos name, 142 Orr gatvė.

Susirinkimas bus 2 valandą 
po pietų, o vakare tą pačią 
dieną bus banketas susipa
žinti su naujais 40-tos kuo
pos nariais. Jėjimas-auka ban
ketui tik $1.75 asmeniui. Tai 
prieinama kaina visiems.

SLA 40-tos kuopos valdyba 
ir parengimų komisija kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti ir 
atsivesti savo draugus prira
šyti prie SLA 40-tos kuopos, 
kurie kartu bus pagerbti.

Jau visiems gerai žinoma, 
kad sekantis SLA seimas bus 
Pittsburghe, tai mes turime 
padidint savo spėkas ne tik 40 
kuopoj, bet visų Pittsburgho ir 
apylinkės kuopų. Laikas ant 
vietos nestovi, tuojau reikės 
rūpintis seimu, tai dabar pasi
rūpinkim naujais nariais ir 
padinkime vietines kuopas.

J. Virbickas.

Rockford, Iliinois
SLA 77 Kuopos Darbai

Iš praeities žinoma, kad 
musų veiklioji kuopa pasižy
mėjo kultūriniais ir labdaros 
darbais, nuoširdžiai prisideda 
su aukomis Lietuvos reika
lams, taip ir dabar paskyrė iš 
savo iždo 25 dolerių auką Va
sario 16 dienos minėjimo pro
ga. Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 22 dieną.

Taipgi nuo pat BALFo įsi
kūrimo kuopa yra nariu ir kas 
metai užsimoka 5 dolerius 
duoklių. Patys kuopos nariai 
yra darbštus, sutiko dirbti net 
keturi nariai'Vasario 16 minė
jime, ir savo parengimuose 
neatsisako padirbėti, už tad 
savo bėgantiems reikalams 
kuopa turi susitaupiusi savo 
ižde nemažą sumą pinigų.

Praeitame susirinkime nu
tarė surengti tprelekcijas iš 
higienos srities. D-rė Danguo
lė Surantiene pasižadėjo pri
rengti paskaitą sekančiam su
sirinkimui, kuris įvyks sekma
dienį, kovo 1 dieną, tuoj po 
susirinkimo Lietuvių Klubo 
mažoje salėje. Kviečiami visi 
lietuviai pasiklausyti pamokų 
sveikatos reikaluose. Po pa
skaitų rengimo komisija pa
vaišins užkandžiais ir kitomis 
vaišėmis. <Tai bus jaukus šu- 
rum-burum suėjimas kuopos 
nariams ir kitiems svečiams

Sveikatos skyrius
fij skyrių, skirtą Susivienijime Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams, veda Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1968 metais nuo liepos mėn. 21 dienos iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytojų: MO
TIEJAUS N ASVYČIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1968 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

na
neperrišo vi rkŠtelės,

Vaiko sveikatos reikšme
(Tęsinys)

Gimęs naujagimis dar trumpai gau- 
deguonį iš motinis kraujo kol dar 

tuomet jis įkvėpia
orą per bumą ir verkia balsiai, tas įvyk
sta reflektoriniai veikiant naujai aplin
kai. Jo plaučiai jau paruošti, prisipildo 
oru ir išsiplečia. Jo oda yra padengta 
varškėta mase, kuri apsaugoja nuo su- 
žalioj imu ir infekciją. Apvalyta oda 
pasirodo raudona, o tas raudonumas iš
nyksta ir po poros dienu odazgeltonuoja, 
tas yra fiziologinis geltonumas, ne gelt
lige, ji išnyksta po 2 savaičių. To gelto
numo priežastis yra motinos kraujo rau
donų rutulėlių griuvimas ir nuo to pig
mento gaminimas.

Laiku gimęs kūdikis sveria viduti
niai 2800-3000*gramų ir gali sverti dau
giau iki 4000 g r.; mergaitės truputi ma
žiau už berniukus ir jo ilgis yra 50-51 
cm. Jo svoris krenta 4 dienas iki 10% 
gimimo svarų, bet toliau priauga ir pa
siekia pradinio svorio laike 8-14 dienų.

Naujagimis sugeba čiulpti ir ryti; 
jo virškinimo organai vra tiek išsivystė, 
kad gali virškinti skysta maista, dėka 
sulčių veikimui skrandyje ii* plonose žar
nose, o storose žarnose greit atsiranda 
reikalingos maisto virškinimui bakteri
jos. Išskirstymo maisto likučiu ir vau- 
dens organai yra irgi paruošti: dalis iš
eina iš žarnų išmatomis, kurios yra tam-
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pasižmonėjimas ir linksmai 
laiko praleidimas.

Kviečia veikiančioji komisi
ja.

Koresp. J. Bacevičius.

Lawrence, Mass.

Metinis Susirinkimas ir Me
tinė Vakariene

SLA 41 kuopos metinis su
sirinkimas |vyko sausio mėn. 
24 dieną Lietuvių svetainėje, 
Narių dalyvavo nemažai, be 
bėgančių reikalų bei praneši
mų apie ligonius, buvo aptar
ta ir daugiau svarbesnių bė- 
kančių reikalų.

Po plataus pasikalbėjimo 
apie vakarienes reikalą, kuri 
praeitais metais nebuvo su
rengta, nutarta šiemet sureng
ti metinę vakarienę, kuri į- 
vyks šeštadienį, kovo 21 die
ną, 6 valandą vakare, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje. 
Valgiai bus restaurano.

Visi SLA 41 kuopos nariai 
būtinai turi dalyvauti. Taipgi 
yra kviečiami ir ne nariai mu
sų gražioj vakarienė y dalylau- 
ti, nes gerai žinote, kad 41 
kuopa surengia gražias vaka
rienes. Bilietas vakarienei tik 
tik du doleriai. Juos galima į- 
sigyti iki trečiadienio, kovo 17 
dienai.

Susirinkimai

Iki šiam laikui susirinkimai 
neįvykdo reguliariai, dienos 
buvo keičiamos, bet nuo vasa
rio 15 dienos ir toliau susirin
kimai bus laikomi reguliariai 
kas mėnuo trečią sekmadienį 
1:30 valandą po piet, Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 41 
Berkeley Street.

Gerbiamieji nariai ir narės, 
gerai įsitėmykite laiką ir die
ną. Kitas susirinkimas jau į- 
vyks kovo 15 dieną, 1:30 va
landą .po pietų.

Kviečiame visus kuopos na
rius gausiai dalyvauti susirin
kimuose, nes musų gerb. sek-

i

sios spalvos pinną ar antrą dieną; tai
pogi inkstai ir šlapimo pūsle išskiria 
vandenį ir druską. 1-2 gyvenimo dieną

Naujagimio jusles pradeda veikti 
greit po gimimo. Pirmos pasirodo'lieti
mo ir temperatūros juslės. Pirmieji pri
silietimo organai yra lupytės, burnos 
gleivinė ir oda. Jis judina lupytes, pri
siliečia artimų daiktų, regis jieškąs ko 
tai. Lupų ir burnos gleivinė pažįsta irgi 
tempera turą, šaltą orą ar karštą, o oda 
jaučia šlapių vystyklų prisilietimą, jis 
verkia. Greitu laiku naujagimis atski
ria ir skomį: saldų ar rūgštų, ką galima 
pastebėti duodant vaistų, ar keičiant 
maisto skoni.

Nors naujagimis miega visą laiką 
.uždaręs akutes, bet stipri šviesa jį priža
dina, jis atidaro jas ir vožiukai susitrau
kia, bet tuoj uždaro. Stiprus garsai jį 
irgi prikelia, išgazdina, jis .sudreba, bet 
normalius garsus jis pastebi tik mėnesio 
gale.

Naujagimio sveikatos apsauga pra
sideda anksčiau jo gimimo. Busimieji 
tėvai privalo ištirti savo svekatą dar 
prieš vedybas ir toliau rūpintis ją išlai
kyti.

Likus nėščia moteris tuo labiau tu
ri saugoti savo sveikatą, ją tinkamai pa
laikyti ir apsaugoti augančio žmogaus 
užuomazgą. Ji privalo hygieniškai, svei
kai gyventi ir sveikai maitintis. Jos iriai- 
ste turi būti visos medžiagos reikalingos 
jos sveikatai ir vaisiaus augimui ir vys- 
tvmuisi.k/

(Bus daugiau)
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retorius Stundza jau nerimau
ja dėl mažų susirinkimų. Juk 
narių turime nemažą skaičių. 
Prašome lankyti susirinkimus.

M. Stonie.

Akron, Ohio

SLA 354 KUOPOS 
narių šaukiamas susirinkimas 
šių metų kovo mėn. 1 dieną, 
priprastu laiku ir priprastoje 
vietoje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, užsimokėti mėnesi
nes mokestis ir aptarti kuo
pos reikalus. Iki pasimatymo 
susirinkime.

J. Ramoška,
SLA 354 kuopos sekr.

Cleveland, Ohio

ko- 
va-

SLA 136 KUOJOS 
narių susirinkimas įvyks 
vovo mėn. 8 dieną, 11:30 
landą ryte, Lietuvių salėje
(viršutinėje). Visi nariai pra- 
ŠOTni dalyvauti šį kartą būti
nai, nes yra labai svarbių rei
kalų kuopai aptarti.

Valdyba.

Philadelphia, Pa.
STA 135 Kuopos Veikla

§ių metų vasario mėnesio 
pirmą dieną įvyko musų kuo
pos susirinkimas. Salė prisi
rinko beveik pilna žmonių. Su
sirinkimą atidarė musų nauja
sis pirmininkas Vincas Boty- 
rius, kuris energingai ir su- 
rrfaniai susirinkimą vedė.

Narių dauguma apsimokėjo 
nario mokestį ir po to ėjo di
skusijos kuopos reikalais..

Finansų sekretorius Zigmas 
Jankauskas pranešė, kad yra 
įfitojję trys nauji nariai, bū
tent: Kazys ir jo žmona Marė 
Dalinkevičial, ir ponia Frances 
Winstead, visi iš Philadelphi
jos. Naujieji nariai buvo pri-

■■■

statyti susirinkimui ir gausiu 
rankų plojimu priimti. Tai iš 
eilės trečias susirinkimas, ku
riame priėmėm po kelis nau
jus narius. Tai didelis nuopel
nas musų gero ir išmintingo 
organizatoriaus Zigmo Jan
kausko, kuriam galim tik pa
dėkoti ir palinkėti gero pasi
sekimo jo užsibrėštame darbe. 
Taip pat su didele padėka ir 
džiaugsmu yra sutinkami tie 
visi naujieji nariai. Tai yra 
lietuviai, kurie pasirenka sau 
gražų tikslą įstodami į musų 
brolišką organizaciją. Gal jų 
įstojimas į SLA praskins ke
lią ir visiems kitiems, kurie 
dar hera apsisprendę ką dary
ti. Musų kuopos valdyba kvie
čia visus Philadelphijos ir 
apylinkės lietuvius, kurie dar 
nepriklauso musų organizaci
jai, daugiau susidomėti šiuo 
reikalu ir nieko nelaukiant 
stoti į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje eiles. Iš to vėliau 
naudą dėl savęs turėsite, o 
mes laukiame Jūsų ateinant. 
Taipgi kviečiame visą lietuviš
ką jaunimą stoti į SLA ir ei
ti su mumis išvien, mums Jū
sų jaunos jėgos reikalingas. 
Mes laukiame, kad kas nors 
jaunesnis mus pavaduotų.

Taipgi kviečiame visus nau- * 
jakulius, kurie dar nesate S. 
L; A. nariais, eikite pas musų 
kuopos organizatorius ir įsto
kite. Ypatingai šiuo laiku yra 
labai geros sąlygos įstojimo. 
Prisirašyti galima pas šiuos 
asmenis: Zigmas Jankauskas, 
2029 Brandywine Street, Phi
ladelphia 30; Vytautas Kara
lius, 3120 Richmond Street, 
Philadelphia 34; Vincas Boty- 
rius, 2014 Orthodox Street, 
Philadelphia 24; Gustas Palai- 
tis, 1135 Foulkrod Street, Phi
ladelphia 24.

Prašome Kreiptis pas šiuos 
organizatorius, o jie jums vi
są reikalą sutvarkys pagal Ju- 
bu pageidavimą. .

G. Palaltfa, 
StLA 135 kuopos sekr.J
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
C

r PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1958 metais liepdTmėn. 18 dieną Sherman vieš
butyje, (Polo room), Chicago, III.

PIRMOJI SESIJA
1. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomosios 

Tarybos priešseiminį suvažiavimą ir pirmąją, sesiją 
atidarė SLA prezidentas P. P. Dargis, 1958 metais 
liepos mėn. .18 dieną 2 valandą po pietų viešbutyje 
Sherman Polo room, Chicago, III.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito var- 
došaukį. šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo se
sijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

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

ro kvorumą.
Vsi Pildomosios Tarybos nariai patvirtino, kad 

gavo raštiškus pakvietimus dalyvauti šiame suvažia
vime.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
dienotvarkę. N. Gugienė įnešė, ądv. S. Bredes parėmė 
ir vienbalsiai nutarė, dienotvarkę priimti, kaip per
skaityta su tuo supratimu, kad ją bus galima laike 
suvažiavimo papildyti.

4. SLA sekretorius skaito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo, įvykusio 1958 metais vasario mėn. 22-24 
dienomis proto-kolą. D.r. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei 
parėmus, vienbalsiai nutarta protokolą priimti taip, 
kaip surašytas.

5. SLA prezidentas P. Dargis pareiškė, kad jo ra
portas, liečiantis jo atliktus darbus nuo praeito Pil
domosios Tarybos suvažiavimo iki dabar, bus labai 
trumpas. Jam teko dalyvauti ir SLA vardu sveikinti 
Amerikos Lietuvių Kongresas, kuris įvyko birželio 27. 
ir 28 dienomis Bostone, dalyvauti antrosios SLA ap
skrities parengime ir du kartus atvykti į SLA Cent
rą dalyvauti Vajaus Komisijos pasitarimuose. Drau
ge su SLA sekretoriumi dr. M. J. Viniku teko peržiū
rėti jo paruoštus konstitucijos papildymus ir pasitarti 
su SLA Įstatų Komisija, kuri buvo suvažiavusi apsvar
styti kuopų įnešimus seimui.

Šis Pildomosios Tarybos suvažiavimas yra su
šauktas ne vien atliktų darbų raportams apsvarstyti, 
bet daugiausia pasitarti dėl budimo seimo dienotvar
kės, sklandesnio seimo pravedimo ir apsvarstyti kitus 
klausimus, susijusius su seimu. Mums reikia pasitar
ti dėl seimo eigos, kaip pagerbsime musų mirusius 
veikėjus, kaip ir kuriuos užsitarnavusius veikėjus pa
gerbsime ir daug kitų klausimų. Todėl prašau visus 
Pildomosios Tarybos narius daugiau kreipti dėmesį į

-

busimo seimo reikalus ir daryti įvairius pasiūlymus,
kad musų 50-tas Auksinis Seimas butų vertas savo 

i pavadinimo ir kad savo nutarimais kuo našiausiai ir 
geriausiai patarnautų musų garbingajai broliškai or
ganizacijai.

N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus ŠIA. 
prezidento P. Dargio raportas buvo priimtas vienbal
siai ir visi jo atlikti darbai ratifikuoti.

6. Svarstomas ŠIA sekretoriaus raportas, kuris 
kaip priešmetinio Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
yra atspausdintas Seimo Darbų Knygoje. Be to, SLA 
sekretorius savo raportą papildė žodžiu, pranešdamas 
apie atliktus jo darbus nuo praeito Pildomosios Tary
bos suvažiavimo iki dabar, suminėdamas kai kuriuos 
skubius ir svarbius reikalus, liečiančius organizaciją 
ir perskaitė jo paruoštas rezoliucijas SLA konstituci
jos papildymo ir escheat klausimais, kurias yra paruo
šęs patiekti seimui priimti.

Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus ŠIA 
sekretoriaus raportas vienbalsiai priimtas ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti. į

7. SLA iždininkės N. Gugienės žodžiu patiektas 
raportas, dr. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei parėmus, 
buvo priimtas vienbalsiai ir visi jos atlikti darbai ra
tifikuoti.

8. SLA daktaro kvotėjo dr. S. Biežio žodžiu pa
tiektas raportas kuris apėmė jo veiklą nuo praeito 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki dabar, įnešus, 
parėmus buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo atlikti 
darbai ratifikuoti.

9. SLA iždo globėjų raportą žodžiu patiekia E. Mi
kužiutė ir adv. S. Bredes, Jr. Po keleto paklausimų 
ir paaiškinimų liečiančių iždo globėjų raportą Seimo 
Darbų Knygoje, N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui pa
rėmus iždo globėjų raportas buvo priimtas ir jų atlik
ti darbai ratifikuoti.

10. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
Pildomajai Tarybai apie atliktus SLA Konstitucijos 
papildymus, New Yorko valstijos Departmento reika
lavimus ir informuoja apie Ligos Pašalpos stovį bei 
fondą. Adv. S. Briežiui įnešus, N. Gugienei parėmus 
buvo nutarta pareikšti SLA sekretoriui dr. M. J. Vini- 
kui padėką už rūpestingai atliktą konstitucijos papil
dymą. Apie Ingos Pašalpos reikalus nutarta pasitarti 
privačiai, kad plačiau išsikalbėti ir dar kartą tą reika
lą svarstyti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmąją Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 6:30 vai. vakare, 
paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės ryt 9 vai. 
ryto jo kambaryje 2189.

ANTROJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiaVimo antrąją se
siją prezidentas P. Dargis atidarė 1958 m. liepos mėn. 
19 d. 9 vai. ryto Sherman viešbutyje kambarys 2189, 
Chicago, TH. šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios 
Tarybos nariai:

--------------------------------------------

P. Dargis, prezidentas, 
J. Maceina, vice prezidentas

N

Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja,

<A,dv. S.; Bredes, iždo globėjas,
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda

ro kvorumą.
šioje sesijoje dalyvauja dr. A. Montvidas, Seimo 

Rengimo Komisijos pirmininkas, S. Gegužis, Kontrolės 
Komisijos pirmininkas ir dr. P. Grigaitis, Švietimo Ko
misijos pirmininkas.

11. Svarstomas Dariaus Girėno Komiteto pakvie
timas, kuriuo kviečia visą SLA Pildomąją Tarybą da
lyvauti Dariaus Girėno 25 metų didvyriško žygio pa
minėjime ir bankete, kuris įvyks liepos mėn. 19 ir 20 
dienomis Chicagoje, III.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, 
vienbalsiai nutarta dalyvauti šiame paminėjime visai 
Pildomajai Tarybai “in corpore”.

12. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
plačiai nušviesdamas ir atpasakodamas apie gana di
delį susirašinėjimą su ŠIA kuopomis ir pavieniais na
riais dėl ŠIA poilsio namo. Pasikeitus nuomonėmis, 
buvo įnešta, paremta ir vienbalsiai nutarta, siūlyti S. 
L. A. Seimui svarstyti tik pigių butų namų klausimą, 
su tuo supratimu, kad investmentas neneštų nuosto
lio.

13. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškina, 
kad yra gautas Pennsylvaniųos valstijos laiškas, kuriuo 
Pa. valstija reikalauja visas neišmokėtas pomirtines 
gražinti valstijai. Sekretorius perskaito atsakymo 
laišką ir siūlo Pildomajai Tarybai priimti ir patiekti 
seimui patvirtinti šią jo provizoriniai paruoštą rezoliu
ciją: Jeigu pomirtinė ar ligos pašalpa pasilieka SLA 
neišmokėta pašalpgaviui laike 6 metų, tai praėjus tam 
laikui, pomirtinės ar ligos pašalpa yra išmokama, pa
gal ŠIA konstituciją, mirusio nario giminėms, ar mi
rusio nario “estate”. Bet jeigu tokių giminių nesu
randama, tai tuomet pagal Pildomosios Tarybos nu
tarimą tokia užsilikusi pomirtinė ar ligos pašalpa yra 
perkeliama į Tautiškų Centų Fondą ir tie pinigai bus 
sunaudojami SLA fraternaliams darbams.

Dr. S. Biežiui įnešus, J. Maceinai parėmus, vien
balsiai buvo nutarta tokią rezoliuciją priimti ir patiek- 
balsiai nutarta rezoliuciją priimti ir patiekti seimui 
patvirtinti.

14. Svarstomas SLA Seimo Rengimo Komisijos 
pakvietimas dalyvauti Pildomajai Tarybai SLA 50-to 
Auksinio Seimo rengiamame bankete. Adv. S. Bredes 
įnešus, E. Mikužiutei parėmus, vienbalsiai nutarta daly
vauti seimo bankete Pildomajai Tarybai “in corpore”.

15. Svarstomas The Municipal Court of Chicago, 
First District raštas liečiąs E. W. Pikiel neaiškią by
lą. Nutarta pavesti iždininkei N. Gugis, ištirti visą 
reikalą, susisiekti su Pikiel, išaiškinti bylą ir referuo
ti Pildomajai Tarybai ar SLA sekretoriui.

16. ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gauta Čiurlionio galerijos sveikinimas seimui, 
kvietimas lankyti galeriją ir prašymas paramos. Įneš
ta, paremta ir vienbalsiai nutarta Čiurlionio galerijos 
bylą perduoti ŠIA Seimui, kaip adresuota.

17. Pildomosios Tarybos nariai, susipažinę su Tė
vynės Mylėtojų Draugijos suruošta paroda, nutarė, 
prašyti Tėvynės Mylėtojų D-ją parodą pratęsti, kad 
galėtų su ja susipažinti STA Seimo delegatai.

• 18. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
plačiau paaiškindamas apie SLA įsiregistravimo rei
kalą Kanadoje, kiek ten yra SLA narių, kiek turi ap- 
draudų ir kiek kainuotų įregistravimas. Įnešta, pa
remta ir pienbalsiai nutarta, pasitarus su Kanados de
legatais, šį reikalą referuoti seimui ir gauti seimo nu
tarimą.

19. SLA prezidentas P. Dargis, palietęs įvairius 
klausimus, kurie bus svarstomi SLA Seime, ragina 
visus Pildomosios Tarybos narius aktyviai dalyvauti 
seimo darbuose, sekti seimo nutarimus ir remti visus 
naudingus organizacijai įnešimus. Prezidento P. Dar
gio paraginimas užgirtas ir priimtas vienbalsiai.

20. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekia 
žodžiu P. Dargis, E. Mikužiutė ir dr. M. J. Vinikas, 
pranešdami, kad atstovavo SLA Amerikos Lietuvių 
Kongrese Bostone, kur prezidentas P. Dargis įteikė 
ŠIA auką $500 ir pasakė sveikinimo kalbą, o sekreto
rius dr. M. J. Vinikas patiekė Amerikos Lietuvių Ta
rybos iždo globėjų raportą Kongresui.

N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus, Tautos 
Reikalų Komisijos raportas vienbalsiai buvo priimtas 
ir atlikti darbai ratifikuoti.

21. Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė. Įnešus, parėmus, 
Emigrantų Komisijos raportas buvo priimtas vienbal
siai.

22. Investmentų Komisijos raportą patiekė žodžiu
dr. M. J. Vinikas ir N. Gugienė. Dr. S. Biežiui įnešus, 
J. Maceinai parėmus, raportas buvo priimtas vienbal-' 
šiai ir Investmentų Komisijos atlikti darbai ratifikuo-, 
ti. . I

23. Svarstomas kvietimas Ohio Fraternal Con- 
gress įstoti SLA nariu į minėtą kongresą. Vienbalsiai 
nutarta, kad SLA bent tuom tarpu neranda galimybės 
tapti minėto kongreso nariu.

SLA prezidentas P. Dargis praneša Pildomosios 
Tarybos nariams, kad šį vakarą "teks dalyvauti Da
riaus Girėno 25 metų jų didvyriško žygio paminėjimo 
bankete, ryt paminėjime prie paminklo, o vakare Lie
tuvių Auditorijoje, kur Seimo Rengimo Komisija ren
gia delegatų susipažinimo vakarą, todėl Pildomosios 
Tarybos antrą sesiją ir priešseiminį t suvažiavimą už
darė 2:30 valandą po pietų.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo J. A. Valstybėse 
Kalba, Pasakyta Per Amerikos Balsą j Lietuvą 
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Mano Mielieji Tautiečiai: J. A. Valstijų Senato bei
Šiandieną minime keturias

dešimt pirmą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kaktį. Mes ta didinga proga 
džiaugiamės ir, deja, kartu 
liūdime.

Mes džiaugiamės, nes tuo 
istorišku aktu įgyvendinta lie
tuvių tautos ilgų metų ilge
sys. Tas aktas vėliau patvir
tintas teisėtų ir laisvai rinktų 
atstovų Steigiamajam Seime. 
Jis apšlakstytas ir Lietuvos 
savanorių krauju.

Nei vienas didžiųjų musų 
kaimynų mus prie to akto ne
skatino ir jį įgyvendinti nepa
gelbėjo, priešingai, tame akte 
išreikšta valia teko ginti nuo 
jų visų. Musų aspirasijas iš 
svetur tegaivino tik preziden
to Vilsono mestas tautų apsis
prendimo teisės obalsis. Lais
vę laimėjome per rvžtą, aukas 
ir pasišventimą. Mes šiandien 
džiaugiamės dėl to laimėjimo. 
Mes šiandien dėl jo visi vie
ningos minties. To akto sig
natarų išreikšta valia buvo ir 
tebėra v;sos lietuviu tautos 
valia. Tokiais laimėiimais di- 
džiuoėasi ir džiaugiasi visos 
laisvos tautos.

Mes čia Amerikoje džiau
giamės dar, kad nežiūrint 
laisvės sutemu pavergtoje Tė
vynėje, Lietuvos vėliava šian
dien didingai tebenlevėsuoia 
prie Lietuvos Pasiuntinybes 
rūmų Vašingtone. .11 plevėsuo
ja taip pat skaitlinguose šio 
krašto įmestuose, 1ų salėse ir 
bažnyčiose. Lietuvos himno 
garsai, irgi, plačiai po šią ša
lį aidi.

Atstovų Rūmų posėdžiai šian
dien pradėti lietuvių kunigų 
maldom. Joj prisiminta ir mu
sų priespauda. Abiejuose Par
lamento Rūmuose daugelis at
stovų pasakė kalbas, kuriose 
užjautė kankinei lietuvių tau- 

• tai ir reiškė viltį jos busimu 
prisikėlimu, šiandien Lietu
vos Pasiuntinybėje J. A. Val
stijų aukšti pareigūnai, Kon
greso atstovai, aukštoji dva- 
siškija, kitų kraštų atstovai 
ir šaunus būrys lietuvių svei
kina Lietuvos atstovą, o per 
jį Lietuvą ir lietuvių tautą.

Prieš ketvertą dienų iškil
mingai visoj Amerikoj pami
nėta Linkolno 150 metų gimi
mo sukaktis. Toji sukaktis 
mums priminė pavergtąją Lie
tuvą, nes kilnusis Linkolnas 
buvo pavergto žmogaus užta
rėjas visur pasaulyje.

Mes šiandien kartu su Ju
mis ir liūdime, nes žinome jū
sų likimą. Mes žinome, kad 
šių dienų Lietuva, tai ne jos 
garbingų kunigaikščių ir ne 
Valančiaus, Basiau^ Kudir
kos, Maironio bei Vaižganto 
svajota Lietuva. Ne dėl tokios 
Lietuvos ir jos savanoriai au- 
kavosi. Dabartinė Lietuvos 
būklė patriotingų lietuvių ne
patenkins.

Mes liūdime, kad Lietuvos 
trispalvei nebėra vietos ios 
Tėvynėje ir kad ji nepuošia, 
kaip kadaise, musų miestų, 
miestelių. Mes liūdime, kad šią 
Lietuvos diena Jums įsakymu 
iš aukščiau tik dirbti, bet ne 
švęsti, kaip kadaise, lemta. 
To nežiūrint, jūsų, kaip ir mu
sų, sieloj šiandien šventė.

Šiandien laisvojo lietuvio 
ir pasiryžimo diena. Šiandien 
jis savo tautai plačiai atidaro 
ir širdį ir kišenių. Šiandien, 
kas svarbiausia, mik ryžtamės

Vašingtono Atsisveikinimo Žodis
Šių metų vasario 22 dieną 

kaip ir kiekvienais metais se
nas paprotys bus išlaikytas 
Amerikos Senato rumuose. 
Lygiai dvyliktą valandą pir
mininkaujantis tylos prašan
čiu plaktuku praneš apie skai
tymą Jurgio Vašingtono Atsi
sveikinimo Žodį. *

Atstovų Rumuose taip pat 
tuo pačiu metu Vašingtono 
atsisveikinimo žodis bus per
skaitytas visoje jo originalio
je formoje. Šį atsisveikinimo 
žodį Vašingtonas tarė pabai
goje antrojo prezidentavimo 
laikotarpiu. Tokiu budu seniai 
mirusio pirmojo Amerikos 
Prezidento žodžiai kiekvienais 
metais vėl atgyja.

Šie žodžiai buvo pasakyti 
prieš 163 metus pirmajam 
Amerikos Kongresui pagal 
konstituciją. Pirmasis Kon
gresas, kaip ir jame atstovau
jantieji nariai, gerai žinojo 
savo skolą Jurgiui Vašingto- 
nui — energingam Amerikos 
reviliucijos vadtri.

Jo pirmasis titulas Konti- 
nen falinės Armijos Vyriau
sias Vadas ir jo pirmasis di
džiausias pasitarnavimas A- 
morikai yra kiekvienais me
tais taip pagerbiami. Kaipo 
generolas Vašingtonas vado
vavo pirmajai piliečių armijai, 
kuri susidarė iš nuplyšusių, 
blogai aprūpintų vvrų, Blokuo
jančių batu, drabužių ir amu
nicijos. Vašingtonas juos vedė 
prieš daug stipresnius priešus 
taus laikais. Per šešis metus 

nenurimti dėl pavergto lietu
vio skriaudos ir jūsų neužmir
šti iki išauš musų tautai tik
rosios laisvės ir tikrosios ne
priklausomybės rytas.

jis pralaimėjo kovą po kovos. 
Mažesnio maštabo vyras butų 
jau iškėlęs baltą pasidavimo 
vėliavą. Tačiau Vašingtonas 
nepasidavė, bet kovojo to
liau... laimėti paskutinę kovą, 
kuri buvo svarbiausia, prie 
Yorktown.

Mes pagerbiam Jurgį Va
šingtoną kaipo taikos vyrą, 
kuris pirmininkavo konvenci
jai ir parašė Amerikos Kon
stituciją. Pagal šią Konstitu
ciją žmonės jį išrinko pirmuo
ju Prezidentu. Mes jį vadinam 
musų šalies tėvu, nes jis davė 
valdžios formą ir pavidalą, 
kurią Konstitucija aprašo. Iš- 
tikrųjų, jis paėmė Amerikos 
nukraurAtas ir įsiskolinusias 
valstybes ir iš jų padarė tau
tą. Savo Atsisveikinimo Žody
je, prieš pasitraukiant iš pre
zidentavimo, Vašingtonas nu
brėžė pagrindinius Amerikos 
valdžios principus. Tokiu bu
du šis minėjimas yra daugiau 
negu tik ritualas, vykstantis 
kas metai Kongreso ir Senato | 
rumuose, jis yra pakartotinas ( 
Amerikos išrinktų atstovų įsi
pareigojimų užtikrinimas. Štai, 
kai kurie iš jo žodžių, pasaky
tų prieš 163 metus:

“Musų politinės sistemos 
pagrindas yra žmonių teisė 
kurti ir keisti jų valdžios kon
stitucijas... Konstitucija, kuri 
egzistuoja bet kuriuo laiku, 
ligi ji tampa autentišku aktu 
visų žmonių pakeista, yra vi
siems privaloma... Teneibunie 
pakeitimų valdžios nuvertimo 

budu, nes tai yra įprastas 
ginklas, kuriuo laisvasios val
džios yra sunaikinamos”.

Savo Atsisveikinimo Žodyje 
Jurgis Vašingtonas nustatė 
užsienio politikos bruožus, ku
rie Jungtines Amerikos Val
stybes privedė prie pilnos for
mos. Tų užsienio politikos 
bruožų yra prisilaikoma dar 
ir šiandien: “Palaikykit pasi
tikėjimą ir teisingumą kitų 
tautų atžvilgiu; palaikykit 
taiką ir harmoniją su visais... 
Tokio plano pravedimui nėra 
nieko svarbesnio, kaip kad 
neturėjimas nuolatinių antipa
tijų prieš kurias nors tautas 
ar prie jų per didelis prisiši- 
mas. Vietoj to tik draugiški 
jausmai visu atžvilgiu turėtų 
būti kultivuojami... Politika, 
humaniškumas ir interesas 
rekomenduoja harmoniją ir li
beralinių santykių palaikymą 
su visomis tautomis”.

Daugiau kaip 150 metų ski
ria šiuos žodžius tarp musų 
pirmojo ir 34-to prezidento. 
Vistiek, sekanti deklaracija, 
padaryta taip seniai, turi fa
miliarų skambesį:

“Žmonijos naudai žemdir
bystė ir komercija turėtų iš
lyginti karo padarytas skriau
das ir laimėjimo pasėkas. 
Kad kardai butų paversti į 
plugus, durtuvai į naudingus 
įrankius ir tauta daugiau ne
bepažintų karo! Kaip daug 
daugiau malonesnė yra užduo
tis darant pagerinimus žemo
je, negu visa tuščia garbė, ku
ri gaunama naikinant žemę 
per nugalėjimo karjera!”

Tokia yra dvasia ir tokie 
yra principai vyro, kurio gi
mimo dieną Kongresas ir A- 
merikos gyventojai mini vasa
rio 22 dieną.

Common Council.

Los Angeles, Calif.
Didelės ir šaunios Vestuves

SLA 75 kuopos narių, žino
mų veikėjų Juozo ir Onos Ma
sonų dukrelė Rosemary ir 
Walter F. Krovoza susituokė 
šių metų sausio 31 dieną. su 
bažnytinėmis apeigomis, jiems 
šliubą davė kleb. kun. J. Ku
čingis šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Vyriausia pamer
gė buvo nuotakos sesutė Ru- 

; ta, kitos buvo jos giminaitės 
Jenette Malin, ir draugės stu
dentės. Jos visos buvo pasi
puošusios mėlynomis aksomo 
suknelėmis ir nešėsi po bukie
tą ružavų “carnations”. Nuo
taka dėvėjo baltą satino ilgą 
suknią su šydru. Jos visos at
rodė elegentiškai. Tuojau po 
ceremonijų buvo svečių pri
ėmimas parapijos salėje, k.ur 
prie gražiai papuoštų stalų, 
apkrautų skaniais valgiais ir 
gėrimais linksminosi apie du 
šimtai asmenų kuogražiausio- 
je nuotaikoje. Įteikta jaunave
džiams daug gražių bei ver
tingų dovanų ir palinkėta 
skaisčiausios ateities

Jaunieji išvyko ant “Honey 
Moon”. Grįžę vėl stos prie sa
vo studijų tęsti mokslą San 
Jose universitete, kur tikisi 
gauti mokytojų laipsnius bir
želio mėn. šių metų.

O. Račkienė.

Philadelphia, Pa.
SLA 135 KUOPOS 

mėnesinis narių susirinkimas 
bus Lietuvių Muzikos Svetai
nėje, 2715 E. Allegheny Ave- 
nuo, sekmadienyje, kovo mėn. 
1 dieną, 2 valandą po pietų. 
Visi nariai ir narės kviečiami 
pribūti į susirinkimą ir aptar
ti esamuosius reikalus.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekretorius.

Susivienijimo Kuopų- 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
rengiamas banketas atžymėji- 
mui 45 metų apskrities gyva
vimo įvyks kovo mėn. • pirmą 
dieną, sekmadienį, pirmą va
landą po pietų, Lietuvių Klubo 
salėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn.

Rengėjai kviečia visų prie 
ketvirtosios apskrities pri
klausančių kuopų narius ir vi
sus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites gausiai dalyvauti 
bankete ir atžymėti reikšmin
gą apskrities gyvavimo su
kaktį. •

—o—-
Ansonia, Conn. — * Susivie

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

—o—
Lawrence, Mass. — Susi

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Brooklyn, N. Y.

Siuvėjų Susirinkimas

Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyljs š. m. vasario mėn. 25 
dieną, 5:30 valandą vakare 
Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y.

Bus svarbių pranešimų. Na
riai prašomi skaitlingai susi
rinkti.

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus Sekretorius.

Norwood, Mass.

Iš Susivienijimo ir ALT 
Vienetų Veiklos

Praslinko praeiti kalendori
niai metai. Lietuvių tautinės 
veiklos metai baigiasi ir prasi
deda su Vasario 16-sios, Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo paskelbimo minėjimu. 
Tai istorinė lietuvių tautai 
diena, nuo kurios prasidėjo 
kitoks tautinis gyvenimas ir 
senų vilčių, karštai kovotų, 
realizavimas. Šios dienos mi
nėjimas daugel kam atvers 
akis ir širdis susikaupti, apsi
galvoti ir įsijungti į tikrą tau
tos kelią, įsijungti į jos gyve
nimo statybą.

Norwoodo SLA kuopa yra 
labai ankštai susirišusi su vie
tiniu Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriumi, nes dauguma S. 
L. A. kuopos narių čia minėto 
ALT skyriaus nariai. Todėl 
apie juos kartu tenka ir kal
bėti

Praeitais metais abu viene
tai glaudžiai bendradarbiauda
mi gražiai surengė lietuvių 
tautinę Vasario 16sios minėji
mo šventę. Meninę dalį išpildė 
Bostono vyrų choras, muziko 
Gaidelio vadovaujamas ir Bos
tono skaučių Birutės draugo
vė. Pagrindinis kalbėtojas bu
vo mok. J. Vaičaitis iš Bosto
no. Baigiantis minėjimui AL.T 
skyrius iškilmingai įteikė 
Skautų Birutės draugovei tau
tinę vėliavą, o Lietuvos vada
vimo reikalams surinko 235 
dol. aukų. Jautėmės esą pa
tenkinti gražiai atšventę 40 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimą. 
Bet per širdį nekartą diglys 
nuaidėdavo, kad tiek metų ši 
brangi šventė buvo švenčia
ma, bet vienybės, bendradar
biavimo ją minėti nebuvo pa
siekta. Norwoodo lietuvių ma
žoje kolonijoje buvo daromi 
du minėjimai. Reikėjo daryti 
viskas, kad taip nebebūtų, ir | 
tikrai, mes 
susitarėm 
šią dieną 
vieningai, 
tautinius
bendrus. Tai didelis džiuginan
tis žingsnis pirmyn.

Praeitais metais SLA kuo
pos ir ALT skyriaus narių pa
stangomis įkurtas skautiškam 
jaunimui remti Rėmėjų Būre
lis. Bekuriant jį tuojau buvo 
suaukota 30 dol. Prisirašę į 
rėmėjų būrelį nariai aukavo: 
po 10 dol. — Petras Blažis, 
SLA kuopos pirmininkas ir 
Jonas Strašunskas; po $3 — 
Balys Petronis, Kazys Šimė
nas ir Adomas Tumas; po $2 
— Povilas Tyla; po $1 — 
Juozas Versiackas, Antanina 
Pačiulienė, M. Meilicnė, Anta
nina Zeringienė, Izabelė Vasi
liauskienė, 
Kriaučiūnas,
Pranas Ramanauskas.

SLA kuopos pirmininkas P. 
Blažis šiuo žygiu buvo labai 
patenkintas ir kasmet žadėjo 
aukoti po penkinę. Be šio dar 
buvo surengtas skautiškam 
jaunimui piknikas, kuris davė 
100 dol. pelno. Šis pelnas bu
vo perduotas Bostono skaučių 
Birutės draugovei, kaipo pa
rama skautams vykti į Tauti
nę stovyklą prie Detroito. Li
kusia kasoje suma buvo pa
remtos Nonvoodo jaunesnio

sios skautės vykstant į Kirbi
nes skautų stovyklą. Joms bu
vo padengta pusė išlaidų. Jau
nesniąsias Norwoodo skautes 
į stovyklą palydėjo Ir ten vi
sos stovyklos virtuvę ir mi
tybą tvarkė Izabelė Vasiliaus
kienė. Grįžusi iš stovyklos bu
vo labai patenkinta. Ji ten il
gesnį laiką pabuvusi pamatė 
pilną stovyklos vaizdą. Be kit
ko ji kalbėjo:

— Lietuva dar nežus, auga 
nauja karta, nauji patrijotai, 
tėvynės mylėtojai. Ištisas die
neles tos skautukės trusė 
dirbdamos darbelius dvasiai ir 
kunui grūdinti: ankstų rytą 
pakeldamos ir vakare nuleis- 
damos tautinę včlievą. Tas ro
dydavo, kad dienos darbas 

^pradėtas ir baigtas. Jų dar
nius žygius rikiuotėje lydėda
vo skambios dainelės. Žiūrint 
iš šalies į jų darbelius džiaug
smo ašaros nuriedėdavo. Šie 
patirti įspūdžiai man davė dar 
daugiau jėgų pasišvęsti Lie
tuvos gerovei. Jaunimas musų 
ateitis. Pasirūpinkim daugiau 
jiems padėti.

Paremti priaugančią kartą 
progų labai daug yra: Litu
anistinė mokykla Bostone, ku
rią ir iš Nonvoodo apie 10 
mokinių lanko, Vasario 16 
Gimnazija Vokietijoje, mo
kyklinio ir akademinio jauni
mo spaudos “Eglutės” ir “Li- 
tuanus” rėmimas ir daugelis 
panašių.
• SLA kuopa savo tarpe ir 
turėjo gražių parengimų. Gra
žiai buvo pagerbtas šios kuo
pos iždininkas Albertas Paš
kevičius jo darbuotės iždinin
ko pareigose 20 metų jubilie
jus ir Izabelės Vasiliauskienės, 
SLA ir ALT valdybos narės 
septyniasdešimtas jos 
dienis. Apsižiūrėkime, 
rėsime pagerbti šiais 
Darbininkų čia turime
ir nepamirškime vienas kitų.

Jau esame ant slenksčio Va
sario 16-sios. Rengėjai daro 
pastangas kuo gražiau ir jSpu- 
dingiau suruošus minėjimo 
programą. Sykiu jų susidomė- 
jimąs, kiek atsilankys žmonių 
pasižiūrėti ir pasiklausyti. Al
mės jaučiame pareigą savai 
Tėvynei. Vasario 16-ji labai 
gera proga parodyti jai savo 
meilę, parodyti pasiryžimą ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Pa
likime kasdienišką teliviziją, 
n u s i teikimo šventadieniškai, 
atvykime į minėjimą kuo dau
giau pabendrauti, pasirodyki- 
me esą lietuviai jaučią brolių 
ir sesių likusių tėvynėje deja
vimą.

Šiemet Vasario 16 švęsime, 
vasario 22 dieną 3:30 valandą 
po pietų Nonvoodo lietuvių 
parapijos salėje. Tai bus pir
mas bendras Nonvoodo lietu
vių Vasario 16 dienos^ minėji
mas. Pagrindinis kalbėtojas 
bus teisių daktaras Bruno 
Kalvaitis iš Bostono. Ruošia
ma ir meninė dalis, kurią iš
pildys vietinis jaunimas.

Pradėkime naujus tautinius 
metus su pakiliais jausmais, 
su nauju ryžtu, nauju bendra
darbiavimu. Jungkimc visas 
jėgas vargstančiai tėvynei. Iki 
pasimatymo minėjimo dieną.

Jūsų koresp. K. S.

gimta- 
ką tu- 
metais. 
stropių

i

i

nų vandens pribėgo į kasyk
las. Jau šešios vandens siur- 
pyklos įjungtos traukti van
denį.

Dėl šios priežasties apie 15 
šimtų kasyklų darbininkų ne
teko darbo, iki nebjas nusau
sinti po žeme urvai. Rašau 
šią žinutę praėjus 20 dienų, o 
kasyklose dar negali pasiekti 
likusius darbininkus. Tam 
kliudo suneštos vandens nuo
trupos anglies. Keliai užgriau
ti ir ramsčiai išgriuvę, tai lu
bos tuneliuose sugriuvo^ Ap
skaičiuojama, kad dar reikės 
porą savaičių laiko išimti li
kusius darbininkus.

J. V. Stanislovaitis.

didėjantis musų jaunų žmonių 
skaičius tęsia savo studijas... 
Priede, šiame krašte išsivystė 
plati suaugusių lavinimo pro
grama per viešas ir privačias 
mokyklas... Biznis ir industri
ja taip pat teikia specialius 
lavinimo kursus savo persona
lui visokiausiuose lygiuose. Šie 
besivystą lavinimosi polinkiai 
skatina musų žmones pasi- 
rengti visokiausioms busi
moms galimybėms”. CC.

---------------

Manchester, Conn.
Užpultas ir Sumuštas

gęs, tai galėjau daug smūgių 
atlaikyti. Dar mano laimė, 
kad su kumščioms mušė ne
pavartodami jokio įrankio. 
Nors daug nukentėjau ir 
nemažai kraujo praradau, bet 
turiu viltį pagyti.

* Tariam širdingą ačiū vi
siems draugams, kaimynams 
ir pažįstamiems, kurie laike 
mano nelaimės aplankė, atvi
rukus prisiuntė, per telefoną 
klausdavo, užuojautas pareiš
kė ir klausinėjo apie mano 
sveikatą.

Dar kartą visiems širdingai 
dėkojam.

Antanas ir Julia Birettai.

New Britain, Conn.

Lietuvos Nepriklausomybės
Sukakties Minėjimas

Musų mieste Lietuvos nepri
klausomybės 41 metų sukak
ties minėjimas įvyks kovo m. 
pirmą dieną, antrą valandą po 
pietų, Lietuvių svetainėje ant 
Park gatvės. Visi vietiniai ir 
apylinkėse gyvenanti lietuviai 
ir lietuvaitės kviečiami daly
vauti. Kep*

Amerikos Švietimo 
Lygis Greitai Auga

Praeity Manchester, Conn. 
buvo labai ramus ir saugus 
miestialis. Čia žmonės be bai
mės galėjo vaikščioti ne tik 
dienomis, bet ir naktimis.

Bet per pastaruosius kelis 
metus pasikartoja įsilaužimų 
į namus, į krautuves ir užpul- 
nėjimai žmonių ant gatvių. 
U ž p u o 1 ikai daugiausia yra 
jauni nesuvaldomi padaužos. 
Tame didžiausia kaltė yra tė
vų, kad jie neprižiūri vaikus 
kur jie eina, ką veikia ir su 
kuo draugauja.

Šių metų sausio mėn. 6 die
ną 9 valandą vakare man ei
nant iš darbo, netikėtai už
puolė mane 2 jauni valkotas 
ir be jokios priežasties sumu
šė, suspardė ir paliko vidury 
gatvės. Tą vakarą buvo labai 
šalta, aš buvau gerai apsiren-

Supiltas Naujas
Kapas

Mirė Jonas Baratinskas
SLA 152 Kuopos Narys

Šių metų vasario 7 dieną 
mirė Jonas Baratinskas-Ba- 
ron, SLA 152 kuopos narys. 
Paskiausiai Jonas gyveno 
Bloomfield, Iowa, pas savo se
sers dukterį dr. ir Mrs. Paul 
Meyers-Jesukynaitę.

Jonas buvo jau pagyvenęs 
žmogus, jo sveikata buvo pa
šlijus per daug metų. Jo žmo
na Petronėlė yra mirus prieš 
porą metų ir palaidota New 
Haven, Conn., ten ir Jonas pa
laidotas vasario 11 dieną.

Šioje šalyje jis turėjo tris

anukus: Nataliją Jesukynaitę- 
Jones, piešė ją-dizainerką, Ma
rijoną Žvirblienę ir Mrs. Poul 
Meyers. Apart anūkų, paliko 
daug giminių iš pusės Stasiu
levičių, Levandauskų ir Stilso- 
nų šeimos, o Lietuvoje paliko 
seserį Oną Jesukynienę.

Baronai Brooklync ir Long 
Island turėjo biznius, bet žmo
nai mirus, juos pardavė ir nu
važiavo ramiai pagyventi pas 
anūkę į Bloomfield, Iowa. o 
dabar ir į amžinastį. Tai tokia 
yra pabaiga kiekvienos gyvy
bės šioje žemelėje. Jonas ir 
Petronė buvo šviesaus proto 
žmonės, priklausė prie kelių 
organizacijų ir prie' SLA 152 
kuopos. Taipgi jie skaitė viso
kius laikraščius, buvo širdingi 
ir draugiški žmonės.

Savo šeimos jie neturėjo, 
tai stengėsi padėti savo gimi
naitėm. Conn. valstijoj jiedu 
išgyveno savo jaunystės am
žių ir ten pasirinko Ncw Ha
ven kapinėse sau vietą amži
nam poilsiui.

Lai šios šalies žemelė, ku
rią Jus gerbėt, būna Jums 
lengva, o aš Jus apgailestau
dama tik galiu nusišluosti aša-' 
ras. Giminaitė.

Katkua Juozas, Juozo sūnūs, glm. 
Kartenos vals.

Knispelis Andrius, Jono sūnūs, 
gimęs Stragutės k., Tauragės ap.

Laukaitis Jonas, kilęs iš Veive
rių vals., Marijampolės apskr., bu
vęs Vokietijoje 1966-1957 m.

Lukaltis Vincas, mokęsis Vilniaus 
gimnazijoje.

Olickas Balys, gyvenęs Sao Pau
lo, Brazilija.

Iieškomieji arba apie juos žin&n- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF IJTHUANIA,

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

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke

Ignatovvicz 
sūnūs, gimęs

persigalvojom ir 
po 40 metų šiemet 
minėti sutartinai ir 
o taip pat ir kitus 
parengimus daryti

Diena, kai visi amerikiečiai 
bus su kolegijos diplomais, 
turbut niekad neateis, tačiau 
ta diena, kai didelė dauguma 
turės bent vidurinės mokyk
los diplomus, greitai artėja. 
Tai parodo statistiniai davi
niai, išleisti Metropolitan Life 
Insurance Company.

1940 metais ši įstaiga pas
kelbė, kad tik maždaug vienas 
iš keturių amerikiečių, pasiekę 
25 ar daugiau metų amžiaus, 
buvo kaip vidurinę mokyklą. 
Šiandien daugiau kaip du iš 
penkių turi mokyklų diplo
mus. 1975 m. maždaug 
iš penkių, yra tikimasi, 
turės.

1940 metais tik vienas
amerikiečių, 25 ar daugiau 
metų amžiaus, buvo baigęs 
kolegiją. Šiandien ją yra bai
gęs kiekvienas iš trylikos. 
1975 metais ši proporcija, ti
kimasi, pasieks vieną iš de
šimties, ir vieną iš septynių 
baltos rasės vyrų.

Pakilus geriau 
žmonių skaičiui, tuo 
mažėja neišlavintų
1940 metais maždaug 
iš septynių amerikiečių, 25 ar 
daugiau metų amžiaus, turėjo 
mažiau kaip penkis metus mo
kyklos lavinimo. Šiandien tik 
vienas iš vienuolikos yra su 
tokiu išsilavinimu. 1975 me
tais, tikimasi, kad šis skaičius 
sumažės ligi vieno iš 23-jų ar 
dar daugiau.

Ši draudimo įstaiga pastebi: 
“Švietimo pagerėjimas parodo 
didėjantį reikalingumą gerai 
išlavintų žmonių, kad padeng
ti musų didėjančios ekonomi
jos aukštus techniškus ir spe
cializuotus reikalavimus. Vis

trys 
juos

iš 25

I

išlavintų 
pačiu su
skaičius, 

vienas

Pittston, Pa.

Jlužo Susųuehanna Upė

Bronius Kovas- 
Jonas Pieža ir

Sausio 22 dieną Susquchan- 
na upė įlūžo į Knox Coal Co. 
anglies kasyklas ir vanduo 
užliejo šešias kasyklas. Tas į- 
vyko dienos metu apie 11 va
landą, kada po žeme dirbo 
apie 47 žmones, išgelbėta tik 
apie 35, o 12 liko neišgelbėti.

Nelaimingųjų tarpe randasi 
SLA vice prezidento J. Macei
nos švogeris Zalonis ir Kava
liauskas.

įlužusios upės skylę užvertė 
gelžkclio ir kasyklos vagonais 
ir akmenimis. Apskaičiuoja
ma, kad apie 40 bilijonų galio-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Vasario 14, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
DOMICĖLĖ MILICKIENE, 198 kp., Akron, Ohio, gi

musi vasario 18, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 13, 1928 m., pridėtinę apdraudą 
paėmė sausio 14, 1940 m. Mirė lapkričio 25, 1958 
m. Velionės vyrui, Juozui Milickuj, pomirtinių iš
mokėta ______________________________________

ONA M. KIRIENE, 208 kp., Chicago, III., gimusi kovo 
26, 1894 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1915 m. Mirė rugsėjo 8, 1958 
m. Velionės vyrui, Mikui Kirbi, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

KLEMENTS TONIS, 202 kp., Roslindale, Mass., gimęs 
lapkričio 23, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 1, 1940 m. Mirė birželio 19, 1958 
m. Velionio žmonai, Amilia Stonis, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

paieškomi asmenys:

Konrad, Aleksandro 
Kaune.

Jašinskas Kazys, 
gimęs Dotamų k., 
Vilkaviškio 
tinoje.

Jurkšas
kin, Pa.

apskr.,

Vai t c r,

$800.00

300.00

100.00

Antano sūnūs, 
Gražiškių vals., 
gyvenąs Argen-

gyveno Shamo-

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRŪNAS-B  ALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PETKUS
TftVAS IR SŪNŪS—-SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

o

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovahiU 6-2345-6
1410 S. 50tli Avė., Cicero. Tek TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

AGNĖS BENDER, 301 kp., Cicero, III., gimusi spalių
30, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių
31, 1931 m. Mirė gruodžio 13, 1958 m. Velionės
vyruf John Bcndcr, pomirtinės išmokėta ---------

Viso--------------------- ------------ -------------------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso--------------------- ■

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. BURBA, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 5 savaites 4 dienas

MAŽEIKA, 35 kp., Wilkcs-Barre, Pa., sirgo 2 sav. 1 d.-----
P. AKSIMAVICIUS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 sav.. 3 d
J. ADOMAVIČIUS, 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 5 sav. 3 d. —-
K. VALIULIS, 226 kp., Chicago, III., sirgo 8 savaites -----------
K. STALIORAITIS', 260 kp., Chicago, 111., sirgo 9 savaites
J. ZORSKIEN®, 362 kp., Collinyvood, Ohio, sirgo 6 savaites-----

p.

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

Avė.
3, N. Y.

832 North 7th St. 
rHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdami daugiau

78 Second 
NEW YORK

ORegon 4-1540

atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 9 vai. ryto |ki 4val. vakaro.

MUSU S KVIRIAI •
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22. TO. 
HUmboldt 6-2818

informacijų re ikalaukite musų
SSSSSfiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHMSSKSSSSSSS®

300.00

_ vi ,500.00 
$14,457.00

$25.50
14.00
83.00
41.25
54.00
28.90
22.50

..................................................$269.15

.....................  $2,271.34 

M. J. VINIKAS.
SLA Sekretorius.

LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firrpos, siunčiančios 
siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
(Locencscd by USSR)

15K4X>;-’.YN. N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. <1., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
* Siųsti galinta tik naujus daiktus. *Por musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia 
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje., musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kita 
ka žemiausiomis kainomis. ♦ Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *K1ientų patogumui patar
naujama jų gimtojo kalboje.
Įstaigos ir skyriai

11601 Jos. Campau A ve. 
DETROIT 12, Mich.

TChvnsend 8-0298
651 Albany Avė. 

HARTFORD. Conn.
CHapel 7-5164

firmos katalogų.
I

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį 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 Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEĘRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta S. MICHELSONO 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 Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai,
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
:>■

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir Įdomiausias 
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 — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite Čekį arba Money Orderj to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinois

■nii m, ........ ... m,» »»«»■■ ■ ■

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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